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https://youtu.be/tvRCLXz7D7o
https://youtu.be/tvRCLXz7D7o
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?למה ליישם את החוקים החדשים

כי חוק זה חוק1.

חברה שלא תציית  ! )כי אם לא עלולים להטיל עלינו קנסות מאד גדולים2.

מהתוצר השנתי הגלובאלי 4%על עד תוותרלהוראות החוק החדש 

(השנייםלפי הגבוה מבין –מיליון אירו 20או על , שלה

כי כבר יש כאלה שמחפשים אותנו ורוצים מאד לראות שאנו לא  3.

עומדים בדרישות החוק ולסחוט אותנו

/  עובדים / כי חשוב לנו באמת לשמור על הפרטיות של הלקוחות 4.

ספקים שלנו

...תבחרו סיבה...כי5.

.כל התשובות נכונות
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מה גוגל יודע שאתה אוהב  

https://adssettings.google.com
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או שלא...גוגל גם יודע
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שנרשה להם לעשות  Googleשל "( פרסומת)"עידוד 

...שימוש במידע שלנו
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Time Lineמה חיפשתי בגוגל 

https://myactivity.google.com/
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Time Lineמה חיפשתי בגוגל 

https://myactivity.google.com/
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מדיניות פרטיות

https://www.google.com/policies/privacy
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https://www.google.com/intl/iw/policies/privacy/#application
https://www.google.com/intl/iw/policies/privacy/#application
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https://www.google.com/intl/iw/policies/privacy/#application
https://www.google.com/intl/iw/policies/privacy/#application
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?איפה טיילתם

https://www.google.com/maps/timeline
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הזכות לניידות מידע–שליטה בתוכן 
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GDPRמה?

34

מה זה  

GDPR?

החוק האירופאי החדש להגנת המידע

 להחליף את הדירקטיבות האירופיות המקומיות להגנת  בא

המידע

 (מהיום בחצותימים80)2018, במאי25מועד תחולה...

על מי חל 

?החוק

  כל הארגונים שאוספים ומעבדים נתונים אישיים של נושאי

ללא תלות בגודל–נתונים של האיחוד האירופי 

כבר לא חל רק על ארגונים עם משרד האיחוד האירופי

 לא רק בקרי נתונים-חל על מעבדי נתונים

מהם 

?העונשים

 מהמחזור העולמי השנתי של הארגון4%מיליון יורו או 20עד  ,

(תשומת ליבם מובטחת כעת)לפי הגבוה מביניהם 

 לתבוע פיצויים בגין נזקים מהפרות יכולים הנתוניםנושאי

לנתונים האישיים שלהם
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עמודים260...הרגולציה

11
Chapter

פרקים

99

Articles

סעיפים

173

Recitals 

סעיפים

?איפה מתחילים



GDPR-נתונים אישיים
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נתונים אישיים

GDPR

הגדרה זו חשובה משום שחוקי הגנת המידע של האיחוד  

נתונים  "האירופי מרחיבים את ההגדרה המסורתית של 

מידע שבעבר לא נפל בהגדרה המסורתית של  ". אישיים

כפוף כעת לחוק הגנת הנתונים של האיחוד  " נתונים אישיים"

.האירופי

מה זה  

?מידע אישי

:נתונים אישיים מוגדרים כ

כל מידע הנוגע לאדם טבעי המזוהה או הניתן לזיהוי  ,

".נושא נתונים"

" הוא אדם שניתן לזהותו" לזהותוטבעי שניתן אדם  ,

,  ידי התייחסות למזהה כגון שם-על, במישרין או בעקיפין

,  נתונים כספיים, מזהי מיקום, מזהים מקוונים, כתובת

' נתוני בריאות וכו



?GDPRהי "עפאישיים אלו נתונים האם 
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(VIN)רכב רישוימספר1' שאלה מס



?GDPRי ה"האם אלו נתונים אישיים עפ
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(VIN)רישוי רכב מספר 1' שאלה מס

!כן

אשר  , זיהוי הרכב קשור ישירות לזהות של הבעלים של המכונית"... 

..."במקרים מסוימים זהים עם הנהג



?GDPRי ה"האם אלו נתונים אישיים עפ
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עובד' מס2' שאלה מס



?GDPRהי "עפהאם אלו נתונים אישיים 
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עובד' מס2' שאלה מס

!כן

נתונים  "הם של מישהו על תג זיהוי או על צג וידאו תצלום "... 

ידי  על המיוצגיםכמו גם רשימה של משכורות עובדים , "אישיים

, עובד חברה' מס, מספר תעודת זהות)שם העובד או מספר זיהוי 

("'עוסק מורשה וכו'מס



?GDPRהי "עפאישיים אלו נתונים האם 
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העדפות ארוחה בטיסה מסחרית3' שאלה מס
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?GDPRהי "עפהאם אלו נתונים אישיים 

העדפות ארוחה בטיסה מסחרית3' שאלה מס

!לא

האלמנטים המרכיבים נתונים אישיים  19-רשום כאחד מלא 

.2016/681( EU)של הדירקטיבה Iבנספח 



הגדרה של נתונים אישיים

המקושר  
...ל

כל מידע•

אשר הוא  
מזוהה או  
ניתן לזיהוי  

(Data Subject)אשר מזוהה או ניתן לזיהוי " אדם טבעי"ל•

במיוחד  
...בהקשר ל

בצורה ישירה או לא ישירה•

...כמו
לאחד או יותר מנושאי המידע הבאים•

.:

