
 

 

 

 

 לקוחות וידידים נכבדים, 

, פורסם על ידי הרשות להגנת הפרטיות גילוי דעת העוסק בשאלה האם רשימה ממוחשבת 2018בנובמבר  28ביום 

 (. "גילוי הדעתהמכילה רק כתובות דואר אלקטרוני של אנשים פרטיים לצד שמותיהם, מהווה מאגר מידע )"
 

 רקע 

אוסף נתוני מידע, "(, מאגר מידע הוא "חוק הגנת הפרטיות)" 1981-לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 7על פי סעיף 

רק ". אחד החריגים להגדרה זו, הוא אוסף נתוני מידע הכולל המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב

ם שאותו אוסף כשלעצמו אינו יוצר איפיון שיש בו פגיעה . התנאים לתחולת החריג השם, מען ודרכי התקשרות

 בפרטיות לגבי האנשים ששמותיהם כלולים בו, ושאין לבעל האוסף או לתאגיד בשליטתו אוסף נוסף. 
 עיקרי גילוי הדעת

כן  עמדתה של הרשות להגנת הפרטיות על פי גילוי הדעת, היא שאוסף נתונים כמתואר לעיל אינו נכנס לגדר החריג, ועל

הוא מהווה מאגר מידע. עמדתה של הרשות מבוססת בעיקרו של דבר על פרשנות לשונית ומשפטית מרחיבה, לפיה 

שם,  רקאוסף נתונים הכולל רק כתובות דואר אלקטרוני מזוהות כאמור, אינו יכול להיכלל בגדר התיבה: "אוסף הכולל 

 מען ודרכי התקשרות".
 

 "רק כדרכי התקשרות"כתובת דואר אלקטרוני כ"מידע" ולא 

נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, "מידע" על פי החוק הוא "

". על פי גילוי הדעת, במקרים רבים ניתן להסיק מכתובת הדואר האלקטרוני של הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו

כנסים לגדר אחד או יותר מרכיבי הגדרת "מידע" בחוק. כך לדוגמה כתובת הדואר אדם נתונים אישיים נוספים אודותיו הנ

יכולה להעיד על תחום עיסוקו, הכשרתו המקצועית וגילו של אדם. כלומר,  cohen1974@lawyers.co.ilהאלקטרוני 

תובות דואר היא אמנם משמשת כדרך התקשרות, אך ניתן להסיק ממנה גם מידע אישי על אודות אדם. זאת ועוד, כ

אלקטרוני משמשות במקרים רבים כאמצעי להזדהות ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים רבים אחרים. מכאן שהן 

 עשויות לשמש גם "מפתח" המאפשר לזהות אדם בוודאות רבה ולקשר בין פרטי מידע שמוחזקים במאגרים שונים. 

 
 קשיים הנובעים מגילוי הדעת

נה את מצבם המשפטי של מרבית הגופים העסקיים, שכן באופן טיפוסי גופים כאלה נראה כי גילוי הדעת אינו מש

מחזיקים באותו מאגר בסוגי מידע נוספים )מלבד שמות, מענים ודרכי התקשרות(, או שברשותם מאגרי מידע אחרים, 

 ועל כן מלכתחילה הם אינם נכנסים בגדרו של החריג. 

שמות, מענים ודרכי התקשרות )כולל  רקבאוסף נתונים אחד ויחיד ובו  עם זאת, באותם מקרים שהארגון אכן מחזיק

פניה לחוק הגנת הפרטיות,  11כתובות דואר אלקטרוני(, הרי שגילוי הדעת מחדד את שאלת ההסכמה. על פי סעיף 
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אם חלה על אותו אדם חובה  לאדם לקבלת מידע לשם החזקתו או שימוש בו במאגר מידע תלווה בהודעה שיצוינו בה

חוקית למסור את המידע, או שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו; המטרה אשר לשמה מבוקש המידע; למי יימסר 

 המידע ומטרות המסירה. 

מות כמתואר לעיל, ובוודאי כאלה שכבר קיימות כיום בידי ארגונים, אינן נוצרות על כעניין מעשי, רשימות נתונים מצומצ

בסיס הסכמות מפורטות כאלה. למשל, במקרים רבים נתוניו של אדם יישמרו בקובץ הנתונים עקב פנייתו שלו לארגון. 

וני משמעה שימוש זאת ועוד, על פי פרשנותה של הרשות, עולה כי עצם הפנייה לאדם באמצעות הדואר האלקטר

במידע אישי אודותיו. בהקשר זה, עולה אף הספק עד כמה כתובת דואר אלקטרוני שהוקצתה על ידי מעסיק יכולה 

תיאורטית ואף לא -להיחשב ל"מידע אישי" של העובד. גילוי הדעת אינו מתייחס לנושאים אלו, לא מן הבחינה המשפטית

 טיות.מבחינת מדיניות האכיפה של הרשות להגנת הפר 

 

 סיכום

התוצאה המעשית אם כן, היא שכל ארגון המחזיק באופן ממוחשב באוסף נתוני התקשרות כאמור, כפוף לחובות החלות 

מכוח פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות על בעלים ומחזיקים במאגרי מידע, לרבות רישומו של מאגר המידע, הגבלת השימוש 

על העברת המידע ללא הסכמה, מתן זכויות עיון ותיקון לנושאי  במאגר להסכמות שהתקבלו מנושאי המידע, איסור

 המידע, הבטחת רמת אבטחה נאותה ועוד.  

אנו ממליצים לכל ארגון עסקי אשר בבעלותו מאגר מידע שכולל כתובות דואר אלקטרוני של אנשים פרטיים לבחון באופן 

עד היום לפי חוק הגנת הפרטיות, ובמידת  פרטני האם גילוי הדעת משנה את מצבו המשפטי ביחס לפעולות שנקט

 הצורך להשלים את הפעולות הנדרשות.

 

 בברכה,

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 דורין סקלי* כותב עדכון זה: 

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו

 

           adat@fbclawyers.com עמית דתעו"ד 

           

03- 6941320 
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להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:   ר בכר חן וול אוריון ושות'.כל הזכויות שמורות לפיש הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
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