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אתגר הגנת הפרטיות

משפטיים וטכנולוגיים, נושא בעל היבטים אתיים•

נושא חוצה קמפוס•

בעיקר במתח עם המחקר, נושא בעל היבטים ייחודיים לאקדמיה•

).  ולאו דווקא אכיפה(דגש על הטמעה •

מחייב לקיחת אחריות אישית בכל הדרגים•
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עקרונות הגנת הפרטיות בקליפת אגוז
בהיקף  (לשאוף למינימום –אם כן ? האם פגיעה בפרטיות הכרחית: צמצום1.

להיזהר מניצול סמכות). ובזמן

האפשרות  , הגבלת הגישה אליו, אחריות על אבטחת המידע הפרטי: אחריות2.

'שלו לאחר זמן וכדאנונימיזציההשמדתו או , להסרת פרט ממאגר

מחויבים  , הכרחית או אפשריתבכל מקרה שפגיעה בפרטיות : הסכמה מדעת3.

.  2שכוללת שקיפות מלאה לגבי הכלול ב , בהסכמה מדעת

וחשוב להבהיר מה קורה אם לא   OPT INהסכמה מדעת צריכה להיות , ככלל

)?שרות חלקי(מסכימים 
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?מה בין אבטחת מידע לבין הגנת הפרטיות
:בינהםסייבר הם תחומים שונים עם חפיפה חלקית /הגנת הפרטיות והגנת מידע•

האתיקה יכולה להחמיר הדרישות–הדין קובע את דרישות המינימום •

הגנת פרטיות
)לרבות היבטים אתיים (

הגנת מידע וסייבר
)לרבות מידע שאינו פרטי(
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2020נוהל הגנת הפרטיות 

https://tauex-my.sharepoint.com/personal/messer_tauex_tau_ac_il/Documents/PRIVACY/226365%20(002).pdf


6

מטרה
מי שבא  , תלמידיה, לרבות פרטיות עובדיה, אוניברסיטת תל אביב מחויבת להגן על הפרטיות•

.  ומי שיש להם קשר מחקרי או מנהלי אחר אליה, בשעריה

תוך איזון מתאים עם שיקולים  , נוהל זה נועד לקבוע את מדיניות האוניברסיטה בהיבטים אלה•

וניהול , סדר ציבורי, ביטחון, כמו קידום המחקר וחופש אקדמי, מרכזיים אחרים בחיי האוניברסיטה

.  תקין

קיימים היבטים ייחודיים המאפיינים  , מחויבת לדין הישראלי, כמו כל ארגון, בעוד שהאוניברסיטה•

. שימורו והנחלתו למען הציבור לדורותיו , מוסד אקדמי שמטרותיו העיקריות הן יצור ידע

האוניברסיטה מקבלת על  , בישראל ובעולם, בהיותה גוף הרואה עצמו כמנוע אינטלקטואלי וערכי•

.  כמפורט בנוהל זה, עצמה כללים לשמירת הפרטיות גם מעבר לנדרש בחוק זה
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הנוהל
נוהל על המתווה עקרונות ומנגנונים תחתם מתבצע יישום תחת הנחיות  : רציונל•

מנהלתיות ספציפיות

:פרקי הנוהל•
מטרה: פרק א•

הגדרות: פרק ב•

בעלי תפקידים: פרק ג•

עקרונות הגנת הפרטיות באוניברסיטה: פרק ד•

אחריות ומנגנונים ליישום העקרונות: פרק ה•

זכויות נושאי המידע: פרק ו•
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מנגנונים

)CISO(אבטחת מידע •
)ועדת האתיקה, רשות המחקר(מחקר •
פרטיות בהתקנים אוניברסיטאיים דיגיטליים•
שימוש במצלמות•
העברת מידע•
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?מה הלאה
הפרטיות של האוניברסיטה  מדיניות = חשוב לקרוא ולהכיר את הנוהל 1.

https ://www.tau.ac.il/s ites /default/files /media_server/Genera l/yoe ts /01-014.pdf

".  שכל ישר"לבעייתיות ומודעות: העיקר1.

CISOיש לדווח על כל מאגרי המידע ל –בטחת הגנת מידע וסייבר אל2.

מקום לפיתוח נהלי עבודה תחתיו בכל יחידה  יש . על-נוהלהנוהל מהווה 3.

.אקדמית שיתאימו לאופייה ולתפקידיה/מנהלית

https://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/01-014.pdf
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פיתוח נהלי עבודה יחידתיים
.לנוהל האוניברסיטאיבכפיפות נהלי עבודהלעצמן יכולות להגדיר שונות באוניברסיטה יחידות •

. תהליך פיתוח נהלי העבודה היחידתיים מאפשר הטמעת העקרונות ולכן חשוב שייקחו בו חלק כמה שיתר גורמים•

).ועדת הפרטיות(ניתן ורצוי להתייעץ בהליך ההכנה עם גורמים רלבנטיים •

.  כפיפותם לנוהל האוניברסיטאיבהם בפרוש ויצוין DPOי ה "יאושרו גם עהפרטיות העבודה בענייני הגנת נהלי •

ויש כאלו הנמצאות בתהליכי , גם לפני אישור הנוהל האוניברסיטאי, יחידות שכבר ניסחו לעצמן נהלי עבודהיש •

י ה  "גם ענהלי העבודה להגנת הפרטיות הקיימים והעתידיים מוכרים לכם ומאושרים חשוב לוודא שכל .הכנתו

DPO.
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!תודה רבה
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