
 

 
 2019 יולי                 טכנולוגיות מידעסייבר ומעו"דכן 

 נכבדים, וידידים לקוחות 

הגנת עדכונים בדבר התפתחויות בתחום מספר ברצוננו להביא לידיעתכם 

ישירה על חברות המשתמשות מידע שיש להן השפעה ואבטחת הפרטיות 

 במידע אישי.

ויות משמעותיות בתמצית, בשבועות האחרונים אירעו שלוש התפתח

( רשויות 1בתחום אכיפת דיני הפרטיות והגנת המידע בארץ ובעולם: )

הגנת פרטיות באירופה הטילו קנסות משמעותיים על חברות המפרות את 

( הטילה FTC, ובמקביל נציבות הסחר האמריקנית )GDPR-הוראות ה

מיליארד דולר על פייסבוק בשל התנהלות  חמישהקנס חסר תקדים בגובה 

( מועצת הגנת הפרטיות 2צרכנית בלתי הוגנת בתחום הפרטיות; )

-האירופית פרסמה הנחיות וגילויי דעת בדבר פרשנות ויישום הוראות ה

GDPRהודיעה כי היא מחדשת בישראל ( הרשות להגנת הפרטיות 3)-; ו

במספר  את הליכי פיקוח הרוחב היזומים שלה, וכבר החלה לעשות זאת

 .מגזרים במשק

 פרטיותהזכות לעל הפרת קנסות 

בשבועות האחרונים הטילו רשויות הגנת פרטיות באיחוד האירופי קנסות 

. GDPR-בהיקפים חסרי תקדים על חברות שנמצא כי הפרו את הוראות ה

 בסכום של( הטילה קנס ICOכך למשל, הרשות להגנת פרטיות באנגליה )

 230-של כ בסכוםוכן קנס  Marriottמיליון דולר על רשת המלונות  123-כ

. במקביל, נציבות הסחר British Airwaysמיליון דולר על חברת התעופה 

(, האמונה על אכיפה רגולטורית של פעילות צרכנית FTCהאמריקנית )

בסך , הטילה על חברת פייסבוק קנס מוסכם בארצות הברית בלתי הוגנת

י מיליארד דולר, בשל מקרים רבים של התנהלות צרכנית בלתחמישה 

פרשת קיימברידג' אנליטיקה. בהוגנת בהקשרים של הגנת פרטיות, ובפרט 

על פייסבוק צווים לתיקון פעולותיה, לרבות  ההטיל FTC-בנוסף לקנס, ה

תלויה בארגון והדרתו של המנכ"ל מארק -הקמת ועדת פרטיות בלתי

 צוקרברג מתהליכי קבלת החלטות בתחום הפרטיות.

"מירוץ  ועשויה לעוררות עתק תימשך אנו מעריכים שמגמה זו של קנס

לצמרת" בין רשויות הגנת הפרטיות השונות בעולם, גם במדינות שבהן אין 

 .GDPR-ומחמירה כמו החקיקת הגנת פרטיות מפורטת 
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 GDPR-הנחיות וגילוי דעת בדבר פרשנות ה

סמה בעת האחרונה שורה של הנחיות וגילויי דעת בדבר ( פרEDPBמועצת הגנת הפרטיות האירופית )

הנחיות בדבר התשתית החוקית לאיסוף מידע פורסמו ואופן יישומן. כך למשל,  GDPR-פרשנות ה

. הובהר שכאשר התשתית החוקית לעיבוד בפעילות של שירותים מקוונים המופנים לאיחוד האירופי

הסכם עם הלקוח, ניתן להשתמש במידע רק אם המידע היא העובדה שהמידע נחוץ לצורך ביצוע ה

הוא נחוץ באופן אובייקטיבי לביצוע ההסכם עם הלקוח המסוים, ולא כיוון שיש למידע ערך כלשהו 

לביצוע ההסכם או עבור מציע השירות. בכל שימוש אחר במידע שאינו הכרחי וחיוני לביצוע ההסכם, 

