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אחריות המפלגות לקיום הוראות חוק הגנת הפרטיות בשימוש באפליקציות 

 ובספקים חיצוניים לצורך ניהול מערכת בחירות



 .1 לקראת הקמפיינים ניהול עולם גם אחרים, תהליכים כמו בשניםמערכת הפך הבחירות

האחרונותלדיגיטלי,ולצדכלמערכתבחירותקמותחברותהמתמחותבאספקתפלטפורמות

 לניהולהקשרעםהבוחרים.

גםבישראלפועלותחברותאשרעוסקותבמתןשירותיםלמפלגותוליחידיםלקראתמערכות .2

זמנימטעםפרויקטת.אםבעבר,חברותאלוהוקמוסמוךלבחירות,אולחילופיןהיוובחירו

עדים אנו בישראל, הבחירות מערכות רצף לאור האחרונה, שבשנה הרי מפלגה, או חברה

 וכניסתן בפעילותבתחום, משמעותי לגידול חברותאלה לעולםהאפליקציותלטלפוניםשל

 .הניידים

 ותשירותיםושימושיםשונים,וביןהיתר:אפליקציותאלומציע .3

 הנגשתפנקסהבוחריםלמערכתניהולידענוחהלשימוש. .3.1

גילאים, .3.2 כגון הוספתשדותמידעממקורותשוניםלשם"טיוב"המידעאודותבוחרים,

 שפות,מגדרוכו'.

הצלבתנתוניםעםמאגרימידעפתוחיםברשתכגוןרשתותחברתיותומאגריםשנרכשים .3.3

 מחברותאחרות.

אפשרותיצירתקשרעםהבוחרלצרכיתמיכהבמפלגה,התנדבות,סיועלמצביעיםלהגיע .3.3

 לקלפיותועוד.



 קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות וחוק הבחירות לכנסת

המוגן .3 כלהאינפורמציההנאספתבמהלךהפעלתאפליקציותהבחירותנחשבתלמידעאישי

התש הפרטיות, הגנת חוק בהוראות "1981–מ"א וכפופהחוק הגנת הפרטיות)להלן: ,)"

 לחובותולדרישותשמטילהחוקעלניהולועיבודשל"מאגרמידע".

חוק .5 שמטיל המחמירות למגבלות גם כפוף הבוחרים, בפנקס שמקורם בנתונים השימוש

 "(.חוק הבחירות)להלן:"1969–הבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט

כי האחריות לקיום הוראות חוק הגנת הפרטיות וחוק הבחירות מוטלת  הרשות מתריעה .6

עלולות . המפלגות הן "בעלי המאגר" אשר לפי החוק, ןבראש וראשונה על המפלגות עצמ



 

באפליקציה או בידי  גם להפרות שיבוצעובאחריות פלילית או אזרחית, לפי העניין,  לשאת

 .ספק שירות חיצוני עבור המפלגות או מטעמן

 .7 כלולבמסמך המפלגות, החובותוהאיסוריםהמוטליםעל מפורטעל ריענון הוראות "מידע

: מגבלות השימוש במידע מפנקס 23 –חוק הגנת הפרטיות לקראת הבחירות לכנסת ה 

בהוראות1"מידע אישיהבוחרים ומגבלות השימוש ב ומפורט לאחרונה, הרשות ,שפרסמה

 .עצמןחוקה

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוטלת על המפלגות ועל המתמודדים האחריות המשפטית  .8

 הישירה:

להימנע מלעשות במידע מפנקס הבוחרים שימוש שאינו קשור להתמודדות בבחירות .8.1

וליצירתקשרעםהבוחר,לרבותהימנעותמהעברתולצדשלישילשימושים23-לכנסתה

 2אחרים;

האדםשימוש שלא ניתנה לגביו הסכמהאחר להימנע מלעשות במידע מכל סוג  .8.2 של

  בדברשחובה לתת לאדם ממנו אוספים מידע, או שימוש החורג מההסברהרלבנטי,

 3מטרתהשימושולמיימסר;

שימוש במידע אשר הגיע מפנקס בוחרים אשר אינו הפנקס העדכני  להימנע מלעשות .8.3

איןלעשותשימושות אלהראשר קיבלה המפלגה מהמפקחת על הבחירות לצורך בחי .

