
 

  

 :דעת גילוי

 שמחוץ מידע מאגרי אל מידע)העברת  הפרטיות הגנת לתקנות 3 תקנה פרשנות
 2001-"אתשס(, המדינה לגבולות

 

 הגנת לתקנות 3הוראות תקנה פרשנותה בנוגע להגנת הפרטיות את לרשות ה תבהירלהלן  .1

  :)להלן 2001-"אתשס(, המדינה לגבולות שמחוץ מידע מאגרי אל מידע)העברת  הפרטיות

 לצורך הפעלת הסמכויות המסורות לה בחוק הגנת הפרטיות.התקנות(, 

 כי: תקובע 3תקנה  .2

יבטיח בעל מאגר המידע, בהתחייבות בכתב של מקבל  2או  1"בהעברת מידע לפי תקנה 

של מי שהמידע  פרטיותם להבטחת מספיקים אמצעים נוקט המידע מקבל כיהמידע, 

 במדינה ובין מדינה באותה בין, זולתו אדם לכל יועבר לאעליהם, וכי הוא מבטיח שהמידע 

 ."אחרת

 שקיבל מידע מישראל, במדינה זרה גורםעל התקנה  הלשמטי והמוחלט האיסור הגורףנראה כי  .3

( לבעל מאגר אחר, או לגלות transfer) המידע להעביר את ,2או תקנה  1ועומד בתנאי תקנה 

( במסגרת הסתייעות במיקור חוץ, הפך זה מכבר לגזירה שאין הציבור יכול discloseאותו )

חסי הכלכלה ואת מבנה י ותת הטכנולוגייוהתפתחוהתואמת את ואשר אינה לעמוד בה, 

 .מאז הותקנו התקנות והמסחר הבין לאומיים

( GDPRשל האיחוד האירופי )ברגולציית הגנת המידע  הקבילמ מסוג זה, אין לאיסור כמו כן .4

 .עולםרחבי הבאו בחקיקת פרטיות מודרנית 

במדינה הגורם על האיסור לשיטתה כי להגנת הפרטיות הרשות  מבהירהלנוכח האמור לעיל,  .5

בעל המאגר של בכתב הסכמה  לכך ניתנה אםלא יחול להעביר את המידע לצד שלישי הזרה 

, נעשתה כדיןלצד שלישי העברת המידע עצם . זאת, בכפוף לכך שהמידע מישראלשממנו הועבר 

ושאילו היה המידע מועבר ישירות , הסכמת נושא המידע או הסמכה מכוח חוקכלומר על בסיס 

 2 תקנה או 1 תקנה תנאי, בפני עצמה, זו בהעברת מידע יםתקייממישראל לצד השלישי, היו מ

  .לתקנות

הלכה למעשה, כאשר קיימת הסכמה של מעביר המידע מישראל להעברתו לצד שלישי במדינה  .6

 . במדינה הזרהחדשה של מידע מישראל, ולא כהעברה נוספת העברה בכך ניתן לראות זרה, 

במהלך השנים, מבהירה הרשות כי היקף ותוכן ההתחייבות  שהתקבלושאלות  על רקעכמו כן,  .7

בים להגיע כדי הסכם "לקיים את התנאים לאחזקת מידע ולשימוש אינם חיי 3הנזכרת בתקנה 

 לתקנות. (4)2בתקנה  , כנדרשבו החלים על מאגר מידע בישראל"

ת יותר להבטחת פרטיותם ויכולה לכלול ערובות מצומצמ 3ההתחייבות אליה מתייחסת תקנה  .8

, גם אם לעניין של נושאי המידע, בשים לב להיקף המידע, רגישותו ולשאר הנסיבות הצריכות

 . בישראל ינם זהים במדויק לדיני הגנת הפרטיותא

 


