
אקטיב טרייל:

חוקי רגולציית ההגנה על פרטיות
)GDPR( 



 

 

 GDPR - תויטרפה לע הנגהה תייצלוגר יקוח
 םכלש קווישה יצמאמ לע םתעפשה

 
 םלועב םיקסופ יתלבה םייונישה םע וק רשייל ןויסינב ףרה אלל םינכדעתמ תויטרפהו עדימה תחטבא יקוח
 הלא ומכ ,םתפיכאו ישיא עדימ לע הנגהל עגונב םיפרוג הכ םייונישב םילקתנ ונאש רידנ ,תאז םע .יגולונכטה
  יאמב 25-ה ךיראתמ לחה ףקותל סנכת רשא ,הפוריאב )GDPR( תויטרפה לע הנגהה תייצלוגרב םימלוגמה

2018. 
 
 ,םכלש קסעה לשו םכלש םייקווישה םיצמאמה לע ועיפשי GDPR-ה יקוחש חינהל ריבס ,ילטיגיד קוויש ישנא רותב
 םע םייקסע םיעגמב םיאצמנ םתא םא וא )דוחיאה( יפוריאה דוחיאה תונידממ תחאב םימקוממ םתא םא ,דחוימב
 .ליירט ביטקא לע העיפשמ GDPR-הש יפכ קוידב ,היחרזא םע וא דוחיאה תונידממ תחאב תואצמנה תורבח
 להק תא םיפתשמ ונאו ,היתוכלשהו GDPR-ה ןיינעב ונלש תונבותהו עדימה בטימ תא ללוכ הז ךירדמ
  .המע איבת קושל וז היצלוגר תסינכש םייונישה תארקל ןנוכתהל םכל עייסל תנמ לע הז עדימב ונלש םישמתשמה
 
 יטפשמ ץועיי ףילחהל וא לע ךמתסהל ,ןפוא םושב ,הרומא איה ןיאו ,דבלב עדימ קפסל איה ךירדמה תרטמ :הרעה
 ונחנא ,םכלש ןוגראה וא קסעה לע עיפשהל םייושע GDPR-ה יקוח דציכ ןיבהל ידכ .תיטפשמ תעד תווח וא
 .םוחתב םירחא עוצקמ ישנא םע וא םימיאתמה םייקסעה ןידה יכרוע םע תוצעייתה ךורעל םיצילממ
 

 GDPR - תויטרפה לע הנגהל היצלוגרה יקוח
 יפכו ,)"הייחנהה"( [EC/95/46 הייחנה ידי לע רדסומו להונמ הפוריאב םינותנ לע הנגהה אשונ ,1995 תנשמ
  .בר ןמז הז ללוכ יונישל הקוקז התייה וז הייחנה ,ראתל םילוכי םתאש
 יקוח תא הקקוח ,)יאפוריאה דוחיאה לש לשממה ףוג - EC( תיאפוריאה תוביצנה ,2016 תנשב ,ךכמ האצותכ
 .יאפוריאה דוחיאה תונידמ ללכב ואולמב ףכאיי רשא ףיקמ תויטרפ קוח ,תויטרפ לע הנגהל היצלוגרה
 
 .2018 ,יאמב 25-המ לחה הפיכא ירב ויהיו ףקותל וסנכיי תויטרפה לע הנגהל היצלוגרה יקוח
 
 תפוקתל" וכזי אל םייקסע םינוגראו תורבח ,ףקותל םתסינכ ןיבל םיקוחה תקיקח ןיב רבעש ברה ןמזה  תודוא
 .ל"נה ךיראתה דע GDPR ה תושירדב דומעל וכרטציו "דסח
 

 GDPR - תויטרפ לע הנגהל היצלוגרה יקוח תרטמ
 
 דוחיאה תונידמו יאפוריאה דוחיאה תוביצנ ,םישחרתמה םייגולונכטה םייונישל םמצע םיאתהל ידכ ,םינשה ךלהמב
 ןיב ןורכנס רסוחל איבה רבדה ךא ,םינותנ לע הנגהל םיעגונה םיימוקמ םיקוחו '95 תנשמ היחנהל םינוקית וקקוח
 ,הפוריא יבחרב עדימה תויטרפ יקוח ןיב הינומרה היהתש ךכ ומאתוה GDPR-ה יקוח" .תשביה יבחרב תונידמ
 םיאור רוזיאב םינוגרא וב ןפואה תא שדחמ בצעלו יאפוריאה דוחיאה יחרזא לכ לש םתויטרפ לע ןגהל הרטמב
 /https://www.eugdpr.org. ,תיאפוריאה תוביצנה "עדימו תויטרפ לע הנגה



