
 .דבלב תיתיצמת הצלמהכ אלא ,ץועייל ףילחת וא יטפשמ ץועיי וז תרבוחב תוארל ןיא *
החמומ ןטפשמל תונפל םיצילממ ונחנא ןיינעו הלאש לכב

 םיננוכתמ
?GDPR-ל

?GDPR הז המ
?ותוא םשייל םיבייח םאה
?רתויב הבוטהו הריהמה הרוצב ותוא םימשיימ ךיא
 - בר תוצמיתבו תולקב ,תוטושפ םילימב
>> .םולשב היצלוגרה תא רובעל Y&A לש ךירדמה

Y&A תיבמ הלודגה עדימה תייצלוגרל אלמה ךירדמה
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.GDPR-ב םיירקיעה םישודיחה תא ןיבהל ךל רוזעיש רצוקמ ךירדמ ךרובע הבתכ Y&A תרבח

 תא הווהמ איהו ,)ICO( הינטירב לש ימשרה עדימה ביצנ דרשממ עדימ לע תססובמ ונלש תרבוחה

*.וניניעב ICO-ה לש תוצלמהה ירקיע

 תורבחה ידי לע ףסאנש ישיאה עדימה תויטרפ לע ןגהל ודעונש תובייחמ תוארוה ףסוא אוה GDPR-ה

 תעבוקו ,םייטרפ םישנא לש םינותנ תרבעהו הרימש ,ףוסיאל תסחייתמ היצלוגרה .קשמב תונושה

 .תויטרפ לע הרימשל דיחא טרדנטס

 היצלוגרה
 ףקותל תסנכנ
 .25.5.2018-המ

 ףקת GDPR-ה
 טעמכ בייחמו
 ,םלועב הרבח לכ
 תורבח םג
.תוילארשי

 לש הרדגהה
 הבחרוה ישיא עדימ
 תללוכ וישכעו
 ,יטנג עדימ ,תד
 עדימ ,יתוברת עדימ
 םינותנ ,ישיא
םיימונוקא-ויצוס

השינע
 תרפה לע תוסנקה
 עיגהל םילולע GDPR-ה
 .ורוי ינוילימ תורשע דע
 לכ לע םינתינ תוסנקה
 סנקכ אלו ,דרפנב הרפה
.תיפיצפס הלועפ לע

Y&A תיבמ הלודגה עדימה תייצלוגרל אלמה ךירדמה

תודבוע המכ

:היצלוגרה תונקת ירקיע

 ,עדימה אשונ יעוצקמה ומשב וא ,ףסאנ עדימה וילעש םדאה •

תומוסרפ תלבקלו עדימה ףוסיאל תשרופמו תעדומ המכסה תתל בייח

תותימצל ויבגל עדימה תא ריסהל וא וילע עדימה תא ןקתל שקבל לוכי עדימה אשונ •

תוירחסמ תורבחב ויבגל שיש עדימב ןייעל שקבל לוכי עדימה אשונ •

םהילע עדימ ףוסיא ךרוצל סופורטופא וא הרוה רושיאב םיבייח )הינטירבב 13( 16 ליגל תחתמ רעונו םידלי •

םינותנ תנגה ןיצק תונמל םיבייח שיגר וא בר עדימב םיקסועה םינוגרא •

עגפנש עדימה אשונלו ICO-ל חוודל שי עדימ תפילד לש הרקמב ,שמתשמה אשונב העיגפ שיו הדימב •

GDPR-ה תרפה רובע ורוי ןוילימ 20 דע לש סנק •
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 תולהנתהה GDPR-ה תייצלוגר תובקעב ,אוהש גוס לכמ םינותנ ירגאמב שמתשמ ךלש ןוגראה םא

 .תושדחה תורימחמה תויאפוריאה תונקתב דומעל ליבשב תונתשהל תבייח היהת תינוגראה

 שארב אשונה תא םישלו עדימה לע הנגהל ותשיג תא ןוחבל ןוגראהמ שורדת היצלוגרה יאנתב הדימע

