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מתוקף סמכותי לפי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א – ( 1981להלן  -החוק) ,ובהתאם להוראותיו,
המאגר שבנדון נרשם בפנקס מאגרי המידע בהתאם לפרטים שנמסרו בבקשת הרישום ובכפוף
לתנאים כלהלן:
 .1איסוף המידע מנושא המידע  -הפרט אשר מידע אודותיו מעובד ,ייעשה תוך מתן הודעה
מפורשת ,כאמור בסעיף  11לחוק.
 .2ההודעה לפי סעיף  11לחוק תינתן באחד מהאופנים הבאים:


טופס הסכמה מודפס



טופס הסכמה מקוון



דוא"ל



שיחה בעל פה מתועדת

 .3הודעה וההסכמה צריכות להינתן למבקש המידע באופן ישיר ואין להסתמך על הסכמות
שניתנו לצדדי ג' אלא אם בהודעה שניתנה על ידיהם צוין במפורש שהמידע יועבר לבעל
המאגר שלעיל.
 .4בהתאם לבקשת הרישום ,מנהל המאגר המוסמך לביצוע תפקידיו לפי החוק והתקנות הוא:
מיכל מעין-סימון.
 .5כבעל המאגר הצהרת ,כי המידע נאסף למאגר למטרת דיוור ישיר וקשר עם הלקוח ונעשה בו
שימוש לפי הוראות החוק.
 .6תשומת לבך מופנית לעובדה ,כי חל איסור לסטות ו/או לעשות שימוש אחר ,מכל סוג שהוא,
לרבות העברת מידע ,בעקיפין או במישרין ,מהמטרה המפורטת לעיל ומיתר הפרטים שמולאו
בבקשה ,וזאת כדי למנוע מעשה המהווה הפרת חובה חוקית ,על כל מה שמשתמע ומתחייב
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מכך ,הפעלת סמכויות רשם מאגרי המידע ונקיטת סנקציות משפטיות לפי חוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א – .1981
 .7נכונות ואמיתות המידע שנמסר בבקשת רישום המאגר  /בקשת עדכון הפרטים  /המענים
לדרישת קבלת המסמכים ,מהווים תנאי לתוקפו של אישור זה.
בכבוד רב,

צחי פנחס
מ"מ רשם מאגרי המידע
הרשות להגנת הפרטיות

האמור מעלה מעיד על הרישום בפנקס המבוסס על הצהרות בעל המאגר כאמור לעיל.
מצ"ב העתק כרטיס המאגר מפנקס המאגרים ובו פרטי המאגר .בכל הצגה של כרטיס המאגר חובה להציג גם מכתב זה.
אין ברישום כדי לאשר כי המידע נאסף למאגר ונעשה בו שימוש בהתאם להוראות החוק .בעל המאגר ומנהל המאגר
מופנים להוראות החוק התקנות והנחיות הרשם המפורסמות באתר הרשות להגנת הפרטיות כדי לעמוד על חובותיהם
המפורטות בחוק.
להבהרות או שאלות בדבר התאמה של הפעילות להוראות החוק ניתן לפנות אל הרשם לפי נוהל בקשה לפנייה מוקדמת.
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