•Personal Data – Art. 4

•Online Identifiers – Rec. 30

•Special Category Personal Data – Art 9
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GDPR– עבודהגישה

ציות מתמשךתיקון ציותניתוח פעריםמלאי& גילוי 

  מלאי נתונים

כולל , אישיים

בקר , רמת סיווג

מעבד  , נתונים

מידעוחילופי 

  תהליך ניהול

מלאי הנתונים

  הערכת אמצעי

,  איסוף נתונים

אחסנה  , עיבוד

השמה  , והגנה

,   DPOשל 

לצדדים העברות 

נוהלי  , שלישיים

הערכת סיכונים  

ומדיניות אבטחה

  השגת תמיכה

ניהולית ומימון

  הקמת מבנה

תכנית ציות 

וממשל

  זיהוי אסטרטגיות

תאימות

  יישום תכניות

תיקון

בדיקה ואימות

  יישום כלי ניטור

תהליכים

זיהוי אזורים בסיכון 

גבוה כדי להבטיח  

גישה ממוקדת

קביעת חשיפה  

ותעדוף פעילויות  

ציות

על  יישום שינויים 

מנת להשיג ציות 

מירבי

בדיקת אפקטיביות 

מערך הציות 

להוראות  והתאימות

החוק

בגודל ובהיקף , משך השלב ורמת המאמץ תלויים במידה רבה בנתונים האישיים המעובדים

.הסביבה שלך ובמורכבות התהליך ובגרותו



46

יישומים וצדדים שלישיים-הנתונים מלאי 

השמדה הפצה אחסון תעבורה תהליך איסוף

היכן הנתונים  

נוצרים או  

?נרכשים

אילו מערכות  

מעבדות את  

?הנתונים

העברת נתונים  

וירטואליים או  

פיזיים מחוץ  

?לאיחוד האירופי

היכן  

מאוחסנים  

?הנתונים

האם עובר  

לארגונים  

אחרים

שימור  

נתונים  

וסילוקם

:יש לתת עדיפות ליישומים פנימיים ולצדדים שלישיים

 הסתברות גבוהה לפגיעה בנתונים-סיכון גבוה

 הסתברות בינונית להתרחשות הפרת נתונים-סיכון בינוני

 בנתוניםנמוכה לפגיעה הסתברות -סיכון נמוך



GDPR
אבטחת  

מידע
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תהליך העבודה המומלץ

י  "יישום ת
ISO27001

•GDPRכגון, מעודד שימוש בתקנים :ISO27001
לצורך עמידה בדרישות החוק

ביצוע סקר 
פערים למול 

GDPRדרישות 

תוכניתבניית 
עבודה לסגירת  

הפערים

הן בתחום  •
אבטחת המידע  

והן בציות ל 
GDPR
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הגדרת הפעילויות שיבוצעו במסגרת תהליך הטמעת  

דרישות התקן

הגדרת מדיניות אבטחת מידע•

תיעוד מערכת אבטחת מידע•

אחריות הנהלה•

הגדרת מתודולוגיה לניהול סיכונים בתחומי אבטחת מידע•

הגדרת תהליכי אבטחת מידע בחברה•

הגברת מודעות העובדים לנושאי אבטחת מידע•

בקרת רשומות•

עריכת מבדק פנימי•
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דוגמא לנהלים בתחום אבטחת המידע במסגרת  

ISO27001יישום 

הצהרת מדיניות אבטחת מידע•

מדיניות אבטחת מידע בחברה•

בקרת מסמכים ורשומות•

ביצוע פעולה מתקנת•

אחריות הנהלה•

אחריות וסמכות•

ניהול משאבי אנוש והדרכה, ניהול משאבים•

דיווח על אירועי אבטחת מידע•

ביצוע מבדקים פנימיים•

סקר סיכוני אבטחת מידע•

שימוש במחשבים ניידים•
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GDPRוהמבקר הפנימי

בדומה לכל נושא אחר בארגון ברמת חשיבות גבוהה יש לבקר את  •

במסגרת עבודת המבקר הפנימי ועל כן חייב  " הגנת המידע"הנושא 

להיכלל בתוכנית העבודה של המבקר הפנימי

,  תכולה, ז"לו, אבני דרך, הגדרת יעדים" )רגילים"היבטי ניהול פרויקט •

(תקציב

או לאGDPRבחינה האם הארגון מוכן ועמוד בדרישות של •

הציות והאתיקה, מתן סיוע וייעוץ בתחום הסיכונים•

העלאת מקרים שעלו במסגרת הביקורת בהיבט פרטיות•

סיוע באיתור נקודות כשל במערך הבקרה הפנימית בנושא•
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,מוזמנים להירשם לרשימת התפוצה שלנו

www.almo.co.ilפרטים באתר 
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לינקדין
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בלינקדיןאלקלעי מונרוב 
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https://gdpr-info.eu/
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לסיכום

יישמו תקן אבטחת  
או  ISO27001מידע 

דומה

בצעו סקר פערים  
לעמידה לדרישות  

החוק

בחנו באמצעות ייעוץ  
משפטי האם הנכם  

נדרשים לעמוד  
GDPRבדרישות ה 

היעזרו בתוכנות  
מחשב לסיוע  

בעמידה בדרישות  
החוק
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CISA ,CIA ,CRISC, ח"רו, גיא מונרוב

03-6125612: טלפון

guym@almo.co.il  ,www.almo.co.il כל הזכויות שמורות©

תודה על ההקשבה

?שאלות 


