
 

 2020 יולי                                סייבר וטכנולוגיות מידעמעו"דכן 

 ביטול הסדר "מגן הפרטיות"|  העברת מידע אישי מהאיחוד האירופי לארצות הברית

  של הנציבות האירופיתהחלטת נאותות |  מנגנון ההסכמים האחידים

 לקוחות וידידים נכבדים, 

 EU-U.S. Privacy Shield)) "מגן הפרטיות"החליט בית הדין של האיחוד האירופי כי הסדר  2020ביולי  16ביום 
"(, מידע אישי)" GDPR-המאפשר לחברות אמריקניות לקבל מידע אישי שמקורו באירופה בהתאם להוראות ה

(, אשר בוטל גם Safe Harborזה החליף את המנגנון הקודם, הסדר "חוף המבטחים" )אינו תקף עוד. מנגנון 
עמידה בדרישות המחמירות של האיחוד להגנת -על ידי בית הדין של האיחוד האירופי, בשל אי 2015הוא בשנת 

 מידע אישי.  
, וזאת בין היתר אישימעניק הגנה נאותה למידע  בהחלטתו של בית הדין נקבע כי הסדר "מגן הפרטיות" אינו

בארצות  הציבוריות הרשויות שימוש שלבשל הפגיעה המתמשכת בזכות לפרטיות של אזרחי האיחוד הנובעת מה
 .לטובת תכניות המעקב ופיקוח ההמונים של הממשלה האמריקניתאישי הבמידע  הברית

 
 רקע

(, קובעות כי אחת החלופות להעברת מידע אישי אל מחוץ לגבולות GDPRתקנות הגנת המידע האירופאיות )
, GDPR-על פי ה (.Adequacy decision)האיחוד, היא העברה למדינות המבטיחות רמת הגנת מידע "נאותה" 

הנציבות האירופית עשויה להחליט כי, לאור החוק המקומי או התחייבויותיה של מדינה מסוימת, היא מספקת 
הגנה. בהיעדר החלטת נאותות כאמור, העברה כזו של נתונים יכולה להיעשות רק בתנאים  רמה נאותה של

מחמירים יותר, וביניהם במקרה בו מקבל המידע עצמו מספק אמצעי הגנה נאותים בהתאם למנגנון ההסכמים 
 . (Standard Contractual Clausesהאחידים שאומץ על ידי הנציבות )

על ידי הנציבות כאחת מן המדינות אשר מעניקה לפי הדין המקומי הגנה  2011שנת כך לדוגמא, ישראל הוכרה ב
נאותה למידע אישי ולכן, נכון להיום, חלה עליה החלטת נאותות. בשונה מישראל, ארצות הברית לא הוכרה על 

ור ידי הנציבות כמדינה כזו וזאת בשל החקיקה המצומצמת החלה בארצות הברית בתחום הגנת הפרטיות. לא
( הסדר "מגן הפרטיות" המאפשר FCCזאת, נחתם בין נציבות האיחוד האירופי לבין נציבות המסחר האמריקנית )

לכללים מסוימים לגבי  ילחברות אמריקניות לבצע הסמכה עצמית, על ידי כך שהן מתחייבות באופן וולונטר
ינות האיחוד האירופי לתחומי השימוש במידע האישי שיועבר אליהן. בכך מתאפשרת העברתו של המידע ממד

 ארצות הברית, לידי הארגונים שאימצו את ההסדר וקיבלו על עצמם את הכללים האמורים.
 

 ביטול הסדר "מגן הפרטיות"
כאמור, בפסק הדין האחרון ציין בית הדין לצדק של האיחוד האירופי כי חברות אמריקניות כפופות לדין האמריקני 

אפשרות שימוש במידע האישי שהן מחזיקות לרשויות הציבוריות בארצות הברית, המחייב אותן להעניק גישה ו
הסדר "מגן  . לכן, קבע בית הדין כיNSA-וה Patriot Act-וזאת לצורכי תכניות מעקב ופיקוח שונות דוגמת ה

, יהפרטיות" אינו מספק הגנה השווה לזו החלה באירופה ולא עומד בדרישות להגנת המידע לפי הדין האירופ
 . הוא אינו חוקי ואינו תקף כן ועל

בניגוד לכך,  קבע בית הדין כי, מנגנון ההסכמים האחידים, שכאמור מאפשר גם הוא את העברת הנתונים מחוץ 
לאיחוד האירופי לארגונים שהם תושבי ארצות הברית, תואם את דרישות הדין האירופי, ועל כן, תקף. עם זאת, 

