
 

 

 

- 1 - 

             

          29/11/2020 

          barilan6831A 

 

 באוניברסיטת בר אילן אחריות של מנהל מאגר מידע הנדון:  

התשמ"אבהתאם   הפרטיות,  הגנת  "  1981-לחוק  "  "החוק )להלן:  הפרטיותאו  הגנת  הגנת  "חוק  תקנות   )

"(, הנחיות רשם מאגרי מידע מכוח  תקנות אבטחת מידע )להלן: "  2017-התשע"ז  הפרטיות )אבטחת מידע(,

 : מאגר מידע  מנהל  פירוט התפקידים שבאחריות להלן  ,החוק

 הפרטיות: בחוק הגנת תומנהל מאגר כהגדר

מי  "  או  מידע,  מאגר  בהחזקתו  או  שבבעלותו  גוף,  של  פעיל   מנהל 

 ". לעניין זהו  הסמיכ  שמנהל כאמור   

לשנה,  המנהל   .1 אחת  יבחן,  מנהל,   במאגרשנשמר  המידע    כימאגר  הוא  הנדרש  אינו    אותו  מן  רב 

 .למטרות המאגר 

פיזית    מאגרהמנהל   .2 אבטחה  על  לשמור  המשתמשים  בשימושבמשרדים  וסביבתית  ינחה   לרבות 

 מסמכי נייר. ב

הגדרת   מורשים לגשת למאגר ואת היקף הרשאותיהם, לרבות הגורמים אשריגדיר את מנהל המאגר  .3

יצא    דהרשאות ספציפיות בתוך המערכת, הסרת הרשאות, מתן הרשאות לעובד חלופי במקרה שעוב

פתיחת / סגירת ההרשאות בפועל במערכת תבוצע על ידי אגף התקשוב לגבי    '.לחל"ד / חל"ת וכדו

מערכות שבניהולו או על ידי הספק החיצוני שמנהל את המערכת לגבי מערכות המנוהלות על ידי  

 ספק חיצוני. 

הרשאות הגישה של משתמשים במאגר    כי  יקבעוי גישה למאגר  שינהל רשימת מורמנהל המאגר   .4

  לשם לו    הנחוץ  לגשת רק למידעיהיה רשאי  יס הגדרת תפקיד ובאופן שמשתמש  על בס  ינתנו ע,המיד

 .מילוי תפקידו

ו  יוודא ביצועמנהל המאגר   .5 אבטחת    מנהלמול    במערכות המאגר הרלוונטיות אליו  שחזוריםגיבויים 

 מידע ומחלקת מערכות מידע והמחזיק לפי העניין. 

על התחייבות  בעלי גישה למאגר המידע אותו הוא מנהל  מנהל המאגר יוודא החתמת עובדים/ספקים   .6

אבטחת מידע, בדגש על המידע הנמסר   למנהלוידווח על הספקים    ואבטחת מידע  לשמירה על סודיות

 .להם

 אבטחת מידע.   מנהלמנהל המאגר יוודא יישום דרישות טכנולוגיות מול  .7

דיוור ישיר במידה   והנחיות  )חובת היידוע(  הגנת הפרטיות  לחוק  11מנהל המאגר יוודא מימוש סעיף   .8

 מול ממונה הגנת הפרטיות.   ורלוונטי
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באוניברסיטה,   .9 אחר  לעובד  סמכויותיו  את  להאציל  רשאי  המאגר  ביצוע מנהל  את  שיוודא  ובלבד 

 הפעולות מול אותו גורם.

חב   .10 מידע  מאגר  המאגר מנהל  בעל  עם  ולחוד  ביחד  במאגר,  המידע  לאבטחת  אישית    באחריות 

 לחוק(  17או המחזיק בו. )ס'  (אוניברסיטת בר אילן)

חשוף לתביעות על פי חוק הגנת הפרטיות ואף למאסר של שנה במקרים  עשוי להיות  מנהל מאגר   .11

 א לחוק( 31בהם המאגר לא מנוהל על פי דין. )ס' 

 לחוק(  16שנות מאסר. )ס'  5חובת סודיות. הדין על הפרתה הוא חלה על מנהל מאגר מידע   .12