 .ינוגראה תויופידעה רדס

 םילודג םינוגראב .טרפה תויוכזבו תופיקשב לופיט רובע םישדח םילהנ רוציל ,לשמל ,וכרטצתש ןכתיי

.תינוגרא-םינפ תולהנתהו םדא חוכ ,ביצקת תניחבמ תובר תויועמשמ ךכל שי

 .הייצלוגרה לומ לא םילהנתמשכ ןובשחב תחקל בושחש תויזכרמ תודוקנ 11 הנה

?ןלוכ לע 'יו' םתנמיס רבכ םאה

 ןוגראהש םידעצו תובושח תודוקנ 11 לש המישר םכרובע ונרצי
25.5.2018-המ לוחתש היצלוגרה תארקל ךרעיהל ידכ טוקנל ךירצ ךלש

?ילש ןוגראה לע םג הפקת היצלוגרה םאה...זא

.בצמה וניא והזש ןבומכ ךא ,תוילארשי תורבח רובע תועמשמ ול ןיא הרואכל ןכלו יאפוריא ךמסמ אוה GDPR-ה

 דבוע תוקיסעמש תורבח לע ףאו ,יפוריאה דוחיאב םיבשות וא םיחרזא לע עדימ לש גוס לכ תפסואה הרבח לכ לע לח GDPR-ה

 תדמועה הנידמכ 2011-מ לחה יפוריאה דוחיאה י"ע תרכומ לארשי תנידמ .יפוריאה דוחיאב ררוגתמו ןהלש תכרעמב םושרש

 תובר תוילארשי תורבח ,השעמל.GDPR-ה תייצלוגרב םג דומעל ונילע ךכבו ,תויטרפה לע הרימשל יפוריאה טרדנטסב

 ןקתב דמוע וניאש ימ לכ לע םילטומש םידבכה תוסנקהמ ענמהל ליבשב ,םיכורא םישדוח רבכ יונישה תארקל תונגראתמ

 .השקונה

 ךיאו םא קודבלו ןוויכב דועצל ליחתהל םוחב םיצילממ Y&A-ב ונחנא ,היצלוגרה לא םכמצע תא םיאתהל םתלחתה םרט םא

 .שדחה ןקתה לא םכמצע תא םיאתהל םכילע

?הלש תוכלשהה תאו היצלוגרה תא םיניבמ חתפמה ישנא לכ םאה - תועדומ

 תא ןיבהל םיכירצ רבדב םיעגונה לכ .GDPR-ה יקוחב יונישל םיעדומ ןוגראב חתפמה ישנאו תוטלחהה ילבקמש אדוול שי

 תעמטה .הזה רשקהב תויעב תויהל תולולע םתוירחאבש םימוחת וליאב ןיבהלו הלש תורפהה לשו היצלוגרה לש תוכלשהה

 הנוכנ תולהנתהו תויכשמה רוציל ליבשב תיחרכה איה ךא ,םילודג םינוגרא רובע דוחייב ,םיבאשמ שורדל היושע ךילהתה

 .היצלוגרל םירושקה םיאשונב
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עדימה דועית
?ןותנ ןמז לכב הילא השיג תרשפאמה תרדוסמ הרוצב דעותמ עדימל עגונה רבד לכ םאה

 ,דאמ םילודג םינוגראב .ףתושמ אוה ימ םעו עדימה רוקמ המ ,ותורשבש עדימה תא דעתל בייח ןוגראה ,תושדחה תונקתה יפל
 .ותחטבאו ןוגראה תושרב שיש עדימה לכ דועית אוה ידעלבה ודיקפתש םדא תונמל ךרוצ היהיש ןכתיי
 הברה תויופצ ךתעדל םא .תאז שקבי עדימה אשונו הדימב רבצנה עדימה תא קפסל לגוסמ תויהל בייח ןוגרא לכ ,היצלוגרה יפל
 עדימה ובש הנבומ טמרופ רוציל שי - בושח .ךשמהב םיכילהת רצקל ליבשב יטמוטוא ךילה רוציל לוקשל יאדכ ,ולאכ תושקב
 ףא תדעותמ תויהל תבייח עדימה תשגה םצעו ,רתלואמ ךילהת תויהל לוכי אל הז .GDPR-ה יפל שרדנה טרדנטסה יפל קפוסי