 אחרת לאיסוף המידע.  תיש לבסס תשתית חוקי

( לפני תחילת DPIAהמלצות בדבר סוגי עיבוד מידע שמחייבים לערוך סקר השפעה ) ף, פורסמובנוס

שמאגר טלפונים ארגוני גדול יכול לעלות כדי בעמדה  EDPB -הלמשל, כך עיבוד המידע.  פעולות 

יקפים גדולים המחייב עריכת סקר השפעה כאמור. מדובר בעמדה מרחיבה מאוד, עיבוד מידע בה

שאם תאומץ על ידי רשויות הגנת הפרטיות השונות, תחייב למעשה כל עסק שמבצע עיבוד מידע על 

 אנשים הנמצאים באיחוד האירופי לערוך סקרי השפעה מפורטים טרם תחילת פעילות עיבוד המידע. 

תוכנם של את עמדתה העקרונית )אך הבלתי מחייבת בשלב זה( בדבר  הביעה EDPB-לבסוף, ה

(. בין processor( לבין מעבד מידע מטעמו )controller( בין בעל המידע )DPAהסכמי עיבוד מידע )

שלשיטתה הפיקוח של בעל המידע על ספקי משנה של המעבד מטעמו צריך  EDPB-היתר, הבהירה ה

בוד המידע צריכים לכלול הן את רשימת כל ספקי המשנה של מעבד להיות מקיף וקפדני, והסכמי עי

 לבעל המידע להתנגד לשימוש בספקי משנה שלא אושרו על ידיו מראש.אפשרות המידע והן 

 הליכי פיקוח בישראל

בחלוף שנה מכניסתן לתוקף של תקנות  פרסמה לאחרונה עדכוןבישראל הרשות להגנת הפרטיות 

. בהמשך למדיניות האכיפה שהרשות פרסמה לפני 2017-הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז

כשנה, במסגרתה ניתנו עד עתה הקלות מסוימות לחברות שדיווחו באופן וולונטרי על אירועי אבטחת 

וף את הוראות התקנות במלואן. בנוסף, הרשות הבהירה מידע, הבהירה הרשות שמעתה תחל לאכ

  .קודםהליכי הפיקוח הרוחביים עליהם כתבנו בעדכון ב תמשיךשהיא 

שונים במשק, וזאת לצד  מגזריםב בכל פעםשל הרשות הם יזומים ומבוצעים פיקוח הנזכיר כי הליכי 

בטחת מידע שדווחו לרשות שמטרתם היא תיקון ליקויים שהתגלו באירועי אפרטניים הליכי פיקוח 

סמכויות האכיפה של הרשות כוללות ביצוע  .על ידי החברות עצמן או על ידי צדדים שלישיים

ביקורות בחצרי החברה, מתן הוראות להשלמת פערים, הטלת קנסות מנהליים, פרסום ההפרה 

 .ורים במיוחד, ואף פתיחה הליכים פליליים במקרים חממאגרי מידעשל ביטול רישום  לציבור הרחב,

 

במשרדנו ליוותה עשרות חברות ישראליות בהיערכות לעמידה  הסייבר וטכנולוגיות המידעמחלקת 

אנו . GDPR-, וכן בהיערכות להוראות הבתקנות ובהליכי פיקוח של הרשות להגנת הפרטיות

 .םהפיקוח עצמ כיוהן בסיוע במהלך הלינות עומדים לרשותכם הן לצורך ביצוע הליכי היערכות ומוכ

טרם כניסה להליכי  ,לבחינת עמידת החברה בתקנות FBC Onlineבנוסף, ניתן להשתמש במערכת 

 פיקוח.

 

https://www.gov.il/he/departments/news/data_security_ordinance
http://www.fbclawyers.com/practice-areas/cyber-information-technologies/
http://www.fbclawyers.com/fbc-online/


 

 :ניתן לפנות אלנוסף  מידעל

 adat@fbclawyers.com                        6941320-03   עמית דת                           עו"ד 

  yers.comorachum@fbclaw                    6941320-03טוויג           -עמרי רחום עו"ד 

.............................................................................................................................. 
 סתמך עליו.הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין לה

 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'.
 mailto:newsletter@fbclawyers.com  - להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה
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