 

 
 דוסי תויוכזל התובישחב הוושכ תויטרפל תוכזב האורה תיאפוריאה הפקשהה תא םיקזחמ GDPR-ה יקוח
  .םיישיא םינותנ קוחמלו שמתשהל ,ןסחאל ,ףוסאל םיאשר םינוגראו םייטרפ םישנא וב ןפואה לע םיטלושו ,תורחא
 ,םינוגרא ,תורבח לע תויתועמשמ תוכלשה םיקוחל ,דוחיאה תונידמ לכב הפיכא-ירב םתויהבו בחרה םפקיה םע
 .םלועה יבחרב תולשממו ,קסע יתב ,םיפוג
 

 ?עפשומ ימ
 :םייזכרמ תויושי יגוס ינש לע םיעיפשמ תויטרפ לע הנגהל היצלוגרה יקוח
 

 .יאפוריאה דוחיאב ודסויו ומקוה רשא םינוגראה לכ - דוחיאל םיכיישה םינוגרא .1
 .יאפוריאה דוחיאה יחרזא לש יטרפ עדימ לוהינו דוביעב םיקסוע רשא םינוגראה לכ - םיינוציח םינוגרא .2

 דוחיאהמ םיחרזא לש יטרפ עדימ דבעמ רשא םלועב ןוגרא לכ לע םילח תויטרפ לע הנגהל היצלוגרה יקוח
 .דוביעה שחרתמ וב םוקמל רשק אלל ,יאפוריאה

 
 םינוגראה לכל ץלמומ ,ןכל .םלועב םינוגרא לש לודג בור לע עיפשהל לאיצנטופה GDPR-לש עבונ ינשה ףיעסהמ
 קודבל ,תוחפה לכלו ,םהילע םילח םיקוחה םא הקימעמ הקידב עצבל ,םייקסעה םירוטקסהו תוישעתה לכמ ,םלועב
 .יפוריאה דוחיאה יחרזא לש ישיא עדימ םידבעמ םה םא
 

 תוסנקו םיקוחל תויצ
 יא-רובע ולטויש תויצקנסהו םידבכה תוסנקה תא אוצמל ןתינ ,GDPR-ה לש תכל יקיחרמ יכה םיטקפסאה ןיב
 וריא ןוילימ 20 דע לש םימוכסב סנקיהל םילולע היצלוגרה יאנתב ודמעי אלש תויקסע תורבחו םיפוג ,םינוגרא .תויצ
  .םהינבמ הובגה ,ןוגראה לש תויתנשה תוסנכהה ךסמ 4% ,ןיפוליחל ,וא
 
 יאפוריאה דוחיאה יחרזא לש יטרפ עדימ םידבעמה הלאכ וא ,יאפוריא ןוגרא וא הרבח םתאו הדימבש ונייצ רבכ
 ךישמהל ידכ GDPR-ה יקוחל תייצל םכילע )דוחיאה חרזא לש ל"אוד תבותכ ןוגכ טושפו ילאיווירט עדימ וליפא(
 שקבל תורבחהו םינוגראה בורל ץלמומ ,ינללוכ ךכ לכ GDPR ה תומישיש ןוויכמ .הזה עדימל תעגונה תוליעפה תא
 םינוגרא םתוא דציכ ,ךכב ךרוצ אצמנו הדימבו ,הלא םיקוחל תייצל ךרוצל עגונב תיעוצקמו תיטפשמ הצלמה
 .2018 ,יאמב 25-ה ירחא אלמ תויצ אדוול תנמ לע ךרעיהל םיכירצ תורבחו

 
 ךכ ,תויטרפ יניינעב יפוריאה דוחיאה תוקיקח םיצמאמ םלועה יבחרב תובר תונידמ ,תרחא וא וזכ הרוצש ןייצל שי

