נערכים ליישום חוקי הגנת הפרטיות
להיות מוכן זה להיות מוגן

אכיפת הגנת הפרטיות  -מעלים הילוך
בחודש מאי  2018ייכנסו לתוקף שתי חקיקות משמעותיות בארץ
ובאירופה בנושא הגנת הפרטיות :תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת
מידע) ,התשע"ז  2017 -שיחולו בישראל ותקנות הGDPR-
( )General Data Protection Regulationsשיחולו במדינות
האיחוד האירופי.
תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,התשע"ז 2017 -
מהוות מהפיכה בתחום רגולציית אבטחת המידע בישראל ,ומטילות
חובות משפטיות ,ניהוליות וטכנולוגיות ביחס לאבטחת המידע האישי
השמור בחברה ,ביחס ללקוחות ,ספקים ,עובדים או כל אחד אחר.
בין החובות בתקנות
• אימוץ מדיניות מחייבת ונהלי אבטחת מידע מקיפים
• מיפוי מערכות המידע בארגון וביצוע סקר סיכונים
• הטמעת תפיסות אבטחת מידע בניהול כוח האדם בארגון
• חובת דיווח על אירועי אבטחה
• הגדרת כפיפות ואי תלות של ממונה אבטחת מידע בחברה
• הנחיות לעניין דיוור
• ביחס למאגרי מידע בעלי רגישות בינונית וגבוהה  -ביצוע
מבדקי חדירה ,הטמעת אמצעי אבטחה מתקדמים ,ביצוע
ביקורות פנימיות או חיצוניות לבחינת הציות להוראות החוק
אחת לשנתיים לפחות ועוד

ה(General Data Protection Regulations) GDPR -
הוא חוק הגנת הפרטיות החדש שיחול במדינות האיחוד האירופי
ומחוץ לאירופה על כל גוף שמחזיק ,אוסף ,מעבד או עושה פעולות
אחרות ביחס למידע אישי של אזרחי או תושבי האיחוד האירופי,
בייחוד חברות המציעות מוצרים ושירותים דיגיטליים ואוספות תוך
כדי כך מידע התנהגותי ופיננסי על אזרחי או תושבי האיחוד.
בין דרישות החוק
• מינוי קצין הגנת המידע בנפרד מקצין אבטחת המידע
• עדכון חוזים ותהליכים מול ספקי משנה השותפים בעיבוד המידע
• ביצוע סגמנטציה של המידע האישי שהוגדר "רגיש" לפי
ההגדרות הספציפיות בכל מדינה
• עדכון נרחב לתהליכי עיבוד המידע הנאסף על מנת להתאימם
לדרישות החדשות
• דיווח לרשויות האיחוד האירופי על פריצות וזליגת המידע תוך
 72שעות
• היערכות לעמידה בביקורות מטעם הרשויות
• בחינה האם להיערך להעברת ניהול שירותי הענן לתחומי
האיחוד ,אחרת יחולו על הארגון תקנות מחמירות נוספות
חברה שלא תציית להוראות החוק עלולה להיקנס בסכום של עד
 4%מההכנסה השנתית הגלובאלית שלה ,או  20מיליון יורו ,הגבוה
מבניהם ,בהליך מנהלי מקוצר (ללא צורך באישור בית משפט) ,כאשר
הפרה יכולה להיחשב כפלילית .בנוסף ,חברות ישראליות עליהן חל
החוק ,עלולות להידרש להציג בפני לקוחותיה ו/או שותפים עסקיים
מאירופה ,מסמך המעיד כי הן מצייתות לדרישות החוק ,אחרת תיפסק
ההתקשרות מולן.

נערכים לאכיפה
אנו ב Deloitte -מציעים לכם ליווי מקיף בתהליך ההכנה לקראת
כניסתם לתוקף של התקנות הישראליות ושל החוק האירופי ,החל
מביצוע סקר פערים למצב הקיים בחברה אל מול דרישות החוק,
דרך בניית תכנית עבודה לטיפול בפערים וכלה בייעוץ וליווי בביצוע
הפעולות הנדרשות לצורך עמידה ברגולציות.

ל Deloitte-ניסיון וידע נרחבים בתחום הגנת הפרטיות ,הנובעים הן
מפריסה גלובלית ומתן שירותים במדינות רבות בעולם ,והן מהיכרות
מעמיקה עם הרגולציות המקומיות באירופה .באמצעות הצוות
הרב תחומי שלנו  -הכולל מומחים מתחומי סייבר ,טכנולוגיות מידע,
המשפט וניהול תהליכים  -נספק לכם ליווי מקיף וערך מוסף.
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" Deloitteעל קצה המזלג"

רוצים לדעת עוד?

 Deloitteהינה פירמת הייעוץ וראיית החשבון המובילה בישראל
ובעולם ,המספקת שירותי ביקורת ,מס ,ניהול סיכונים ,ייעוץ כלכלי
פיננסי וייעוץ ניהולי  -בתחומי אסטרטגיה ,תפעול ,טכנולוגיה
והון אנושי .אנו מסייעים ללקוחותינו מכלל ענפי המשק להצליח
באמצעות מתן מענה מקצה לקצה לצרכים מורכבים .המענה
מבוסס על מגוון הפתרונות הרלוונטי והמקצועי ביותר בישראל ,על
חיבורים עסקיים ואישיים ועל המובילות העולמית של .Deloitte

דברו עם המומחים שלנו

 Deloitteמעניקה שירותים לכ 80% -מהחברות המובילות
בעולם ומאפשרת ללקוחותיה ליהנות ממערכת קשרים ענפה,
שיטות עבודה אחידות ובסיסי ידע מקיפים בכל העולם באמצעות
כ 264,000-עובדים ,הפרושים ביותר מ 150 -מדינות ברחבי
העולם .מחזור העסקים של  Deloitteבשנת הכספים 2017
הסתכם ב 38.8 -מיליארד דולר.
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