העברת מידע אישי מישראל לבריטניה ולמדינות המקיימות את
הדין האירופי לעניין הגנה על מידע אישי
גילוי דעת – הרשות להגנת הפרטיות יולי 2020
לקוחות יקרים,

ביום  ,2.7.2020פרסמה הרשות להגנת הפרטיות ("הרשות") גילויי דעת בעניין המשך העברת מידע אישי
מישראל אל הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד ,לאחר פרישתה מן האיחוד האירופי ובעניין
העברת מידע אישי מישראל אל מדינות המקיימות את דיני הגנת המידע הנוהגים באיחוד האירופי (יחד
"המסמך").
להלן נביא את עיקרי המסמך:
תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה) ,התשס"א2001-
("התקנות") ,קובעות (בין היתר) שלא יעביר אדם מידע ולא יאפשר העברה של מידע ממאגר מידע בישראל אל
מחוץ לגבולותיה ,אלא אם כן דין המדינה שאליה מועבר המידע ,מבטיח רמת הגנה על מידע שאינה פחותה,
בשינויים המחויבים ,מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי .התקנות מונות חריגים נוספים
המאפשרים העברת מידע מחוץ לישראל ,כמו למשל העברת למדינה שהיא צד לאמנה האירופית להגנת הפרט
בקשר לעיבוד אוטומטי של מידע רגיש ,בתנאים מסוימים.
במסגרת המסמך ,הרשות מבהירה כי ניתן יהיה להמשיך ולהעביר מידע אישי מישראל אל הממלכה המאוחדת
של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד ,גם לאחר פרישתה מן האיחוד האירופי .זאת מפני שכמדינה החתומה על
אמנה מס'  108של מועצת אירופה ,ממשיך להתקיים החריג הקבוע בסעיף  )1()8(2לתקנות ,לפיו ניתן להעביר
מידע למדינה שהיא צד לאמנה האירופית להגנת הפרט בקשר לעיבוד אוטומטי של מידע רגיש (כאמור לעיל).
בנוסף ,מגלה הרשות כי עמדתה לעניין סעיף  1לתקנות ,היא שדין האיחוד האירופי "מבטיח רמת הגנה על
מידע שאינה פחותה ,בשינויים המחויבים ,מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי".
לפיכך ,לדידה של הרשות אין מניעה להעביר מישראל מידע אל מדינות החברות באיחוד האירופי ,ואל מדינות
שיחדלו להיות חברות באיחוד ,אולם ימשיכו להחיל ולקיים בפועל את הוראות הדין האירופי לעניין הגנה על
מידע אישי ,גם לאחר פרישתן מהאיחוד.
לקישור למסמך המלא ,לחצו כאן.
נשמח לסייע לכם לבחון את עמידת הארגון שלכם בהוראות הגנת הפרטיות השונות.
______________________________________________________________
המידע האמור לעיל הינו מידע כללי ותמציתי בלבד ,הוא אינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי ויש לקבל עצה מקצועית
נפרדת בטרם נקיטת פעולה משפטית או אחרת בקשר עם הנושאים אותם סקרנו.
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צוות מחלקת הייטק וטכנולוגיה ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה:

עו"ד אסנת סרוסי פירסטטר ,ראש מחלקת טכנולוגיה והייטק
osnat@agmon-law.co.il

עו"ד סער רוסמן ,שותף ,מחלקת טכנולוגיה והייטק
saar@agmon-law.co.il
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