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ביום  8.5.2017פורסמו תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,התשע"ז . 2017 -
ה תקנות מסדירות את עקרונות אבטחת המידע הנובעים מניהול ושימוש במידע
במאגר  ,ומטרתן להבטיח הגנה על זכויותיהם של נושאי המידע במאגרי המידע,
מפני שימוש לרעה במידע אודותיהם .
תקנות אבטחת המידע נועדו להוסיף נדבך נוסף על התשתית המשפטית המסדירה
תחום זה ולהגדיר את החובות הנוגעות לאבטחת מידע המצוי במאגר מידע .לעניין
זה ,מפרטות התקנות מהם מאגרי מידע שחלה עליהם רמת האבטחה הבסיסית,
ל עומת מאגרים שחלה עליהם רמת אבטחה בינונית (וה מפורטים בתוספת הראשונה
ל תקנות ) או גבוהה ( וה מפורטים בתוספת השנייה ל תקנות )  ,ושזורות בהן גם
הוראות נוספות מחמירות ,ביחס למאגרי מידע עם רמות האבטחה הגבוהות יותר.
בעיקרן ,קובעות תקנות אבטחת מידע חובות שונות  ,הנוגעות לאופן ניהול מאגר
המידע ו אבטחתו  .להלן דוגמאות בלתי ממצות :

טלפון04-8371505 :
פקס04-8370231 :
בית אדם  -מעלה השחרור ,15
חיפה
מיקוד 3328439
www.bf-law.co.il

מזכר זה כולל מידע כללי
בלבד ואינו מהווה יעוץ
משפטי או תחליף לייעוץ
משפטי .מזכר זה מוגש
כשירות ללקוחותינו .יש
נסיבותיו
את
לשקול
הפרטניות והקונקרטיות של
כל מקרה לגופו ולשם כך יש
להיוועץ עמנו.



חובת מינוי ממונה על אבטחת מידע וקביעת נוהל אבטחת מידע ;



הסדרת מתן הרשאות גישה למידע  ,לרבות ביחס לעובדיו של בעל מאגר המידע ;



חובה לערוך מיפוי מערכות המאגר ולבצע סקר סיכונים ;



חובה לשמור את תשתיות ומערכות החומרה ,סוגי רכי בי התקשורת ואבטחת
המידע במקום מוגן ,המונע חדירה וכניסה אליו בלא הרשאה ;



חובת בעל המאגר לקבוע בהסכם עם ספק חיצוני  -כאשר השירות הניתן על -ידי
הספק החיצוני כרוך במתן גישה למאגר מידע  -הוראות שונות ,שמטרתן
ל הבטיח שלא ייעשה שימוש לרעה ב מידע ;



חובה להגביל או למנוע אפשרות לחיבור התקנים ניידים למערכות המאגר,
במתכונת ההולמת את רמת אבטחת המידע החלה על המאגר ,רגישות המידע
והסיכונים הייחודיים למערכות המאגר.

הוראותיהן של תקנות אבטחת המידע חלות הן על בעל המאגר ו הן על מנהל מאגר
המידע  ,וברובן ,גם על מחזיק במאגר מידע ,בשינויים המחויבים  ,ו תחילתן שנה
מיום פרסומן (כלומר – יום .) 8.5.2018
בכבוד רב
גילי שפר ,עו"ד