. בהתאם לכך, מעביר המידע את חוקיות העברת המידע האישי בכל מקרה לגופויש לבחון ציין בית הדין, כי 
)ובמידת הצורך, בסיוע מקבל המידע( נדרש לבחינה מוקדמת לפני כל העברה של מידע אישי, של תוכן הסעיפים, 
הנסיבות הספציפיות של ההעברה וכן את תאימות המשטר החוקי החל במדינת מקבל מידע כך שיקיים רמת 

ה המקבילה במהותה לזו המובטחת על ידי הדין האירופי. כמו כן, פסק הדין מדגיש את חשיבות עמידתם של הגנ
לפי מנגנון החוזים האחידים, ואת דרישת הבחינה ביחס לשינויי חקיקה במדינת מקבל  םהצדדים בהתחייבויותיה



2 

 

הנדרשת לפי הדין האירופי,  המידע, כך שככל שאלו אינן ניתנות עוד למילוי עקב אי עמידה ברמת ההגנה
 באחריותו של מעביר המידע להשהות את ההעברה או לסיים את ההתקשרות. 

 
 השלכות 

ארגונים רבים בארצות הברית ל נרחבות ומשמעויות הןהשלכות ההחלטה טרם התבהרו לחלוטין, אך אין ספק כי 
אשר מעבירים מידע אישי מהאיחוד  המאחסנים או מקבלים גישה למידע אישי מהאיחוד האירופי ועל ארגונים

 האירופי לארצות הברית. 
 םביניהארגונים כאלה, אשר נסמכו עד היום על ההסדר בין המדינות, נדרשים כעת להסדיר את היחסים 

באמצעות הסכם, או לבחון מנגנונים חלופיים כגון קבלת הסכמה מפורשת מנושאי מידע שהמידע אודותיהם 
מעובד או מאוחסן בארצות הברית. אפשרות אחרת שניתן לבחון, היא שמירת המידע באירופה או בכל מדינה 

 אחרת שחלה לגביה החלטת נאותות של הנציבות.
 

 הזווית הישראלית
לטה זו אינה משפיעה על החלטת הנאותות שהתקבלה לגבי ישראל ולכן ארגונים בישראל רשאים נכון להיום, הח

להמשיך לאחסן או לקבל גישה למידע אישי שמקורו במדינות האיחוד האירופי או לחלופין להעביר מידע מהאיחוד 
 תאריך ימים. לישראל. יצוין עם זאת, כי ישנם ספקות לא מבוטלים האם החלטת הנאותות ביחס לישראל 

בנוסף, החוק הישראלי מאפשר להעביר מידע מישראל לכל מדינה שמקבלת מידע מהאיחוד האירופי, לפי אותם 
תנאים שנקבעו על ידי האיחוד האירופי. לכן, ארגונים ישראלים המעבירים מידע לארצות הברית, והתבססו עד 

ייבים להסדיר את הוצאת המידע מישראל בדרכים היום על "מגן הפרטיות" כבסיס חוקי להעברת המידע , יהיו ח
אחרות, בין היתר על ידי קבלת הסכמה מפורשת מנושאי המידע או באמצעות התקשרות בהסכם העברת מידע 

 מתאים עם מקבל המידע, כך שיעמוד בהוראות הגנת הפרטיות החלות בישראל.
 

 סיכום והמלצות
מישראל או מהאיחוד האירופי לחברות אמריקניות לבחון את אנו ממליצים לארגונים אשר מעבירים מידע אישי 

הבסיס החוקי להתקשרות. ככל שהגוף האמריקני אשר מולו התבצעה ההתקשרות נשען על "מגן הפרטיות", 
יש לבצע הערכה ובחינה מחודשת של האפשרויות העומדות בפני הארגון לצורך העברת המידע, ולעדכן את 

כן, אנו ממליצים לבחון את מדיניות ונוהלי הארגון השונים וככל שיידרש לבצע  הסכמי ההתקשרות בהתאם. כמו
 "מגן הפרטיות". הסדר את העדכונים הנדרשים לרבות השמטת ההתייחסות ל

 

 .עו"ד דורין סקליידי -עדכון זה נכתב על

 

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

 לפנות אל:למידע נוסף ניתן 

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

 orachum@fbclawyers.com  6941320-03 טוויג-עו"ד עמרי רחום

............................................................................................................................... 

חן וול כל הזכויות שמורות לפישר בכר   הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
 newsletter@fbclawyers.com  -להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה   אוריון ושות'.
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