
 

 "(החוק)להלן: " 1981-תשמ"א חוק הגנת הפרטיות,

 חובות החלות על בעל מאגר מידע

  

אוסף נתוני מידע, המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד " כהגדרתו בחוק, הינו מאגר מידע"
  -. עם זאת, האוספים הבאים לא ייחשבו כמאגר מידע לעיבוד ממוחשב

 למטרות עסק; אואוסף לשימוש אישי שאינו    (1)

אוסף הכולל רק שם, מען ודרכי התקשרות, שכשלעצמו אינו יוצר איפיון שיש בו    (2)
פגיעה בפרטיות לגבי בני האדם ששמותיהם כלולים בו, ובלבד שלבעל האוסף או לתאגיד 

 ;)אשר ניתן להצליבו( בשליטתו אין אוסף נוסף

צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי,  נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, -" מידע"
 הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו;

 

המשמש לדיוור ישיר )כמו גם מספר סוגי מאגרים נוספים  )א( לחוק מחייב בעל מאגר מידע8סעיף 
כחלק יש לציין . ייעשה בו שימוש שברשותו בטרםלרשום את מאגר המידע , המפורטים בסעיף זה(

כמו כן על בעל מאגר מידע העוסק בשירותי  כי הינו משמש לדיוור ישיר.המאגר ברישום ממטרות 
דיוור ישיר להחזיק רישום המציין מהיכן קיבל את אוסף הנתונים המשמש לצורך מאגר המידע, 

 מועד קבלתו, וכן למי מסר מידע מהמאגר.

 

 מוד בהם על פי החוק:להלן פירוט החובות שעל בעל מאגר לע, כאמור בנוסף לרישום המאגר

שפונה לאדם לצורך איסוף מידע  בעל מאגר מידע או מחזיק -לאדם חובת מתן הודעה .1
לשמור מידע זה במאגר מידע, עליו למסור הודעה לנושא המידע   אשר בכוונתואודותיו, 

 שיכלול את הפרטים הבאים: 

 

 תלוי ברצונו;האם חלה על נושא המידע חובה חוקית למסור את המידע, או שהדבר  1.1

 מתבקש המידע; מהי המטרה לשמהלציין  1.2
 למי נמסר המידע המבוקש, ומהן המטרות של מסירת מידע זה.ו 1.3

 

)ב( לחוק קובע כי 8סעיף  - איסור לעשות שימוש במידע שלא למטרה לשמה נמסר המידע .2
 אין לעשות שימוש במידע המצוי במאגר רשום אלא למטרה לשמה נמסר המידע.

 

בעל מאגר מידע, מחזיק מאגר מידע ומנהל מאגר מידע מחויבים  -המידעחובת אבטחת  .3
הגנה על שלמות המידע, או  -אבטחת מידע] לדאוג לאבטחת המידע המצוי במאגר המידע.

 .הגנה על המידע מפני חשיפה, שימוש או העתקה, והכל ללא רשות כדין[
 

 חייב – יבים ברישוםבחמישה מאגרי מידע, או יותר, החי בעל מאגר מידע אשר מחזיק
 ב לחוק(.17במינוי אדם שתפקידו להיות הממונה על אבטחת המידע )סעיף 

 
בעל מאגר מידע, מחזיק ועובדיהם מחויבים בשמירת סודיות המידע אליו  -חובת סודיות .4

 נחשפו בעת ביצוע עבודתם.

 

 לאפשר לנושא המידע חייבים בעל מאגר מידע ומחזיק במאגר  -הנאסף עיון במידעת חוב .5
למעט  )בשפה העברית, אנגלית וערבית( לעיין במידע המצוי אודותיו ו/או מי מטעמו

 במקרים הבאים:
הבקשה לעיון היא בנוגע למידע רפואי או נפשי שמסירתו עלולה לגרום נזק לנושא  5.1

 המידע;

 חל על המידע חיסיון; 5.2
לחוק )השב"כ, מס הכנסה )ה( 13המידע מוחזק בידי הגורמים המנויים בסעיף  5.3

 וכד'(.
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אדם שלגביו נאסף המידע מצא כי המידע שמצוי במאגר המידע לגביו  -חובה לאפשר תיקון .6
אינו נכון, שלם או מעודכן רשאי לפנות אל בעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או 

 למחוק אותו.  

 

חריות קפידה )אשר אינה דורשת את יצוין, כי אי עמידה בדרישות החוק כאמור לעיל מהווה עביר

כל מעשה או מחדל בניגוד בנוסף,  , אשר דינה שנת מאסר.הוכחת כוונה פלילית או רשלנות(

 לדרישות החוק בנוגע לדיוור ישיר מהווה עוולה בנזיקין.

 

או  03-6042323לפרטים נוספים, הבהרות, הרחבות וכן בכל שאלה נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון 

 . law.co.il-kg@kg בדוא"ל 

 קורן גרודברג משרד עו"ד
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