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מזכר לקוחות – אוקטובר 2020
לקוחות יקרים,
ביום  ,29.9.2020פרסמה הרשות להגנת הפרטיות ("הרשות") גילוי דעת בנושא העברת מידע אישי
מישראל לארה"ב ,בעקבות פסק הדין של בית המשפט האירופי לצדק ( ,)CJEUבפרשה הידועה
בשם "שרמס "(" 2פרשת שרמס .)"2
עמדת הרשות היא שהתוצאה המשמעותית והמובהקת ביותר של פרשת שרמס  2היא ביטול הסדר ה-
 ,Privacy Shieldמנגנון הלימות ) (adequacyמיוחד שגובש בין האיחוד האירופי לבין ארה"ב ,המאפשר
העברת מידע אישי בין האיחוד האירופי לבין ארה"ב בתנאים מסוימים .זאת ,לאחר שבית המשפט קבע
כי החקיקה האמריקאית אינה עומדת ברף ההגנה על מידע אישי הנדרש בדין האירופי.
בדין הישראלי ,העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה מוסדרת בתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל
מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה) ,תשס"א"( 2001-תקנות העברת מידע") ,כאשר תקנה )2()8(2
לתקנות מאפשרת העברת מידע מישראל למאגר מידע במדינה המקבלת מידע ממדינות החברות
בקהיליה האירופית ,לפי אותם תנאי קבלה.
הפרשנות שהעניקה הרשות לסעיף זה בתקנות העברת מידע ,היא כחריג המתיר העברת מידע
למדינות שהוכרזו בידי האיחוד האירופי כבעלות הלימות ) (adequacyבתחום הפרטיות והגנת המידע.
בנוסף ,חברות ישראליות ראו בסעיף זה עוגן משפטי להעברת מידע לחברות אמריקניות שהיו כלולות
בהסדר ה( Safe Harbor-ההסדר שקדם להסדר ה Privacy Shield-ובוטל בשנת .)2015
לאחר אימוץ ה ,Privacy Shield-יש מי שסברו שההסדר האמור יכול היה להוות גם עוגן משפטי
להעברת מידע מישראל לארה"ב במקרים מסוימים.
כעת ,עם ביטול הסדר ה Privacy Shield -בפרשת שרמס  ,2שבה ומבהירה הרשות כי עמדתה היא
שלא ניתן להעביר מידע אישי מישראל אל ארה"ב בהסתמך על תקנה  )2()8(2לתקנות העברת מידע.
יחד עם זאת ,ראוי לציין שבתקנות העברת מידע ישנם חריגים נוספים (פרט לזה האמור בתקנה
 ,))2()8(2שעדיין ניתן לעשות בהם שימוש לשם העברת מידע מישראל לארה"ב ו/או למדינות אחרות,
במקרים שהם רלבנטיים.
לקריאת גילוי הדעת המלא ראו https://www.gov.il/he/departments/news/privacy-shrems2-
usa
נשמח לסייע לארגונכם לוודא עמידה בהוראות הגנת הפרטיות החלות עליו.
המידע האמור לעיל הינו מידע כללי ותמציתי בלבד ,הוא אינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי וכי יש לקבל עצה
מקצועית נפרדת בטרם נקיטת פעולה משפטית או אחרת בקשר עם הנושאים אותם סקרנו.
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הצוות ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה:
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saar@agmon-law.co.il
03-6078607

2/2

