עדכון לקוחות מיוחד – יום הפרטיות הבינלאומי
מחלקת הייטק וטכנולוגיה – ינואר 2021
לקוחות יקרים,
ביום זה ,ה 28 -בינואר ,אנו מציינים את יום הפרטיות הבינלאומי .מדינות רבות בעולם (לרבות ישראל,
ארה"ב ,קנדה ,הודו ועוד  47מדינות באירופה) ,מקדישות מידי שנה יום מיוחד לתחום הפרטיות,
שמטרתו היא להעלות את המודעות בענייני פרטיות בקרב ארגונים ,חברות ,עסקים ואזרחים ולקדם את
ההגנה על הזכות לפרטיות ,על המידע האישי במרחב הדיגיטלי וכן עניינים נוספים הקשורים לפרטיות.
מעניין לציין כי יום זה נחוג בשנה זו בסמיכות זמנים (א) לאירועי אבטחה חמורים בחברות שונות במשק;
(ב) לתזכירי חוק ,שככל שיתקבלו צפויים לשנות הסדרים רבים בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א1981-
(להלן" :חוק הגנת הפרטיות"); (ג) לפרסום הרשות להגנת הפרטיות לפיו בתום הליך אכיפה – נקבע כי
חברת אלקטור ומפלגות הליכוד וישראל ביתנו הפרו את חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו; ו(-ד)
לסיום שנה במהלכה פורסמו הנחיות והמלצות רבות על-ידי רגולטורים שונים בנושאי הפרטיות.
חוק הגנת הפרטיות ,הוא אחד מדברי החקיקה המרכזיים המסדירים את הזכות לפרטיות בישראל.
נתונים מסוימים מוגדרים בחוק כמידע ,וביחס לנתונים אלה נקבעו חובות שונות ,כגון החובה לרושמם
כמאגר מידע אצל רשם מאגרי המידע .החוק גם מסדיר את אופן השמירה על פרטיותם של אנשים ,גם
ככל שהנתונים שנאספים עליהם אינם עולים כדי מאגר.
בשנים האחרונות בכלל ובשנה הנוכחית בפרט ,היינו עדים להתפתחויות רבות בתחום הגנת הפרטיות
בישראל ובעולם ,שהתרחשו בצל וירוס הקורונה שתקף את העולם וההתמודדויות שהביא עימו ,ולאור
שינויים טכנולוגיים שהצריכו התייחסות ובחינה מחודשת:
כך למשל ,במאי  2018נכנסו לתוקף תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,התשע"ז2017-
("התקנות") ,החלות על כל הגופים בישראל (פרטיים וציבוריים) המנהלים או המחזיקים מאגרי מידע
(בין אם רשומים ובין אם לאו).
התקנות קובעות הסדר רחב ומקיף לעניין מנגנוני הניהול והאבטחה שיש לקיים במאגרי המידע של כל
ארגון .בנוסף ,קובעות התקנות כללים ומנגנונים שמטרתם למנוע שימוש לרעה במידע המאוחסן
במאגרי המידע של הארגון .התקנות מבחינות בין ארבעה סוגי מאגרי מידע ,וביחס לסוגים אלה קובעות
הן חובות שונות.
ברמה הבינלאומית ,ב 2018-נכנסו לתוקף הסדרים דומים -במדינות האיחוד האירופי ,הGDPR --
 , General Data Protection Regulationובינואר  2021נכנס לתוקף בקליפורניה הCalifornia -
) .Privacy Rights Act (CPRAהסדרים אלה מכילים אף הם הוראות רחבות שונות בתחום הגנת
הפרטיות.
היות ואחת ממטרות יום הפרטיות הבינלאומי הינה העלאת המודעות לפרטיות ,אנו קוראים למי
מלקוחותינו שטרם הסדירו את נושא הפרטיות בארגוניהם לפנות אלינו ולעשות כן בהקדם .נציין
בהקשר זה כי חוק הגנת הפרטיות וכן דברי חקיקה אחרים המטפלים בנושא ,טומנים בחובם
סנקציות אזרחיות ,פליליות ,אישיות ותאגידיות.
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בשנה האחרונה אירעו אירועים משמעותיים בעולם הפרטיות .שבעת הבולטים ביניהם לדעתנו הם:
 .1משרד המשפטים פרסם תזכיר לתיקון חוק הגנת הפרטיות ("התזכיר") .התזכיר שפורסם ,עוסק
בעיקר בצמצום היקף חובות רישום מאגרי מידע והתאמת ההגדרות הקבועות בחוק הגנת הפרטיות
(לא אחת על דרך של הרחבת תחולת ההגדרות) להתפתחויות שונות -טכנולוגיות ,חברתיות
ואחרות ,שהתרחשו מאז שנחקק וכן להסדרים חקיקתיים רלבנטיים במישור הבינלאומי .תזכיר זה
הינו חלק ממגמה רחבה יותר לעדכון ותיקון חוק הגנת הפרטיות ,בין היתר בעניינים כמו פיקוח
ואכיפה ,עיבוד מידע וזכויות נושאי מידע ,אחריות בעל מאגר ומחזיק ועוד .להרחבה אודות התזכיר
ראו מזכרנו בנושא בקישור הבא  -תזכיר חוק הגנת הפרטיות (הגדרות וצמצום חובת הרישום),
התש"ף .2020 -
 .2בשים לב לריבוי אירועי הסייבר הפוקדים את המשק בעת האחרונה (הבולט שבהם הוא אירוע דלף
המידע מחברת הביטוח שירביט) ,פרסם משרדנו בהמשך לפרסום רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
ומערך הסייבר הלאומי המלצות לארגונים הקשורות במניעה והתאוששות מאירועים כאמור (וכמובן
עמידה בהוראות הרגולציה הרלבנטית) .להרחבה ראו מזכרנו בנושא בקישור הבא  -אירועי אבטחת
מידע וסייבר מהעת האחרונה.
 .3בחודש אוקטובר השנה פרסמה רשות הגנת הפרטיות ("הרשות") טיוטת מסמך המלצות שבנוסחו
הסופי (אם ולכשיתגבש) תבהיר הרשות את עמדתה לפיה על מנת להבטיח עמידה בהוראות דיני
ההגנה על מידע אישי בישראל ,מומלץ לארגונים למנות ממונה הגנה על הפרטיות בארגון.
משרדנו התייחס לטיוטת המסמך ,אך אין ספק בעינינו שבשנה הקרובה תתגבש הטיוטה להמלצות
של ממש ,שנכון יהיה לחלק מלקוחותינו לאמץ .משרדנו לקח חלק בגיבוש התייחסות לטיוטה.
לסקירה רחבה יותר אודות הטיוטה ראו את מזכרנו בדבר מינוי ממונה על הגנת הפרטיות בחברות
ובארגונים.
 .4בחודש ספטמבר  ,2020פרסמה הרשות גילוי דעת ("גילוי הדעת") בנושא העברת מידע אישי
מישראל לארה"ב ,בעקבות פסק הדין של בית המשפט האירופי לצדק ) ,(CJEUבפרשה הידועה
בשם "שרמס  ."2בגילוי הדעת ,שבה הרשות והבהירה כי עמדתה היא שלא ניתן להעביר מידע
אישי מישראל אל ארה"ב בהסתמך על תקנה  )2()8(2לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל
מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה) תשס"א .2001-להרחבה אודות גילוי הדעת ראו את מזכרנו
העברת מידע אישי מישראל לארה"ב בעקבות פסק דין של בית המשפט האירופי לצדק בפרשת
שרמס  .2נזכיר שגילוי הדעת ניתן בהמשך לאירועי ה ,Brexit -אליהם התייחסנו במזכרנו בדבר
העברת מידע אישי מישראל לבריטניה ולמדינות המקיימות את הדין האירופי לעניין הגנה על מידע
אישי.