 םה התע תעלש םיענכושמ םתא םא םג ,GDPR ה יקוחל תויצל םכלש ןוגראה תנכה לוקשל םכל יאדכשו ןכתייש
 .םכילא םיעגונ םניא
 

 GDPR-ה יקוח לש םייזכרמה םיביכרמה
 
 :GDPR ה לש םייזכרמה םיפיעסה תא ןיבהל םכל ועייסיש םיבושח םיחנומ רפסמ ןלהל - היגולונימרט
 



 

 ןתינש וא ההוזמ יתימא םדאל עגונה עדימ לכ" :כ יטרפ עדימ םירידגמ GDPR-ה יקוח - יטרפ )הטאד( עדימ
 םדא לש יוהיז רשפאל םילוכי רחא עדימל ףוריצב וא המצעשכל עדימ תסיפ לכ ,רמולכ .")'הטאד אשונ'( יוהיזל
 .םיוסמ
 ירפסמ ןוגכ רתוי "יתרוסמ" יטרפ עדימל ףסונב ,IP תובותכו יסנניפ עדימ ,יפרגואג םוקימ תללוכ וז הבחר הרדגה
 .ל"אוד תובותכו ירטמויב עדימ ,תומש ,תוהזו ןוכרד
 
 וליפא ,וללה תורדגהל םאותו ןכתיי ,ליירט ביטקא ירגאמב םירמושו םיפסוא םתאש םישמתשמ תודוא עדימה בור
 רתוי הקזח הנגה םישרוד GDPR-ה יקוח ,ףסונב .םייפיצפס םישנאל םתוא רושקל ןתינש םייוניכ וא םייודב תומש
 ןובשחה ירגאמב הז גוסמ עדימ ןסחאל ןיאו תינתא תוהזל עגונה עדימ וא יתואירב עדימ ןוגכ שיגר ישיא עדימל
 .ליירט ביטקאב םכלש
 
 ,םא יאפוריאה דוחיאה יחרזא לש ישיא עדימ םידבעמ םתא ,GDPR-ה יקוח לש רשקהב - םינותנו עדימ דוביע
 .יאפוריאה דוחיאה יחרזא לש ישיא עדימב שומיש םישוע וא/ו םילהנמ ,םינסחאמ ,םיפסוא םתא ,והשלכ ןפואב
 וא ישיא עדימו םינותנ לע תעצבתמה תולועפ לש הרדס וא הלועפ לכ" :אוה "דוביע" GDPR-ה ךותמ רישי טוטיצב
 ,ןוגרא ,הטלקה ,ףוסיא :לשמל ,אל וא תויטמוטוא תוכרעמ תועצמאב םא ןיב ,ישיא עדימו םינותנ לש תוצובק
 הקיחמ ,הלבגה ,בוליש וא הנווכה ,הפישח וא הצפה ,יוליג ,שומיש ,ץועיי ,רוזחא ,יוניש וא המאתה ,ןוסחא ,היינבה
  "הדמשה וא
 
 עדימ תוללוכ םכלש םינעמנה תומישרמ רתוי וא תחאו הדימב ,ליירט ביטקא לש תכרעמב שומישל עגונה לכב
 םיבשחנ םכנה GDPR-ה יקוח יפ לע ,)םהלש ל"אודה תבותכ וא םמש ןוגכ( יאפוריאה דוחיאהמ םיחרזא לש יטרפ
 ..דוחיאה יחרזא לש םיישיא םינותנו עדימ םידבעמכ
 
 השוע םירחא םע הלועפ ףותישב וא דבל רשא רחא ףוג לכ וא הרבח ,ןוגרא ,דיגאת ,םדא - עדימב הטילש לעב
  .ולש ויתורטמל ,יאפוריאה דוחיאה יחרזא לש יטרפ עדימב שומיש
 
 תוחוקלה תיברמ .וב השעיי שומיש הזיאו ,דבועי ךיא ,הרטמ וזיאל ,ףוסאל עדימ הזיא טילחמ עדימב הטילש לעב
 לש היתוחוקל ,רמולכ ,ליירט ביטקא תכרעמב םהלש שומישב 'עדימב הטילש ילעב' םיבשחנ ליירט ביטקא לש
 ריבעהל עדימ הזיא ,תכרעמה ירגאמב רומשלו ףוסאל םיניינועמ םה ישיא עדימ הזיא םיטילחמ ליירט ביטקא
 .הז עדימב שומיש תושעל דציכו םהלש תוכרעמל
 
