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בקשה לקבלת מידע מאת גו ציבורי
לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981
א .זיהוי הגופי
הגו הציבורי המבקש

הגו הציבורי המחזיק במידע
ש_________________________ :

ש___________________________ :

מע_________________________ :

מע___________________________ :

טלפו________________________ :

טלפו__________________________:

פקס_________________________ :

פקס___________________________ :

דואר אלקטרוני_________________ :

דואר אלקטרוני___________________:

מע יחידת המחשב_____________________________ :
ש הממונה על יחידת המחשב_____________________ :
ש היוע המשפטי_____________________________ :
ש מנהל המאגר______________________________ :
ב .תיאור המידע המבוקש
 .1ש הקוב/בסיס הנתוני______________________________________________ :
 .2סוגי הרשומות המבוקשות______________________________________________ :
_________________________________________________________________ 2.1
_________________________________________________________________ 2.2
_________________________________________________________________ 2.3
 .3פרטי המידע המבוקש
 3.1קבוצות בני האד שלגביה מבוקש המידע :
____________________________________________________________
 3.2הנתוני המבוקשי מתו הרשומות:
____________________________________________________________
 .4תדירות העברת המידע המבוקש________________________________________ :
 4.1העברה קבועה לתקופה שמיו _______________ עד יו __________________
)לא יותר מ –  5שני(
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 4.2תדירות העברת המידע במלואו___________________________________ :
 4.3תדירות העברת השלמות ושינויי_________________________________ :
 .5אופ העברת המידע
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

תדפיס
קוב על סרט מגנט ,תקליטו מגנטי ,אגד תקליטי מגנטיי
קוב בעזרת תקשורת נל" באצווה
תקשורת מקוונת בי מסו ,לבי בסיס המידע
תקשורת מקוונת קבועה בי מחשב מקבל המידע למחשב מוסר המידע
בדר אחרת _______________________________________________

 .6אמצעי אבטחה של המידע אצל המקבל
 6.1מחשב המקבל )תוצרת/דג(________________________________________ :
מערכת הפעלה )סוג/מהדורה(_______________________________________ :
 6.2מערכת רישו והגבלת תשאול מקוו תוצרת _____________________________
דג __________________________
 6.3מורשי הגישה למידע הנמסר:
ש
_______________

תפקיד
________________

אמצעי )מסו ,,תדפיס(
___________________

_______________

________________

___________________

_______________

________________

___________________

 6.4הממונה על אבטחת המידע במיתק )קב"ט הגו ,הציבורי או קצי בטחו מחשב(:
ש _____________ מע ______________טלפו ______________
 6.5איזה אמצעי הגנה על עיבודי מקווני מחו לבני )הצפנה ,קוד גישה(:
____________________________________________________
 6.6הא קיימת גישה חיצונית למערכת המחשב בה יוחזק המידע באמצעות קו טלפו:
____________________________________________________
 6.7רמת הסיווג של המידע הרגיש ביותר במערכת )שמור/סודי/סודי ביותר(
 6.8מתבצע מעקב אחר כניסות מורשי הגישה למאגר ,באמצעות הפעלת אמצעי הבקרה
והניטור המפורטי להל__________________________________________:
_____________________________________________________________
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במאגר המידע מתנהל רישו של מורשי הגישה ,החתומי על התחייבות לשמירה
6.9
על סודיות על סדרי ניהול כמתחייב מתקנה ) 3ב( )3א( ו3) 1ב( לתקנות.
 .7הצהרת מבקש המידע:
 7.1אנו החתומי מטה בש ומטע הגו ,הציבורי ___________________ כמשמעותו
בחוק הנ"ל מצהירי כי המידע המבוקש על ידינו הוא מידע שאנו זכאי לקבלו על פי
סעי 23 ,לחוק.
 7.2מקור הסמכות לקבלת המידע הוא___________________________________ :
_______________________________________________________________
 7.3המטרה שלשמה נדרש המידע_______________________________________ :
 7.4אנו מצהירי כי ננקוט בכל האמצעי הדרושי לשמירת מידע זה וכי המידע יהיה
בשימוש של בעלי תפקידי מוגדרי כמפורט בסעי.6.3 ,
 7.5ידוע לנו כי בסמכותנו לשלב מידע זה בקוב כללי שברשותנו או בבסיס הנתוני הכללי
שלנו ,לשימוש פנימי בלבד .כי אי בסמכותנו להעביר מידע זה בכל צורה שהיא
לידיעת גו ,ציבורי אחר ,וכי עלינו למנוע העברת מידע זה מהקוב/בסיס הנתוני שלנו
לגו ,שלישי ג כמידע עוד ,כמשמעותו בחוק.
 7.6אנו מתחייבי להודיע לגו ,מוסר המידע על כל חריג בתפעול המערכת שלנו אשר גר
לפגיעה בסדרי אבטחת הרשומות על פי התקנות.
 .8חתימת המורשי מטע הגו הציבורי המבקש:
 8.1מנהל המאגר:
________________
ש

__________________
תואר/תפקיד

_______________
חתימה/חותמת

 8.2הממונה על אבטחת המאגר:
________________
ש

__________________
תואר/תפקיד

_______________
חתימה/חותמת

 8.3אישור היוע! המשפטי של הגו הציבורי המבקש:
אני הח"מ מאשר כי למיטב ידיעתי המידע המבוקש הוא מידע שהגו ,האמור זכאי
לקבלו על פי סעי ___________ ,לחוק.
________________ ____________________ ___________________
חותמת
חתימה
ש
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התחייבות הגו ,הציבורי המקבל

הצהרת מקבל המידע ממאגרי ממשרד החינו"
.1

אנו החתומי מטה הגו ,הציבורי כשמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 1
מודעי לחוק ותקנותיו ומצהירי כי המידע שקבלנו בהסכמת משרד החינו
מיו ____________ הוא מידע שמותר לנו לקבלו לפי פרק ד' לחוק.

.2

מקור הסמכות לקבלת המידע_________________________________ :
_______________________________________________________

.3

המטרה שלשמה נדרש המידע_________________________________ :
_______________________________________________________

.4

אנו מצהירי כי ננקוט בכל האמצעי הדרושי לאבטחת המידע הזה ובקרה על
השימוש בו וכי המידע יהיה בשימוש בעלי תפקידי מורשי גישה למידע שקבלנו.

.5

ידוע לנו כי בסמכותנו לשלב מידע זה בקוב כללי שברשותנו או בבסיס הנתוני
הכללי שלנו ,לשימוש פנימי בלבד .כי אי בסמכותנו להעביר מידע זה בכל צורה
שהיא לידיעת גור אחר כולל גו ,ציבורי ,וכי עלינו למנוע העברת מידע מהקוב/בסיס נתוני
שלנו לגו ,שלישי ג כמידע עוד ,כמשמעותו בחוק.

.6

אנו מתחייבי להודיעכ על כל חריג בתפעול המערכת שלנו אשר גר לפגיעה
בסדרי אבטחת הרשומות על פי התקנות.

.7

משרד החינו רשאי יהיה בכל עת לפי שיקול דעתו לבקש נתוני ומידע על דר
אבטחת המידע וכ קבלת נתוני לצור בדיקה וחקירה .הכנת הנתוני תיעשה על חשבו
הגו ,הציבורי שקיבל ממשרד החינו את המידע.

.8

חתימת המורשי:
________________

________________
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________________

