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 לכבוד 

   סגן ניצב עו"ד חן כינור

 ממונה על חופש המידע 

 משטרת ישראל 

 טופס מקוון ודוא"ל באמצעות

   שלום רב,
 

 קיום חובות אבטחת מידע מאגרי מידע ו  –בקשת חופש מידע הנדון: 
 

הריני להתחייב בשמה של פרטיות ישראל   )ע"ר(.  מוגשת בזאת בקשת חופש מידע על ידי עמותת פרטיות ישראל .1

 .₪ 151)ע"ר(, לשאת בדמי הטיפול עד לסך של 

את חובות אבטחת  קובעות  "(,  תקנות אבטחת מידע" )להלן:  2017-תשע"זתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(,   .2

  1981-לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  7שחלות על מי שמנהל או מחזיק מאגר מידע, כהגדרתו בסעיף  המידע  

  "(. חוק הגנת הפרטיות)להלן: "

( לתוספת הראשונה לתקנות 2)1מתוקף פרט  , ולכן  "משטרת ישראל מוגדרת בחוק הגנת הפרטיות כ"גוף ציבורי .3

על מאגרי מידע  לכל  היא מחויבת  אבטחת מידע,   בינונית. אנו  בהפחות בחובות אבטחה שחלות  רמת אבטחה 

כי   ישראל  סבורים  במשטרת  ומוחזקים  שמנוהלים  המאגרים  מעל    כולליםמרבית  על  )או   100,000מידע  איש 

מורשי גישה(, ועל כן סבירות גבוהה מאוד כי מרבית, אם לא כל, מאגרי   100- לחילופין, למאגרי המידע יש מעל ל

 רמת אבטחה גבוהה.  יםמחייב –דע שמשטרת ישראל מנהלת או מחזיקה המי

 והמסמכים הבאים:  נבקש לקבל את פרטי המידעמשכך,  .4

המידע  רשימעתק  ה .4.1 מאגרי  טפסי  ת  המידע  הו/או  מאגרי  של  ישראלשבבעלות  רישום  ככל   .משטרת 

רשימה זו תכלול לכל הפחות את שם המאגר, מספר המאגר, שתבחרו להעביר רשימה של מאגרי המידע,  

מספר נושאי המידע במאגר, כמות משתמשים במאגר, מטרות המאגר, סוגי המידע במאגר, מקורות מידע  

 של המאגר והעברות מידע מהמאגר.

המידע   .4.2 מאגרי  רשימת  שדווחו  דיווחו/או  העתק  על  לים  הפרטיות  להגנת  משטרת  בהם  מאגרים  רשות 

לכל חוק הגנת הפרטיות(. רשימה ו/או דיווח כאמור יכללו  ל  7סעיף  )כהגדרתו ב  ישראל מהווה "מחזיק"

הזכאים על  של בעל המאגר    ואישורהמאגר של כל אחד ממאגרי המידע    מאגרי המידע, בעלשמות  הפחות:  

 . לגישה למאגר

 , נבקש לקבל: ממאגרי המידע שמשטרת ישראל משמשת כ"מנהל המאגר"עבור כל אחד  .5

 לתקנות אבטחת מידע;  2מסמך הגדרות המאגר, שנערך בהתאם להוראות תקנה  .5.1

 לתקנות אבטחת מידע; 4נוהל אבטחה, שנערך בהתאם להוראות תקנה  .5.2

 לתקנות אבטחת מידע;)ג( 10נוהל בדיקה של נתוני התיעוד של מנגנון בקרת ההרשאות, כנדרש בתקנה  .5.3

מסמכי   .5.4 של  בתקנה  העתק  כהגדרתם  אבטחה",  "אירועי  של  על,  )א(11תיעוד  ישראל  ידי  -שזוהו  משטרת 

 (. 2018מאי ב 8ממועד כניסת תקנות אבטחת מידע לתוקף )

, מועדי הדיונים הביקורות התקופתיות שנערכו ממועד כניסת תקנות אבטחת מידע לתוקף  מועדי תיעוד של   .5.5

כמות הליקויים שעלו בכל  ו  ידי הגורמים הרלוונטיים במשטרת ישראל-שבהם ממצאי הביקורת נדונו על

 והאם טופלו או לא טופלו.  –  אחת מהביקורות התקופתיות 
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גורמים חיצוניים לצו  כל שהמשטרה התקשרהכ .6 גישה למאגר מידעעם  נבקש    –  רך קבלת שירות הכרוך במתן 

נתונים מסחריים, כדוגמת    מיםניתן להשמיט מן ההסכ  -להסרת ספק  .  לקבל עותק של ההסכמים הללו

 . ההסכמים ישראל, מבלי לפגוע במהותמשטרת  מחירים שמשלמת 

 בדין. ודה על אישור קבלת הבקשה ותחילת הטיפול בה בהתאם למועדים הקבועים א .7

 . 054-9444324לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה בטלפון  תאני עומד .8

 

 בכבוד רב, 

 

 עו"ד נעמה מטרסו, מנכ"לית  

 פרטיות ישראל )ע"ר(     
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