 םינתונ ונאש םיתורישל סחייתהב .'עדימב הטילש לעב' לש ומשב עדימ דבעמ רשא ןוגרא אוה 'דבעמ' - דבעמ
  .'דבעמ' ףוגכ תשמשמ ליירט ביטקא ,וניתוחוקלל
 

 GDPR-ה יקוח לש םייזכרמה תונויערה
 
 GDPR-ה לש םייזכרמה ויתונורקעמ םיבר  ,GDPR-ה יקוחל ינושאר סיסב הווהמ 1995 תנשמ היחנההש תורמל
  .1995 תנשמ היחנהה תונורקע תא תיתועמשמ םינשמ ,ךכבו רתוי םירימחמו םינוש םניה
 
 :תויטרפה תנגהל היצלוגרה יקוח לש םייזכרמה תונויערה ןלהל
 



 

 .ליעל ראותמכ - 'ישיא עדימ' גשומל רתוי הבחר הרדגה .1
 דוחיאל ץוחמ םיססובמש הלאכ םג - תורבחו םיפוג ,םינוגרא לש רתוי הברה בחר רפסמ יבגל תופקת .2

 .יאפוריאה דוחיאהמ םיחרזא לש םינותנו עדימ םידבעמש )"םיירוזא ץוח" םיפוג( יאפוריאה
 יחרזא לש עדימ םידבעמה תורבחו םיפוג ,םינוגרא םהל יאפוריאה דוחיאה יחרזאל םיבחרומ תויטרפ יקוח .3

 :ללוכ ,תייצל םיחרכומ דוחיאה
 וא ףוג ,הרבח לש םירגאמב רמשנ רשא ,ולש ישיאה עדימהש שקבל לוכי םדא לכ :חכשיהל תוכזה -

 .דימתלו םדקהב וקחמיי ,ןוגרא
 .ולש ישיאה עדימהמ םימיוסמ םיקלחב שומישל דגנתהל לוכי םדא לכ :דגנתהל תוכזה -
 שומיש השענ וב ןפואה תא תעדל ,הרבח וא ףוג ,ןוגרא לכמ שקבל לוכי םדא לכ :השיגל תוכזה -

 .דבועמ אוה דציכו וילע ישיאה עדימב
 םינותנ ןקתל וא םירסח םינותנ םילשהל ,הרבח וא ףוג ,ןוגראמ שקבל יאשר םדא לכ :ןוקיתל תוכזה -

 .םייוגש
 ףוג ,ןוגראל רבעוי ולש ישיאה עדימהש ,הרבח וא ףוג ,ןוגראמ שקבל יאשר םדא לכ :תודיינל תוכזה -

 .תוריש קפס ףילחהל ןיינועמ םדאהו הדימב ,לשמל .תרחא הרבח וא
 

 וא ףוג ,ןוגרא תבייחמ רתויב הבושחה השירדה רשאכ - המכסה תלבקל עגונב רתוי תושקונ תושירד .4
 םיאנתב טעמל ,םהלש ישיא עדימב שומיש השוע ןוגראהש םעפ לכב טרפה תמכסה תא לבקל הרבח
 םינעמנהמ וזכ המכסה לבקל םכילע היהי ,ליירט ביטקא ישמתשמ רותב .ךשמהב םיראותמה םימיוסמ
 רפסמ .הרישי הינפ ידי לע ,כ"דב ,היהת תאז תושעל רתויב הטושפה ךרדהו ,םכלש הצופתה תומישרב
 :המכסהה אשונב םהילא בל םישל יאדכש םירבד
 .םיוסמ שומיש לש רשקהב ןתניהל תבייח המכסה -
 ,שרופמ ןפואב ,)in-Opt( םיכסהל וא רשאל םיחרכומ םישנא ,רמולכ ,המוזי תויהל תבייח המכסה -

