
 

 
 07/06/2020תאריך:          אלן יוסףעו"ד 

 מ. פירון ושות', עורכי דין
 וויז מאני ישראל בע"מבשם 

       

 לעניין העברת מידע לרשות ני"ע האמריקאיתחוות דעת מקדמית  הנדון:

, המסדיר את הפרטיות להגנת רשותה בידי מקדמיותחוות דעת מתן בהתאם לנוהל  תדעת זו ניתנ חוות .1

במתן  ומבהיר את היקף סמכותה של הרשות המנהלית לקבלת חוות דעת מקדמית הבקשהאופן הגשת 

 הרשות להוראות חוק הגנת הפרטיותהניתנת על ידי לפרשנות נוגעת  זו דעתחוות . חוות דעת כאמור

 .מאגרי המידערשמת לצורך מימוש הסמכויות המסורות עפ"י דין לרשות ול

 הפיננסי של לקוחות ישראלים העברת המידע בשאלה האםתחווה דעתה  הרשותבפנייתכם ביקשתם כי  .2

 ץלחוק הייעו 204בסעיף  הנדרש כפי האמריקאית ערך ניירות לרשותווייז מאני ישראל בע"מ  חברת של

חוק הגנת )להלן:  1981-חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א עומדת בדרישות ,204-2האמריקאי ולכלל 

-תקנות הגנת הפרטיות )העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה(, תשס"או (הפרטיות

 )להלן: תקנות העברת מידע(.  2001

תיקון  סעיף ויתור על סודיות שנחתם במסגרת הסכם התקשרות ע"י כל לקוחות החברה לצד לגישתכם, .3

 שאת ויתור על סודיות לעניין העברת המידע לרשות ניירות ערך האמריקאית בעניין הסעיףספציפי של 

 ההתחייבות המפורשת כלפי נותן המידע, מלא את דרישתכדי ל םיש בה  -נוסח שניהם הצגתם בפנייתכם 

 ( לתקנות העברת מידע. 1) 2זאת על פי תקנת 

גישה זו עולה בקנה אחד עם הרציונליים של חוק הגנת הפרטיות. כל זמן שכל לקוחות החברה  נולעמדת .4

בהם עוסק המידע הסכימו להעברת מאגר המידע, אין מניעה לעשות כך, ובלבד שיתנו את הסכמתם 

( לתקנות העברת מידע, או לחלופין באופן שימלא 1)2המפורשת באופן שיקיים את התנאי הנדרש בתקנה 

 לתקנות העברת מידע.  2-ו 1אחת מהחלופות הקיימות בתקנות  תנאיאת 

לגישתכם הוראה חוקית המחייבת את הצד השני בחובת לתקנות העברת מידע,  3לעניין דרישת תקנה  .5

לחוק  210ס' לגישתכם ע. לפיכך, סודיות יש בה כדי להחליף את ההתחייבות המפורשת כלפי נותן המיד

את רשות ניירות ערך האמריקאית לסודיות בכל הנוגע למידע הנאסף על ידה  הייעוץ האמריקאי שמחייב

מגופים המפוקחים על ידה גובר על כתב התחייבות ואף מקיים את התכלית באופן טוב יותר, שכן לצד 

 וימים שלא כלולים בכתב התחייבות.במקרים מס סנקציה פליליתהחבות החוקית כלולה 

יכולה להוות  הקבועה בדיןחובת סודיות כך ש ה בקנה אחד עם עמדתכםת עולוגם בסוגיה זו עמדת הרש .6

, לאור הסנקציות הפליליות, והאזרחיות אשר 3בכתב הקבועה בתקנה תחליף לדרישת ההתחייבות 

 מהחקיקה האמריקנית בתחום ניירות ערך.נובעות 

 בברכה,                          

 עוזר ראשי ,אברהםעו"ד עדן 

 הפרטיותהרשות להגנת   



 

 

 העתק: 

 .עורכי דין מ. פירון ושות', , עודד אופקעו"ד 

 עו"ד שהם בן רובי, ראש המערך הבינלאומי, רשות ניירות ערך.