 .איה

?תושדחה היצלוגרה תונקתב תדמוע תויטרפה תוינידמ םאה - תויטרפה תוינידמ ןוכדע

.GDPR-ה תייצלוגר תובקעב םישרדנה םייונישל םאתהב התוא תונשלו תמייקה תויטרפה תוינידמ לע רובעל שי
 תושעל ןתינ ובש ןמזה ךשמלו ןוגראב םינותנה תרימשל יקוחה סיסבה תא ריבסהל הבוחה אוה םישרדנה םייונישה דחא ,אמגודל
 ןמזה הז .לכל הרורבו הנבהל הלק ,תיתיצמת הפשב קופסי עדימהש תובייחמ GDPR-ה תונקתש בל םישל בושח .שומיש םהב
.שרוד לכל תוריהמב התוא קפסל ןתינשו ,תנכדועמה תויטרפה תוינידמל רורבו חונ טמרופ שי ןוגראלש אדוול

?תושרדנה טרפה תויוכז לכ תא םימייקמ ןוגראב םיכילהתה לכ םאה - טרפה תויוכז
 

:היצלוגרל ךורע ךלש ןוגראה םאה קודבל ןמזה הז

 ?תותימצל ולש םיטרפה תא קוחמל וא ןקתל תוקלחמה תחאמ שקבמ והשימ םא ביגמ תייה ךיא

 תקיחמל עגונב תוטלחהה תא לבקי ימ ?תפרוג איה הקיחמה םאה ?םינותנה תקיחמבו רותיאב ךל ועייסי ךלש תוכרעמה םאה

?ושקבי םא םינותנה תא םכלש םישלוגל וקפסת טמרופ הזיאב ?םינותנה

:ןהיניב ,תונושה טרפה תויוכז תנגהל םיעגונה םירימחמ םינקתב דומעל ןוגראה תא תבייחמ היצלוגרה

 ;עדימ לבקל תוכזה

 ;השיגה תוכזה

 ;ןוקיתל תוכזה

 ;םינותנה תקיחמל תוכזה

 ;דוביעה תלבגהל תוכזה

 ;םינותנה תודיינל תוכזה

;ישיאה עדימל עגונב תופרוג תוטלחהל תיטמוטוא ףופכ תויהל אלו דגנתהל תוכזה

 ןוגראה ובש ןפואה םע הייעב שיש םיבשוח םה םא ICO-ה ינפב ןנולתהל תוכזה תא שי ךלש םישמתשמלש ריכזהל םוקמה הז

 .אלו הדימב םייוניש עצבל לוקשלו שדחה ןונקתה יפל םילעופ ל"נה םיכילהתה לכ םאה קודבל ךיילע .םהלש םינותנב לפטמ
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?ףוסיאה רחאל םינותנב שמתשהל ןתינ םאה - םינותנה דוביע תויקוח

 .GDPR-ה יפל םינותנה דוביעל יקוחה סיסבה תא קמועל ןיבהלו תוהזל ךירצ ןוגרא לכ
 דוביע םוחתב רתויב לודגה יונישה ."םישלוג ינותנ דוביע" תרתוכה תחת םייתוהמ םייוניש דאמ הברה וכותב דגאמ GDPR-ה
 דוביעל םהיטרפב שמתשהל תשרופמ המכסה יא עיבהלו םהלש םינותנה תא קוחמל שקבל םישנא לש תלוכיה אוה םינותנה
 .ךשמהב םינותנה
 .ךשמהב םינותנה דוביעל המכסה הווהמ אל רבכ םיטרפה ןתמ ,היצלוגרה תסינכ םע ,תורחא םילימב
.םאתהב םכלש תויטרפה תוינידמ תא ןכדעלו ,םינותנב שומישה לש תיקוחה תועמשמה תא ןיבהל בושח

