
עדכון לקוחות: פרסום מסמך בעניין מינוי ממונה הגנה על הפרטיות

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה השבוע מסמך (לא גילוי דעת, ואף לא הנחיה, אלא "מסמך") 

סופי לגבי מינוי ממונה הגנה על הפרטיות, בהמשך לטיוטה להערות הציבור שפרסמה הרשות 

בנובמבר. המסמך מגיע בנוסח מורחב (לקריאה), ובנוסח מקוצר (לקריאה). 

במסמכים הסופיים מבהירה הרשות כי מינוי של ממונה הגנה על הפרטיות בארגון הוא בגדר 

 ."best practice" המלצה, ומהווה מבחינתה

התפקידים המרכזיים של הממונה הם הפנמה של עקרונות ושיקולי פרטיות בתהליכי העבודה 

בארגון וכן סיוע לארגון בביצוע פעולות כחלק מהאחריות והחובות החלות על הארגון מכוח דיני 

הגנת הפרטיות. בצורה מפורטת יותר, מציינת הרשות כי ממונה הגנת פרטיות אחראי/ת 

לניסוח מדיניות פרטיות והבאתה לאישור ההנהלה, ויש לערב את הממונה בהליכי עיבוד מידע 

בארגון ובעיצוב מערכות מידע שמעבדות מידע אישי. הממונה גם אחראי/ת לבדוק נהלים 

הקשורים להגנת הפרטיות, כולל בדיקות של קיום תקנות אבטחת מידע. 

 DPIA – Data Protection Impact) על הממונה לבצע תסקירי השפעה על הפרטיות

Assessment) במידת הצורך, לטפל בבקשות עיון ותיקון של נושאי מידע, ובתלונות בקשר 

לפרטיות שמגיעות לארגון, ולצורך כך יוקנו לה או לו תפקידי פיקוח ובקרה עם אחריות גם 

לביצוען של הדרכות בקשר עם דיני הגנת הפרטיות בארגון. 

לפי מסמכי הרשות, על ממונה להיות אדם בכיר בארגון, עם יכולת להשפיע ולקיים את 

התפקיד בצורה אפקטיבית. 

הרשות מציינת במפורש כי אין מניעה שארגון ידווח על הממונה גם כמנהל/ת מאגר (ובתוך כך 

ימשיך הארגון ויוודא שהממונה לא נמצא/ת בניגוד עניינים), אולם משתמע מן המסמכים כי 

הממונה לא יכול/ה להיות גם ממונה אבטחת המידע. 

הממונה יכול/ה להיות חיצוני/ת או עובד/ת פנימי/ת של הארגון, אולם במקרים שבהם מדובר 

בארגון גדול, או שליבת העיסוק של הארגון כרוכה בעיבוד של מידע אישי, או שהארגון מבצע 

עיבוד מידע אישי בקנה מידה רחב – יהיה יתרון משמעותי למינוי של עובד/ת פנימי/ת 

לתפקיד. 

הרשות מציינת שהיא מכירה בעובדה שמינוי שכזה כרוך בעלויות כספיות ולכן מונה 

קריטריונים לבחינת הצורך במינוי כאמור (ארגון ששירותיו הם data driven, גופים ציבוריים, 

גופים שסוחרים במידע אישי, אם הארגון מעבד מידע אישי רגיש כגון מידע על קטינים ואם 

היקף המידע ומספר מורשי הגישה הוא גדול), אולם בפועל נראה שמגוון רחב של גופים נכנס 

בגדר הקריטריונים, מה גם שהרשות ממליצה על מינוי של ממונה הגנה על הפרטיות גם אצל 

בעלי מאגרים וגם אצל מחזיקים – דבר שמרחיב את היריעה עוד יותר. 

לדעת הרשות, מינוי ממונה הגנת הפרטיות מהווה אינדיקציה לכך שהארגון נוקט צעדים 

לצמצום הסיכון לפרטיות, מאפשר שיתוף פעולה מיטבי עם הרשות, משפר את רמת הציות 

לדיני הגנת המידע בארגון, מסייע לקידום האחריותיות (accountability), ועל פי הרשות, 

מינוי כאמור, אף מסייע לקיום דרישת המידתיות ולשמירה מיטבית על הזכות לפרטיות. 

עוד מעניין לראות כי במסמך יש התייחסות לדינים זרים כגון ה - GDPR, CCPA וחוק הגנת 

הפרטיות הברזילאי, וגם לתפקיד ה - CPO המקובל בארצות הברית (ואף נדרש במסגרת 

 .(HIPAA

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה.

בברכה,

עו״ד אייל שגיא, עו״ד שיר שושני כץ
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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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