 רשא ןומיס תוביתב שומיש ,םיבר םירקמב ,לוספי הז ףיעסו ןכתיי .ישיא עדימב שומיש וא ןוסחאל
 םיגוסל דרפנב ןתניהל הכירצ המכסה .המכסה תלבקל תופסונ תומוד תויצפואב וא שארמ תונמוסמ
 עגונב אלמ רבסה ןתניי )in-Opt( המכסהה תשקב דמעמבש אדוול שי ,ןכ לע .עדימ דוביע לש םינוש
 .עדימב השעייש שומישל

 
 "ףוקשו רורב" רואית לבקל תוכזה היהת םישנאל  -םינותנו עדימ דוביעל עגונב רתוי תושקונ תושירד .5

 :ללוכ ,םידבועמ םהלש םיישיאה םינותנהו עדימה וב ןפואל עגונב
 הרטמל קרו ךא עדימב שומיש תושעל שיו תיפיצפס תויהל הביסה לע - ףסאנ עדימה הניגב הביסה -

 אלו ךרוצ שי םהב םינותנהו עדימה תא קר ףוסאל שי ,ףסונב .)"תורטמ תלבגה"( הנייוצש תיפיצפסה
 ףוסיא תביסל עגונב םיריהז דואמ תויהל םיכירצ םיפוגו םינוגרא ,תורבח .)"ילמינימ עדימ"( רתוי

  .וב שומישה ןפואו עדימב ךרוצל עגונב תויושרל אלמ רבסה קפסל םתלוכיבש אדוול םהילעו עדימה
 תילמינימה ןמזה תפוקתל ישיאה עדימה לע רומשל םיכירצ םיפוגו םינוגרא ,תורבח - ןוסחא תפוקת -

 .)"ןוסחא תלבגה"( רתויב
 .ךשמהב אשונב ןויד - עדימב הטילשה לעב רובע שמתשמ יטרפ -
 דבעל רוסיא לח( ישיא עדימ דבעל ידכב אלמ יקוח סיסבל םיקוקז םיפוגו םינוגרא ,תורבח  -יקוח סיסב -

 תויובייחתהב דומעל ידכ ישיא עדימו םינותנב ךרוצ ,אמגודל .)ישיא ןוצר וא 'קשח' ךמס לע ישיא עדימ
  .םיוסמ שומישל ולש ישיאה עדימב שמתשהל ותמכסה תא ןתנ םדאש וא ןהשלכ תויזוח

 



 

 תונידמ ןיב םינותנו עדימ תרבעהו GDPR-ה יקוח
 

 םיקוחה וב ןפואה איה ךכל תירקיע הביסו ,תוילבולג תוכלשה שי GDPR-ה יקוחלש םימעפ רפסמ ונרכזה
 קלח ןניאש תונידמל דוחיאב תונידממ יאפוריאה דוחיאה יחרזא לש םיישיא םינותנו עדימ תרבעהל םיסחייתמ
 איהש ןוויכ ,1995 תנש לש תירוקמה היחנההמ תובר םיגרוח אל GDPR-ה יקוח ,וז הניחבמ ,םנמא .דוחיאהמ
 העיצמ ךכבו יפוריאה דוחיאה תונידמ תולובגל ץוחמ ישיא עדימ ריבעהל תנמ לע םייקתהל םיבייחש םיאנתל תעגונ

  .תירשפא וזכ עדימ תרבעהש
 יחרזא לש ישיא עדימ ,יקוח ןפואב ,ריבעהל םיאשר םינוגרא ןהיפל תוארוה םיווהמ ולא םיאנת ,ןורקיעה תמרב
 .דוחיאה תולובגל ץוחמ יפוריאה דוחיאה
 
 תוביצנה ,ןהיפל ,"תוקיפסמל" עגונב תושרופמ תוטלחה לבקל הלוכי תיפוריאה תוביצנה יכ תעבוק תוארוהה תחא
 ןוגרא וא תינוציח הנידמב הירוטירט ,תינוציח הנידמש ,דוחיאה תונידמ לכ רובע ,טילחהל תיאשר" תיפוריאה
 תינוציח הנידמל ישיא עדימ לש הרבעהו ןכתיי ,הלא םירקמב .עדימ לע הנגה לש תקפסמ המר םיעיצמ ,ימואלניב
 תפרוג הטלחה לבקל הלוכי תיפוריאה תוביצנה ,רמולכ ."ףסונ רושיא אלל שחרתהל הלוכי הזכ ימואלניב ןוגרא וא
 הנידמל ישיא עדימ םיריבעמ םינוגראו הדימבש ךכ ,ישיא עדימ לע תקפסמ הנגה תמיוסמ הנידמלש ךכל עגונב
 .הרבעהה תא עצבל  תנמ לע תופסונ תויושר לש םרושיא לע ךמתסהל ךרוצ ןיא ,וזה
 

