
 
 2020ינואר                  טכנולוגיות מידעמעו"דכן 

 , נכבדיםוידידים לקוחות 

פרטים ראשונים בדבר הליכי , פרסמה הרשות להגנת הפרטיות 2020בינואר  8ביום 

-הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"זהפיקוח שערכה מאז נכנסו לתוקף תקנות 

את ממצאי הליך פיקוח הרוחב "(, ובאופן ספציפי תקנות אבטחת מידע)" 2017

. מהדוח שפרסמה הרשות עולה כי 1שביצעה בקרב מגזר מועדוני הלקוחות בישראל

 1981-עסקים רבים אינם עומדים בהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

להמשיך לבצע פיקוחי  הבכוונתהרשות ציינה כי . ובהוראות תקנות אבטחת מידע

 .ואף לנקוט בהליכים מנהליים כלפי ארגונים שיימצאו מפרים את החוק והתקנות

 רקע משפטי

 הדוגמהכוללים ל)חוק הגנת הפרטיות מחייב בעלים ומחזיקים של מאגרי מידע 

ת לעמוד במספר דרישומועמדים לעבודה( ועובדים לקוחות, ספקים, על מידע 

הקשורות לאיסוף ולשימוש במידע האישי. הדרישות כוללות גילוי ויידוע מלא על 

עצם איסוף המידע, קבלת הסכמה לאיסוף המידע ולשימושים בו, מתן זכות עיון, 

ושמירה על סודיות ואבטחת מידע. בנוסף להוראות  ,תיקון ומחיקה של המידע

ופן שבו בעלים ומחזיקים הכלליות של החוק, תקנות אבטחת מידע מפרטות את הא

של מאגרי מידע צריכים לדאוג לאבטחת המידע שנשמר במאגר. התקנות דורשות 

עמידה בחובות ארגוניות, מינוי בעלי תפקידים מתאימים, כתיבת נהלים וכתבי 

 מדיניות ואימוץ כלים טכנולוגיים מתאימים לצורך אבטחת המידע.

 הליכי פיקוח של הרשות להגנת הפרטיות

לבצע אכיפה פלילית הרשות להגנת הפרטיות מוסמכת מכוח חוק הגנת הפרטיות 

מבצעת הליכי אכיפה בעקבות היא מכוח סמכות זו , וומנהלית של הוראות החוק

שנועד לבחון את רמת ההטמעה מערך פיקוח רוחב אירועי אבטחת מידע, לצד 

די הרשות חברות שנבדקות על י .והיישום של התקנות במגזרים שונים במשק

כלל המסמכים,  אתבהליך פיקוח כזה, נדרשות למסור בתוך ארבעה עשר ימים 

החברה לצורך עמידה בהוראות החוק הנהלים והמידע הארגוני ביחס להיערכות 

והתקנות. על פי הדו"ח שפרסמה הרשות, מאז נכנסו תקנות אבטחת מידע לתוקף, 

 חברות המנהלות 54וחב: הליכי פיקוח ר 181, ביצעה הרשות 2018בחודש מאי 

 38, מכונים ומעבדות רפואיות 23לבריאות הנפש, מרפאות  30מועדוני לקוחות, 

  36-ו אינטרנטיות לימודיות אשר אוספות מידע על קטיניםספקי פלטפורמות 
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 םייעודייהליכי פיקוח  54 הרשות, ערכה לאלה בנוסף .המספקות שירותי אחסון ועיבוד מאגרי מידעחברות 

 ובחברות טכנולוגיה, מוסדות חינוךבאבטחת המידע במגזרי התיירות, בעמותות ואיגודים,  לבדיקת רמת

 .ת לכנסתבחירוהקשורים להמספקות שירותים 

 פיקוח הרוחב במגזר מועדוני הלקוחות 

 לקוחות. 100,000-פיקוח הרוחב במגזר מועדוני הלקוחות התמקד בחברות המנהלות מועדונים של למעלה מ

 .של הרשות עולה כי מרבית הגופים שנבדקו נמצאים ברמת עמידה נמוכה בהוראות החוק והתקנותמדוח הסיכום 

 מרכזיים:  ארבעההליקויים נפרשים על פני קשת רחבה של נושאים, אך הרשות מציינת 

 ביחס למידע השמור במאגרים. יידוע ציבור הלקוחות על האופן שבו המידע נאסף עליהם ועל זכויותיהם .א

ולל מסמכים מתאימים הכוללים את מטרות איסוף המידע, מינוי , כםגריהמא ימית של פעילותהסדרה פנ .ב

 .של מנהלי מאגרים והסדרת פעילותם

גישה, היעדר עדר תהליכים נאותים לניהול הרשאות יהאמצעי אבטחת מידע בלתי מספקים. למשל:  .ג

 הגבלות על שימוש באמצעים נתיקים, או היעדר הצפנה נאותה.

 .שירותי מיקור חוץאגב שימוש בעברת מידע לצדדים שלישיים ההסדרה לא מספקת של  .ד

 שבעה מתוכםהגופים שנבדקו קיבלו מהרשות בסיום הליך הפיקוח הנחיות לתיקון ליקויים, כאשר  כמעט כל

 .נדרשו לבער את מאגר המידע שלהם באופן מוחלט

  סיכום

הליכי פיקוח רוחב בעתיד, הן במסגרת ביקורות חוזרות לגופים הרשות להגנת הפרטיות הבהירה כי תמשיך לבצע 

 שנמצאו בהם ליקויים והן במגזרים חדשים או בגופים נוספים במגזרים שכבר נבדקו. 

, ניכרת בשנה האחרונה וסמכויות האכיפה הנתונות לה יצוין, כי לצד הליכי הפיקוח של הרשות להגנת הפרטיות

המשפטיים האזרחיים בהם נתבעות חברות על ידי אנשים פרטיים הטוענים כי במספר ההליכים משמעותית עליה 

 .זכויותיהם לפי החוק והתקנות נפגעו

במשרדנו מלווה באופן שוטף ארגונים שנדרשו למסור מידע ומסמכים לרשות  סייבר וטכנולוגיות מידע מחלקת

כות מוקדמת לעמידה בהוראות החוק להגנת הפרטיות במסגרת הליכי הפיקוח המתוארים לעיל. נציין כי היער

 והתקנות מהווה יתרון משמעותי בהתמודדות עם הליכים אלו ובמתן מענה הולם לשאלוני הפיקוח של הרשות.

פלטפורמה אינטרנטית המפיקה באופן אוטומטי דוחות למיפוי פערים  - FBC Onlineבנוסף, אנו מפעילים את 

 ביחס לתקנות אבטחת מידע.

במשרדנו מייצגת בהליכים משפטיים הנוגעים לחוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע,  מחלקת הליטיגציה

 רטיות.כמו גם בהליכים המעוררים שאלות טכנולוגיות מורכבות וסוגיות חדשניות מתחום הגנת הפ

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

 :ניתן לפנות אללמידע נוסף 

 adat@fbclawyers.com                        6941320-03     עמית דת                              

 orachum@fbclawyers.com               6941320-03                     טוויג-עמרי רחום
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 מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.הכלול באגרת 
 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'.
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