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 GDPR -הסכמים להעברה ועיבוד מידע הכפוף ל

 נכבדים,  לקוחות 

לידיעתכם עדכונים בדבר התפתחויות בתחום הגנת הפרטיות על חברות  ישירה  השפעה    םלה  ,ברצוננו להביא 

   .מאגרי מידעב ו  המשתמשות במידע אישי

בשבוע שעבר אומצו על ידי נציבות האיחוד האירופי נוסחים סטנדרטיים ומחייבים להסכמי עיבוד והעברת מידע  

 ההסכמים מתייחסים לעיבוד מידע בשני תרחישים עיקריים: . GDPR -הכפוף להוראות ה 

 דינות שאינן מקיימות הגנת פרטיות נאותה העברת מידע מהאיחוד האירופי למ  .1

 GDPR  - הכפופים שניהם להוראות ה   Processor  - ל   Controllerהעברת מידע בין   .2

 . בהקדם בעוד שלושה חודשים ולכן אנו ממליצים להיערך לשינוי  מ אימוץ ההסכמים נדרש החל  

 נאותה העברות מידע מהאיחוד האירופי למדינות שאינן מקיימות הגנת פרטיות 

למדינות שהוכרו על ידי האיחוד  אודות תושבי האיחוד האירופי  מתיר העברת מידע    GDPR  - כידוע, ה 

ו כ האירופי   וקנדה(  שוויץ  ישראל,  )דוגמת  נאותה  פרטיות  הגנת  מידע  מקיימות  העברת  על  זה  אוסר 

הגנ  זה  . חריג  כזו ש ה  למדינות שאינן מקיימות  בנוסח  לכלל  עם מקבל המידע בהסכם  הוא התקשרות 

 ( שאומצו על ידי נציבות האיחוד האירופי. SCC)   Standard Contractual Clauses  - ה 

ל  חדש  נוסח  הנציבות  אימצה  שעבר,  החל    SCC  - בשבוע  מחייב  והוא  היום  עד  בתוקף  בעוד  מ שהיו 

   . שלושה חודשים 

)   ינו הנוסח המעודכן ה  ,  controller-to-controllerמודולרי ומתייחס לסוגים שונים של העברות מידע 

processor-to-controller  ,processor-to-processor  זמין והוא  המוצע    . כאן (  הנוסח  מהווה  בנוסף, 

 ( מידע  עיבוד  הסכם  גם  למעט  DPAלמעשה  נפרד,  מידע  עיבוד  הסכם  מצריך  ואינו  הצדדים,  בין   )

הצדדים מעוניינים לקבוע הוראות מסחריות נוספות או להתייחס להעברת מידע הכפופה    מקרים בהם ב 

 לדינים אחרים.  

דוגמת סוג המידע שיועבר,    , הנוסחים החדשים מחייבים השלמה של פרטים רבים בכל מקרה ומקרה 

 אופן עיבוד המידע, אמצעי אבטחת המידע שיינקטו ועוד. 

ה  של  החדש  הנוסח  כי  ה   SCC  - נציין  להוראות  הכפוף  גוף  כאשר  רק  לגוף    GDPR  - חל  מידע  מעביר 

הנוסח מחייב גם את הצדדים לערוך ניהול סיכונים הנוגע    באופן ישיר.   GDPR - שאינו כפוף להוראות ה 

בל המידע יהיה כפוף לחובה למסור את המידע לצדדים שלישיים במקום מושבו, בעיקר  לאפשרות שמק 

 כאשר מדובר בגופי אכיפת חוק וביון. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5_0.pdf
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קבוע מראש ואינו ניתן לשינוי, למעט הכללתו במסגרת מסחרית רחבה יותר שאינה  הנוסח  כי  עוד נדגיש  

 סותרת, במישרין או בעקיפין, את הוראות הנוסח.  

 GDPR -בין גופים הכפופים ל העברות מידע

של   החובה  המקיים את  נוסח אחיד  האיחוד האירופי  נציבות  אימצה  להתקשר    Controllerבמקביל, 

)   Processorעם   מידע  עיבוד  בין  DPAבהסכם  מידע  להעברות  ביחס  רק  תקף  האמור  הנוסח   .)

Controller    לביןProcessor ל ישירות  כפופים  הצדדים  שני  כאשר   , -  GDPR  .  שימוש אלו,  במצבים 

המחייב התקשרות בהסכמי עיבוד מידע.    GDPR  - ( ל 7) 28בנוסח המוצע יהווה עמידה בהוראות סעיף  

   . כאן הנוסח החדש זמין  

 סיכום

ע  שאומצו  החדשים  הטמעתם,  המסמכים  לצורך  והיערכות  חשיבה  מחייבים  האירופי  האיחוד  ידי  ל 

בעיקר כאשר נדרש לשלב אותם במערכות יחסים שאינן מוגבלות רק לאיחוד האירופי או למידע שכפוף  

ייכנסו לתוקף בתוך שלושה חודשים, כאשר הסכמים קיימים    . GDPR  - ל  כאמור, הנוסחים החדשים 

 חודשים.   18הקודמים, יהיו חייבים להתעדכן בתוך    SCC  - שכבר נחתמו לפי ה 

ל  הכפופים  לארגונים  ממליצים  ה   GDPR  - אנו  להוראות  הכפוף  מידע  מקבלים  או  המעבירים  - או 

GDPR    להטמעת המסמכים החדשים בהקדם  להיערך מראש . 

 נשמח לעזור ולסייע לכם לעמוד בחובות החדשות ולהתאים את המסמכים הנדרשים לשם כך. 

 למידע נוסף ניתן לפנות אל: 

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

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

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

הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.  כל הזכויות  
 newsletter@fbclawyers.com  -.  להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה (.FBC & Co)שמורות לפישר 
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