?התוא םיגישמ ךיאו המכסה יהמ - המכסה

.םינותנה דוביעו ןתמל שלוגה תמכסה תא דעתמו שקבמ ןוגראה הבש ךרדה תא שדחמ ןנכתל ךילע
 דח ,תלכשומ הרוצב ,תוישפוחב ןתניהל תבייח המכסהה ,GDPR-ה יפל .המכסה ןתמל עגונב תוטרופמ תויחנה ואיצוה ICO-ה
 .ךשמהב עדימה םע תושעל ךנוצרבש שומישל תיפיצפסו תיעמשמ
 .שלוגה דצמ תוליעפ רסוחמ וא הקיתשמ המכסה שרפל ןתינ אל
 הבש תשרופמ ךרד תויהל הכירצ ,תורחא םילימב .תולקב המכסהמ תגסל תורשפא עדימה אשונל תויהל תבייח ,ףסונב
.ןתנ אוהש המכסהה תא לטבל ןיינועמ אוהש ןמסל לוכי שמתשמה
 התעמשו ,GDPR-ל םג םאות עדימב השוע ןוגראהש שומישה דוע לכ ,רבעב הנתינש המכסה ןכדעל ךרוצ ןיאש בל םישל יאדכ
.שרדנכ תנתינ המכסהה

?םידלי רובע םג םינווקמ םיתוריש עיצהל םיכורע םתא םאה - םידלי

 וא הרוהה דצמ המכסה תשקבמה ליג תומיא תכרעמ תעמטהב ךרוצ שיו ,םידליל םינווקמ םיתוריש עיצמ ךלש ןוגראה םא
 דעצה לש תובישחה .םידלי לש םתויטרפו ישיא עדימ לע הנגה קפסמ GDPR ,הנושארל .םינותנ דוביע תוליעפ לכל סופורטופא
.דחוימב םיליעפ רעונו םידלי ןהבש תויתרבח תותשר לש רשקהב דוחייב ,המוצע איה הזה

 רושיאב ךרוצ שי ,רתוי ריעצ דליה ובו הרקמב .)הינטירבב 13( 16 ליגמ לחה םינותנ דוביעל המכסה תתל לוכי דלי ,GDRP-ה יפל
 תויהל תבייח תויטרפה תוינידמ ,תעדומו תיפיצפס תויהל תבייח המכסההש ןוויכש רוכזל בושח  .סופורטופוא וא הרוה דצמ
 ..בורל תבתכנ איהש יפכ ףעוסמו לפרועמ ןפואב תחסונמ תויהל הלוכי אל ןכלו וניבי םידליהש הפשב הבותכ
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?היצלוגרה תפיכא לע ךלש ןוגראב יארחא ימ - )DPO( םינותנ תנגה יניצק

 המילה שיש אדוול אוה DPO-ה לש ותרטמ .)DPO םג ארקנ( םינותנ תנגה ןיצק :םדוק םייק היה אלש שדח דיקפת רצי GDPR-ה
 תוליעפ רשאכ םיירוביצ םיפוג ידי לע השענ םיישיאה םינותנה דוביע רשאכ - םיאבה םיבצמה ןמ דחאב שרדנ אוהו היצלוגרל
 ,דוביעה ךשמ ,םינותנה יאשונ רפסמ ,םינותנה חפנ( Big Data לש יתטישו עובק רוטינ תולועפמ תבכרומ ןוגראה לש הבילה
.)'דכו םילילפ ,ןימ ייח ,תד ,עזג( דחוימב םישיגר םינותנ לש דוביע םייק רשאכ .)'דכו ולש יפרגואיגה ףקיהה
 ,ר"מנמה ,םיפסכה ל"כנמס ,ל"כנמה תויהל לוכי אל אוה ,םיניינע דוגינ עונמל ליבשב ךא ,ןוגראב רחא דיקפת אלמל לוכי DPO-ה
 .HR-ה להנמ וא קווישה להנמ