 עדימה ידבעמו עדימב הטילש ילעב
 
 ילעבכ םיבשחנ יפוריאה דוחיאה יחרזא לש םיישיא םינותנו עדימב הרושק םתוליעפש םיפוגו תורבח ,םינוגרא
 ונתשה אלו טעמכ ולא תורדגה .ךמסמב רתוי םדקומ וקפוסש תורדגהה יפל ,עדימ ידבעמכ וא עדימב הטילש
 )הנושו( רתוי הלודג תוירחא םיליטמ GDPR-ה יקוח ,תאז םע .1995 לש היחנהה ךמסמב תועיפומה תורדגההמ
 .ישיאה עדימה לע הנגהל תישארה תוירחאה ילעב םה עדימב הטילש ילעב ,יעבט ןפואב .תוירוגטקהמ תחא לכ לע
 ילעבכ םכלש סוטטסל תועדומ ,ןכל .תורישי תויוירחאב םיקיזחמ ןכ ,םיירקיעה םייארחאה אל םא םג ,עדימ ידבעמ
 .םכלש תויוביוחמה תא תעדל םכל רשפאתו ,תינויח הניה ,GDPR-ה יקוח יניעב עדימ ידבעמכ וא עדימב הטילש
 
 ,סנכנ עדימ הזיא םיטילחמ םהש ןוויכמ עדימב הטילש ילעב לש הירוגטקל םיכייש ליירט ביטקא ישמתשמ תיברמ
 ,רמולכ( םמשב עדימה תא דבעל ליירט ביטקאמ םישקבמש הלא םה ,ןכ ומכ .תכרעמה ירגאמב רמשנו רבעומ
 .תכרעמה תועצמאב ינורטקלא רוויד תחילש ידי לע ,אמגודל ,)עדימ תדבעמ דיקפתב
 
 הריקס עצבל םיצילממ ונאו ,GDPR-ה יקוח לש תויתועמשמה תונורקעהו תוינויערה לש תוצמת קר םה ולא ,ןבומכ
 ןוגראה תנכהל עגונב תוטלחה םילבקמש ינפל ,)ךרוצה תדימב תיטפשמ הרזעב עייתסהלו( םיקוחה לש האלמ
 .GDPR-ה תקשה תארקל
 

 
 
 
 



 

 םתאו ליירט ביטקא ,GDPR-ה יקוח
 
 ליירט ביטקאב תויטרפה יקוח
 
 םיקפסמ GDPR-ה יקוח ,וז הניחבמו תויטרפ תחטבא יאשונל שאר דבכב ונסחייתה דימת ליירט ביטקאב ונחנא
 שדח סיסב םיביצמ GDPR-ה יקוח ,ורקאמה תמרב ,ינש דצמ .םינשה ךרואל ונלעפב וב ןפואל תפסונ הקדצה ונל
 .םלועה יבחרב םינוגרא לש תיקסעה תולהנתהל ןוילע ךרעכ תויטרפה לע הנגהה ךרע תא עיבטמ רשא
 
 ונקזיח ,םיכמסמ ונכדע ,םילהנו םיכילהת ונדעיתו ונקרס ונא ,ליירט ביטקא לש תיתכרעמ םינפה טבמה תדוקנמ
 השענ הז לכ .'וכו תופסונ תרוקיב תודעו ונמקה ,חתפמ ידיקפת רפסמ ונפסוה ,ונלש עדימה תחטבא ינונגנממ קלח
 םהיתויוכזמ תועבונה וניתוחוקל תושקבל תונעל ונתלוכיבש אדוול תנמ לעו 25.5-ה ינפל הרושכ לכהש אדוול ידכ
  ."חכשיהל תוכזה" ומכ ,GDPR-ה יקוחב ראותמכ
 