הקו מהבחירות לא )ואפילו עבר המקומיותדבפנקסי לרשויות בחירות מפנקסי מות(,

 .וכד'

הנוגעות2017–התשע"ז,הוראות תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע( כללקייםאת .8.3

 –למאגרברמתאבטחהגבוההאובינונית,לרבות

 :הגבלת הגישה למידע רק למורשי הגישה החיוניים ובהיקף הנדרש-8-9תקנות .8.3.1

ישלקבועהרשאותגישהלמאגרלכלעובד,רקבמידההנדרשתלולצורך .8.3.1.1

;ביצועתפקידו

ישלאמתי .8.3.1.2 ולכן הואעובדמורשה, שניגשלמידעבמאגר שלוודאשמי

סיסמאחזקה;ותבאמצעלפחותאתזהותו

פיזיהנתוןלשליטתו .8.3.1.3 ייעשהככלהאפשרעלבסיסאמצעי הזיהוי אופן

 .הבלעדיתשלהמורשה

ישלשמורתיעוד)לוגים(שלכלפעולותהצפייה/ההורדה/עדכוןהמידע .8.3.1.3

 .המצויבמאגרהמידע

 המאגר;אתהמכילותהמידעמערכותשלפיזיתאבטחה-6תקנה .8.3.2

 אדם;כוחוהדרכתמיון–7תקנה .8.3.3
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 דיווחמיידילרשותלהגנתהפרטיותעלאירועיאבטחהחמורים;-11תקנה .8.3.3

 ניידים;התקניםשלוחיבורהעתקהמניעת-12תקנה .8.3.5

 ורשתות;תקשורתאבטחת-13תקנה .8.3.6

 ביצועביקורותוסקריסיכוניאבטחה; -16,5תקנות .8.3.7

המנוהלבאפליקציהאובידיספקהשירותבפנקסבקשה לרישום מאגר המידע להגיש .8.5

 מאגריהמידעברשותלהגנתהפרטיות;

כלכי,הגנתהפרטיותקובעחוק -דרישות חוק הגנת הפרטיות בנושא דיוור ישיר קיום .8.6

והמקורותהשולחזהות,ישירבדיוורנעשתהלפיוהפנייהציוןללותכישירבדיוורפנייה

ואתמידעהמאגרבעלקיבלשמהם פיושעלמהמאגרלהימחקהנמעןשלזכותוזה

הפנייהבוצעה החוקקובעעוד. לדרושזכאיאדםכלכי, בכתב, המידעמאגרמבעל,

ישירלדיוורהמשמש המידעממאגריימחקאליוהמתייחסשמידע, דהיינו. לבצעיש,

ראומבקשאודותאחרנתוןוכלהקשרפרטישלמוחלטתהסרה להרחבה המחיקה.

 מס' מידע מאגרי רשם הפרטיות2/2017הנחיית הגנת חוק הוראות ויישום "פרשנות

ישיר" דיוור ושירותי ישיר דיוור לצרכי4בעניין "קויםמנחיםלרכישתמידע ראו וכן ,

5דיוורישיר"שפרסמההרשות.

עריכת בחינה מוקדמת של התאמת האפליקציות והספקים לציות להוראות הדין,   .8.7

   6חתימה על הסכם התקשרות מסודר עימם, ופיקוח ובקרה בפועל על פעולותיהם.

אצל .8.8 שנמצא הבוחרים בפנקס שמקורו המידע עותקי כל את לבער הבחירות בתום

שלהמפלגה,שלכלנגזרתהמפלגהולוודאביעורהמידעאצלכלהספקיותבמיקורחוץ

 שלמידעפנקסאשרהגיעלידם.
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