 .הז דיקפת אלמל ליבשב ינוציח קפס לש ויתורישב רזעיהל ןתינ ךא ,ןוגראב DPO לש ואצמהל הנוילע תובישח שי
 הובגה ,הרבחה רוזחממ 2% וא( ורוי ןוילימ 10 אוה GDPR-ה יפל עובקה שנועה ,DPO הנוממ אלו הדימב יכ ןייצל םוקמה הז
 - ולש החטבאה לעו הכ דע רבצנש עדימה תא גרדשל הלועמ תונמדזה אוה DPO לש יונימ ,הרומחה השינעל רבעמ .)םהיניבמ
 .ךרוצה תדימב ,ךשמהב ךלש ןוגראה לש םיינטרפה םירקמב עייסל לכוי הזכ םדא ,היצלוגרה לש הכרד תליחתב קר ונחנאש ןוויכ

?רבייס ימויא םע דדומתהל םינכומ םתא םאה - םינותנה לע הנגה

 רתאל וסנו רבייס תופקתמ ינפמ רתויב הבוטה הרוצב ןגומ םכלש ןוגראה יכ ואדו- הנגה איה רתויב הבוטה הפקתהה ,םימעפל
.הפילדל םורגל תולוכיש תוירשפא תוצרפ שארמ

 החטבא תוריקסו דוק תוקידבל תינוציח הרבח לש תוריש רוכשל םיצילממ Y&A-ב ונחנא ,לודג עדימ רגאמב םיקיזחמ םתא םא
 ,תיבטימה הרוצב םכלש םישמתשמה לש םתויטרפ לע ןגהל ולכות ךכ .רתויב הבוטה הרוצב םינגומ תמאב םתאש אדוול ליבשב
.ונסנכתנ ,ירה ,ךכ םשלו

?עדימ תפילד שי תאז לכב םא םישוע המ - עדימ תופילד

.תחוודמ תויהל תבייח הפילד לכ אלו ,םישמתשמ ינותנ לש תופילד לע ICO-ל חוודל םיבייוחמ םינוגראה לכ אל םינוגרא ,םויכ
 תודמוע ןה םא קר ,עדימ תופילד לע עידוהל םיבייח ויהי םינוגראה לכ שדוחה ףוסמ לחהו ,הארוהה תא דדחמ GDPR-ה
 .טרפה תויוריחב העיגפ :דיחי ןוירטירקב

 - רחא יתרבח וא ילכלכ קזנ לכ וא תוידוס ןדבוא ,יפסכ דספה ,ןיטינומל קזנ ,הילפאל םורגל הלוכי הפילדה םא ,תורחא םילימב
.ףסונב עדימה אשונל הפילדה לע חוודל שי ,םירקמה בורב .הפילדה עגרמ תועש 72 ךותב ICO-ל חוויד תבוח שי
 .םכתושרב םייקה עדימה לש הפילד וא הרפה לכ לש הריקחו חוויד ,יוהיז םירשפאמה םילהנ םימייקש אדוול שי ,ןיינע ותואב
.היהיו הדימב ,קזנה תא רתוי בוט רטנל ליבשב ןוגראה ידיבש עדימה יגוס תא גווסל ץלמומ
 .בטיה םיקוחה תא ריכהלו קפודה לע עבצא םע ראשיהל דאמ ץלמומ ןכלו ,ורוי ינוילמ תורשעל עיגמ חוויד יא לע שנוע
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 יאדכ המ זא
?תושעל

יטנוולר אל עדימ תריגאמ ענמהלו ינויח עדימב קרו ךא קיזחהל

חונו שיגנ ןפואב עדימה תא גווסל

שקבמ עדימה אשונו הדימב תותימצל עדימ תקיחמו הריסמ יכילהת רוציל

ךרוצה תדימב םינותנ תנגה ןיצק תונמל

GDPR-ה תונקתב תילמיסקמ תואיקב אדוול

.רבייס תופקתמ ינפב תודימעו תילמיסקמ עדימ תחטבא בושו בוש אדוול - דימת ומכו

 .דבלב תיתיצמת הצלמהכ אלא ,ץועייל ףילחת וא יטפשמ ץועיי וז תרבוחב תוארל ןיא *
החמומ ןטפשמל תונפל םיצילממ ונחנא ןיינעו הלאש לכב
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