
 מאגרים החייבים ברישום על פי חוק הגנת הפרטיות הנוכחי

 :לחוק) ג(8סעיף 

 

 :מאגר מידע המקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים"

 

 ;  10,000עולה על מספר האנשים שמידע עליהם נמצא במאגר )1(

 ;מידע רגישיש במאגר )2(

מטעמם  , מידע על אנשים והמידע לא נמסר על ידיהםהמאגר כולל )3(

 ;או בהסכמתם למאגר זה

 ;  23כהגדרתו בסעיף גוף ציבורי המאגר הוא של )4(

 ."ג17כאמור בסעיף לשירותי דיוור ישיר המאגר משמש )5(



 מאגרים החייבים ברישום על פי תזכיר החוק

אנשים ובנוסף מקיימים   100,000-מאגרי מידע בהם יש מידע על למעלה מ

 :אחד מהתנאים הבאים

 רגישות מיוחדת מאגרי מידע שכוללים מידע בעל )1(

כהגדרתו בחוק הגנת  (גוף ציבורי מאגרי מידע שמנוהלים על ידי )2(

 )  הפרטיות

איסוף מידע לצורך מסירתו  מאגרי מידע שמטרתם העיקרית היא )3(

 לרבות לצורך דיוור ישיר, לאחר כדרך עיסוק

מידע של אנשים שנמסר של על ידי אותם  מאגרי מידע שכוללים )4(

 אנשים או בהסכמתם



 על פי החוק הנוכחי  " מידע"הגדרת 

מצב , צנעת אישותו, מעמדו האישי, נתונים על אישיותו של אדם"

 "דעותיו ואמונתו, הכשרתו המקצועית, מצבו הכלכלי, בריאותו



 על פי תזכיר החוק "מידע"הגדרת 

במישרין או , נתון הנוגע לאדם מזוהה או לאדם הניתן לזיהוי"

מידע ביומטרי  , לרבות מספר זהות, באמצעים סבירים, בעקיפין

 "וכל נתון מזהה ייחודי



 על פי החוק הנוכחי" מאגר מידע"הגדרת 

המוחזק באמצעי מגנטי או  , אוסף נתוני מידע"

אוסף  ) 1:(למעט, אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב

אוסף  )2(או ; לשימוש אישי שאינו למטרות עסק

שכשלעצמו  , מען ודרכי התקשרות, הכולל רק שם

שיש בו פגיעה בפרטיות לגבי בני  איפיוןאינו יוצר 

ובלבד שלבעל  , האדם ששמותיהם כלולים בו

 "האוסף או לתאגיד בשליטתו אין אוסף נוסף



 על פי תזכיר החוק" מאגר מידע"הגדרת 

, אוסף פרטי מידע המוחזק באמצעי דיגיטלי"

אוסף לשימוש אישי שאינו למטרת  ) 1: (למעט

מען ודרכי  , אוסף הכולל רק שם) 2(; עסק

ובלבד שאין בפרטים אלה כדי , התקשרות

ושלבעל האוסף או , ללמד על מידע נוסף

 "לתאגיד בשליטתו אין אוסף נוסף



 על פי החוק הנוכחי" שימוש"הגדרת 

 "העברה ומסירה, לרבות גילוי"



 על פי תזכיר החוק" שימוש"הגדרת 

,  ארגון, עיון, אחסוןמסירה , העברה, גילוי, לרבות"

 "מחיקה, אחזור, השלמה, תיקון
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