 GDPR-ה יקוחב דומעל םכל תרזוע ליירט ביטקא דציכ
 
 ונלש תכרעמה לש תונוכתהו םינייפאמה םה ,ליירט ביטקא תוחוקלכ םכתא ןיינעמ יכהש אשונהש חינהל ריבס
 :ןמקלדכ ,GDPR-ה יקוחל תייצל םכילע תולקמשו

 
 :טרפה תויוכז
 רוזעל הלוכי ונלש תכרעמה ,ליירט ביטקא תכרעמ ךותב וליפא ילוא ,םיכילהת םתעמטה רבכש דאמ ןכתייש תורמל
-ה יקוח תרגסמב טרפה תויוכז תבחרהמ תועבונ רשא םינעמנ לש תושקבל תונעל םכתורשפאבש אדוול םכל

GDPR. 
 .)השיגל תוכזה( םכלש םינעמנה יבגל םיפסוא םתא רשא עדימה תרכה •
 עדימה תא ןקתל שקבל םילוכי םינעמנ ,וז תוכז פ"ע - )ןוקיתל תוכזה( הצק ישמתשמ לש עדימ ינוקית •

 תכרעמ תועצמאב ,םכלש םינעמנה רובע ולא םינוקית עצבל םכתורשפאב .ןותנ ןמז לכב םהיתודוא
  .ליירט ביטקאב לוהינה

 לש האלמ הרסה שקבל ולכוי םכלש םינעמנה ,וז תוכזל םאתהב  –)חכשיהל תוכזה( הקיחמ תושקב •
 ,ךרוצה תדימב תידימ וביגי ליירט ביטקא .ןותנ עגר לכב ,םכלש םירגאמהמ םהלש עדימה לכ
 םיקוקז םתאו הדימב .תכרעמהמ םינעמנ םתואל םיעגונה םינותנהו עדימה תא קחמנ ןיטולחלו
 .הקיחמה תא ועצבי םהו ונלש הכימתהו תורישה תקלחמל השקבב ונפ ,הז תורישל

 )דגנתהל תוכזה( עדימב שומישל תודגנתה •
  אוציי עוציבל םילכ םכל תקפסמ ליירט ביטקא - )תודיינל תוכזה( תרחא תכרעמל עדימ תרבעה •

)export( עגר לכב ,ורחבתש תרחא תכרעמל ונלש תכרעמה ךותמ ,וצרתש םינותנ וא עדימ לכ לש 
 עדימהש םיצור םתאו הדימב .ךילהתב םכל רוזעל חמשנ ,הז תורישל םיקוקז םתאו הדימב .ןותנ
 תא ועצבי םהו הכימתהו תורישה תקלחמל השקבב ונפ ,אוצייה ירחא ןיטולחל וקחמיי םכלש םינותנהו

 .םכרובע ךילהתה
 
 
 
 



 

 :עדימ דוביעו המכסה
 תוחוקל לש ל"אוד תובותכו ישיא עדימ דבעלו ףוסאל תנמ לע תושעל םכילע המ קוידב םיטרפמ GDPR-ה יקוח
 ןתינש םיירקיעה םישומישהמ םה המשרהה דמעמב המכסה תשקבו םינעמנ לש עדימ ףוסיא .יקוח ןפואב םינעמנו
 :הז רשקהב GDPR-ה יקוחב דומעל םכל ורזעיש םיעצמא םיקפסמ ונאו ,ליירט ביטקא תכרעמב תושעל

 יבגל עדימ ףוסאל םכל רוזעל הלוכי רשא םיספטו התיחנ יפד תיינב תכרעמ םכל העיצמ ליירט ביטקא •
 .םינעמנו םידיל

 ולש תיתחתב וא דומעה ףוגבש אדוול שי ,םכלש םיספטהו התיחנה ידומע תא םיבצעמ םתא רשאכ •
)footer( תואנ יוליג םייק )disclaimer(. םכל וקפסי םינעמנהש וצרת עדימ הזיא ריהבהל םכילע 
 .ל"נה עדימב השעיי שומיש הזיא רוריבב ריבסהלו

 םהש עדימהש ךכל םימשרנהו םינעמנה לש האלמה םתמכסה תא םילבקמו םישקבמ םתאש ואדוות •
  .םכדי לע דבועיו  רמשיי םיקפסמ