 .5בחודש נובמבר  ,2020פרסמה הרשות את ממצאי פיקוח הרוחב שערכה בקרב מגזר חברות אחסון
ועיבוד מאגרי מידע בישראל .אחת מהמסקנות הבולטות שהובאו בו היתה שחברה המספקת לאחר
שירותי אחסון או גיבוי של מידע ,לרבות בדרך של העמדת שרתים נחשבת כ"מחזיק" של המידע,
גם אם תוכן המידע מוצפן והמפתח אינו מצוי בידיה אלא בידי בעל המאגר .לפי עמדת הרשות,
הצפנת המידע המאוחסן והצפנת אופן העברתו ,אינה משחררת את המחזיק מאחריותו על פי
הוראות החוק והתקנות שהותקנו מכוחו .למזכרנו המלא אודות הדו"ח ראו  -ממצאי פיקוח רוחב של
הרשות להגנת הפרטיות בקרב ספקיות שירותי אחסון ועיבוד מידע.
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 .6לא ניתן להתייחס לשנה החולפת מבלי לדבר על משבר הקורונה ולציין שהרשות ואף משרדנו
סיפקו מגוון המלצות ,חוות דעת ,הנחיות ומזכרים בענייני התנהלות בעת עבודה ולמידה מרחוק,
פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר ועוד נושאים רבים נוספים שהיריעה קצרה מלהכיל.
למזכרים אודות מסמכים אלה ראו את הקישורים הבאים -
פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה – מסמך
מעודכן.
פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה.
דגשים למנהלים ועובדים בהפעלת מדיניות עבודה מרחוק אל מול הרשת הארגונית.
הגנת הפרטיות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.
 .7לבסוף נציין כי אתמול ,בתום הליך אכיפה – קבעה הרשות כי חברת אלקטור ומפלגות הליכוד
וישראל ביתנו הפרו את חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו .קביעה זו מלמדת על הדגש שיש
לשים בעיבוד מידע על ידי ספקי מיקור חוץ וכן על תחומים רבים שאנו תקווה לדון בהם בעת
הקרובה במזכר נפרד .קישור להודעות ההפרה שפרסמה הרשות ניתן למצוא כאן
.https://www.gov.il/he/departments/news/elector
נסכם ונאמר שהשנה החולפת המשיכה להעלות לתודעה את חשיבות ההגנה על הפרטיות בקרב
ארגונים ,חברות ,מדינות ואזרחים .הרגולטורים השונים ממשיכים במגמה לה אנו עדים בשנים
האחרונות לחידוש האסדרה והידוק הפיקוח על הגופים המפוקחים על ידם בקשר עם נושאי הפרטיות.
בשנה זו ,מחלקת ההייטק והטכנולוגיה של משרדנו המשיכה ללוות חברות וארגונים רבים בתהליכי
הסדרה והתאמה לדיני הגנת הפרטיות .מחלקתנו תשמח לסייע לכם למפות את מאגרי המידע הקיימים
אצלכם בארגון ולקיים את דרישות הדין (המקומי והבינלאומי) ביחס למאגרים אלה וביחס לסוגיות
נוספות בקשר עם הזכות לפרטיות והגנת המידע.
דאגו לשמור על הפרטיות שלכם ושל הארגון שלכם.
בברכה,
אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

המידע האמור במזכר זה 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 הייטק וטכנולוגיה
osnat@agmon-law.co.il
03-6078607

עו"ד סער רוסמן
שותף ,מחלקת הייטק וטכנולוגיה
saar@agmon-law.co.il
03-6078607

עו"ד אורן שטריט
מחלקת הייטק וטכנולוגיה
oransh@agmon-law.co.il
03-6078607
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