
עדכון לקוחות: טיוטת רשות הגנת הפרטיות –
מסמך מדיניות העוסק בצמצום מידע עודף

מדיניות  מסמך  של  טיוטה  הפסח  חג  בערב  הציבור  להערות  פרסמה  הפרטיות  הגנת  רשות 

העוסק בצמצום מידע עודף. עקרון זה מוכר ב -GDPR  כ – Data Minimization, ומשמעותו 

שיש לעבד רק מידע הולם, רלוונטי, ומוגבל לדרוש ביחס למטרה לשמה מעובד המידע. 

רק בתקנות אבטחת  בדין הישראלי  נוכח במפורש  גופים פרטיים, עקרון צמצום המידע  לגבי 

מידע, שקובעות חובה על בעל מאגר מידע לבחון מדי שנה, באופן יזום, אם "אין המידע שהוא 

שומר במאגר רב מן הנדרש למטרות המאגר". אלא שתקנות אבטחת מידע שמות את הדגש על 

תקנות  אחרות,  במילים  כללי.  באופן  בפרטיות  עוסק  הצמצום  שעקרון  בעוד  מידע,  אבטחת 

אבטחת מידע מתמקדות במניעת פגיעה בפרטיות כתוצאה מהתממשות סיכון אבטחה. עקרון 

הצמצום רחב יותר, ועוסק במניעת פגיעה בפרטיות גופא.

בטיוטה, מגדירה הרשות "מידע עודף" כמידע על אדם, הכולל פרטי מידע שאינם רלוונטיים 

ואינם הכרחיים להשגת המטרה שלשמה המידע נאסף מלכתחילה, לשם השגת מטרות המאגר 

ומשך  היקפו  המידע,  סוג  מבחינת  הן  אלה,  לתכליות  דרוש  אינו  שכבר  או  שמור,  המידע  בו 

השמירה שלו, בכל מחזור חיי המידע, החל משלב האיסוף, דרך השימוש בו ועד המשך השמירה 

שלו. 

הגדרה זו מחדדת מאוד את ההבדל בין מידע עודף בראי תקנות אבטחת מידע למידע עודף 

בראי הטיוטה. בעוד שהתקנות דורשות בדיקה שנתית (ומתמקדות, במשתמע, במידע "ישן"), 

עקרון הצמצום דורש לבחון את נחיצות המידע והשימוש בכל שלב, החל מאיסופו. 

עם זאת, הדוגמאות שמובאות בטיוטה עוסקות כולן במידע שהופך לעודף בממד הזמן: מידע על 

לקוח שעבר מחברת תקשורת אחת לאחרת; צילום רישיון נהיגה על-ידי חברת השכרה, שהופך 

לעודף לאחר שההשכרה הסתיימה; ושימוש במידע על קיומו של עיקול לאחר גם לאחר שהליכי 

ההוצאה לפועל הסתיימו.

להימנע משמירה  למטרה;  ונדרש  הכרחי  רלוונטי,  מידע  איסוף  על  להקפיד  ממליצה  הרשות 

ושימוש נוסף במידע שאינו הכרחי למטרה; להטמיע את עיקרון צמצום המידע העודף במסגרת 

הפעילות השוטפת; לבחון יותר מפעם בשנה אם יש במאגר מידע עודף; לבצע תסקירי השפעה 

על הפרטיות ולמנות ממונה אבטחת מידע כדי לסייע ביישום עקרון צמצום המידע.

לצד ההמלצות יש גם הבהרה מתבקשת (אך נדירה) לעניין עקרון צמידות המטרה ומידע עודף. 

לצורך  מידע  על  שמירה  כגון  נגזרות,  או  נלוות  מטרות  גם  כוללות  הרשות,  קובעת  המטרות, 

התדיינות משפטית עתידית או עקב חובה רגולטורית, ומידע שנשמר למטרות אלה – אינו מידע 

עודף.

המסמך פתוח להערות הציבור עד ליום חמישי ה- 29.04.2021. 

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה. 

בברכת חג עצמאות שמח,
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האמור במסמך זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין לעשות בו כל שימוש אחר.
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