 יוניש" וא\ו "רוויד תמישרמ הרסה"ב רוחבל הטושפ תורשפא םכלש תוחוקללו םינעמנל וקפסת דימת •
 .םהלש עדימב שומישה תופדעה תא תונשל וא המכסה ריסהל תולקב וחילצי םהש ידכ ,"תורדגה
 .רוויד לכ תיתחתב "הרסה" עיצמש יטמוטוא רושיק ידי לע הז ןיינעב םכילע הלקמ ליירט ביטקא

 הלופכה המכסהה תורשפא ידי לע ,םתמכסה תא םכלש תוחוקלהו םינעמנה להק לומ ואדוו •
)In-Double Opt( רושיא ל"אוד חולשל םילוכי םתא ,וז תורשפאל םאתהב .העיצמ ליירט ביטקאש 
 .ספוטה יולימ רחאל דימ ,המשרה

 .ליירט ביטקא ירגאמב ותונשל שקבמ ןעמנש עדימ לכ םכלש קשממה ךרד תוטשפבו ידימ ןפואב ונש •
 תכרעמה ,ליירט ביטקאב םתינבש המשרהה יספטמ דחא םיחלושו םיאלממ חוקל וא ןעמנ רשאכ •

 הז עדימ .ספוטה תחילשו יולימל הרושקה ןמזה תמתוחו IP-ה תבותכ ,ל"אודה תבותכ תא תרמוש
 םכלש םינעמנה לש המכסהה תוחכוה תא רומשל ולכות ךכ.תידימ המכסה תחכוה םכל קפסמ
 עדימ דוביע לש רחא גוס לכ וא םהלש ישיאה עדימב שמתשהלו רומשל ,יקוויש ל"אוד םהל חולשלו

 .האלמ המכסה םתלביק וילע
 

 ירחאו היצלוגרה תסינכ ינפל הנתינש המכסה ןיב םילידבמ םניא GDPR-ה יקוח :רוכזל בושח
-ה יקוחל םיאתהל הכירצ ףרוג ןפואב םינעמנה לכ לש םתמכסה ,רמולכ .ףקותל היצלוגרה תסינכ

GDPR. המכסה לכ לש םיקוחה תושירדב הדימע יבגל יטפשמ ץעוי םע ץעוויהל םכילע ןכל 
 .הנוש \ תפסונ המכסה שקבל וצלאתו ןכתיי .2018 ,יאמב 25-ה ינפל הלבקתהש

 
 :'ג דצ תורבחו המכסה
 ןפואב םיביחרמ הלא לכ ,'ג דצ םיקפסו תויצקילפא ,תוכרעמ םע תויצרגטניא לש םינוש םיגוס העיצמ ליירט ביטקא
 לש הרבעה תוללוכ תויצרגטניאה בור .ליירט ביטקא תועצמאבו ךותב עצבל לכותש תולועפה בחרמ תא יתועמשמ
 שומיש םישוע םתאו הדימב .הלא תוכרעמב השענ עדימה דוביעו ,'ג דצ תורבח לש תוכרעמ לא/מ םינותנו עדימ
 ריבעהל םג םכל תרשפאמ ,םינעמנמ םילבקמ םתאש המכסה לכש בל םישל םכילע ,ל"נה תויצרגטניאהמ תחאב
 .'ג דצ תורבח לש תוכרעמ לומ ותוא דבעלו עדימה תא
 
 :םכלש תויטרפה תרהצה
 תוחוקלהו םינעמנה לש ישיאה עדימהמ קלחש תפקשמ םכלש תויטרפה תרהצהש אדוול םכילע ,ל"נהמ עמתשמכ
 תרהצה תא ןכדעל לוקשל םילוכי םתא ,אמגודל .ליירט ביטקא תרבח ידי לע דוביע רובעיו ונירגאמל רובעי םכלש



 

 דציכ ןייצלו םכרובע םינותנ דבעמכ תשמשמ ליירט ביטקאש הדבועה תא יפיצפס ןפואב ףקשל ידכ םכלש תויטרפה
 .הלא םינותנו עדימ דבעלו ףוסאל ידכ ליירט ביטקא תכרעמב םישמתשמ םתא
 
 :אבה רושיקב יאפוריאה דוחיאה תופש לכב GDPR ה יקוח יבגל אלמה ךמסמה תא אוצמל ולכות
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 :תילגנאב
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