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 אל ןיידע תוילארשיה תורבחה – GDPR-ה תסינכ ירחא םיישדוח"
 "תונכומ
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 ינפל רבכ ףקותל וסנכנ תוילארשיה תויטרפה תנגה תונקתו תיפוריאה GDPR-ה תייצלוגרש ףא לע"

 תנמ לע תשרדנה תוליעפה תא וליחתה אל ףאו ומילשה אל לארשיב תורבחהמ לודג קלח ,םיישדוחכ

 לוהינ הנק ןהאפב תויטרפה םוחת לע יארחאו ףתוש ,רזיוט ןנח ח"ור רמא ךכ ,"הלא תונקתב דומעל

 הפישח רוציל לולע תוילארשי תורבח לש הז תוכרעיה רסוח" ,וירבדל .Grant Thornton Israel הרקב

 יבתכ ידכל איבהל ףא םירומח םירקמבו ,םיילהנמ תוסנק תוברל ,םירוטלוגרה םעטמ תויצקנסל תיתועמשמ

."םושיא

 ףשחש ,הרבחה הכרעש תרוקיב תודעו ירבחכ םינהכמה םירוטקריד רקס תובקעב ךרענ רזיוט םע ןויארה

 עדימה תחטבא תונקתו GDPR-ה תביטקריד םושייל תוילארשי תוירוביצ תורבח לש תוכרעיהה בצמ תא

 לש גציימ םגדמ םיווהמה םירוטקריד 59 ופתתשה ,ינוי ףוסב ךרענש ,רקסב .תושדחה תוילארשיה תויטרפהו

 םירוטקריד 1,000-כ לארשיב שי ,המריפה לש רקחמה תקלחמ תכרעה יפ לע .הלא תורבחב םירוטקריד

.תוירוביצ תורבח 500-כ לש םינוירוטקרידב םינהכמה ,תרוקיב תודעו ירבח

?רקסה לש םיטלובה םיאצממה םהמ

 תובר תוירוביצ תורבח ,תונורחאה םינשב םיילארשי םינוגרא לע םיברה רבייסה ימויא תורמלש הלגמ רקסה"

 םהבש םינוגראבש םיחוודמ 41% ,ונלאשתש םירוטקרידה ןיבמ .םתיא תודדומתהל תונכומ אל ןיידע ץראב

 םה ובש ןוגראהש וליג 39%-ו רבייס ינוכיס אשונב ןוירוטקריד ןויד הנורחאה הנשב םייקתה אל םינהכמ םה

 רקס עצוב אל םינוגראהמ 53%-ב ,ןמזב וב .הנורחאה הנשב עדימ תגילז וא רבייס תפיקת הווח םינוממ

 אל םינוגראהש ובישה 57% ,קיפסמ אל הז םאו .)Penetration Tests( הרידח ינחבמ תוברל ,רבייס ינוכיס

 תוינידמ שביג אל םינהכמ םה וב ןוגראה יכ ונע 35%-ו תויטרפ לע הנגהה תונקתו GDPR-ה םושייל וכרענ

."עדימ תגילזו רבייס תחטבא אשונב תילאמרופ

 םאה .םינוגראה ךותמ םימויא םג םימייק לבא ,תינוציח הפקתמ לש הרוצב אובל לוכי רבייס םויא

?הז םוחתב לארשיב בצמה תא םתקדב

 רתוי לודג לאיצנטופ םייק םידבועה תויסולכואמ וליאל ונלאש .םידבוע ידי לע עדימ תבינגב ונדקמתה .ןכ"

 ידבועש ונע םירוטקרידהמ 19.5% .עדימה תוכרעמ ידבוע תא שארב וביצה 61%-ו ןוגראהמ עדימ תבינגל

 ןוגראה תלהנה ירבח תא ונמיס 11.5% ,עדימה תבינגל רתויב הובגה לאיצנטופה ילעב םה םיפסכה תקלחמ

."תוחוקלה תוריש תקלחמ ידבוע תא – 8%-ו

 תורשפאמש ,)Superusers( לע תואשרהב םיקיזחמ םה בורל" יכ לודג IT-ה ישנא דצמ ןוכיסה ,רזיוט ירבדל

 לש םתוליעפ רוטינל םילכ םימייק ,תאז םע דחי .םתוא רדמל ישוק שי ןכלו ,ןוגראב עדימה ללכל השיג

."רוטינה ינונגנמ תא תיבשמ IT-ה להנמ םהבש םירקמל תוארתה תרדגה תוברל ,עדימה תוכרעמ ישנא
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?GDPR-לו תויטרפה תנגה תונקתל תוכרעיהב דיפקהל םיכירצ םינוגרא המ לע

 וא לקידמ תרבח לש תוכרעיה םושייל המוד אל קנב לש תוכרעיה םושייש ןיבהל םיכירצ ץראב םינוגרא"

 לש םיבאשמה ףקיהלו ןוכיסה תומרל םיאתתש ,תדקוממ תוכרעיהל הבר תובישח שי ,ןכל .פא-טראטס

 םושיי ביצקתב ,תויטרפה תנגהו GDPR-ה תונקתב הדימעל בטיה ךרעיהל םילוכי םינטק םינוגרא םג .ןוגראה

 – םשייל םיבייחש וניביש ידכ ,וררועתה אלש םינוגראה לכל המכשה תאירק אוה ונלש רקסה .עונצ

."וישכעו
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