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 ג' שבט, תש"פ ירושלים,

 2020ינואר,  29

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0487תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 (24/09/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש ביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

כלפי חברות המחזיקות  בנושא מדיניות אכיפה העוסקים לקבל נהלים של הרשות להגנת הפרטיות

ונהלים  רות ציבוריים או פומבייםממקו פיםהנאסמאגרי מידע מדיניות בנושא , במאגרי נתונים

 .העוסקים בטיפול בתלונות

ובפרט,  ה אותה ציינת בבקשתךל המסמכים בתיק הפיקוח כנגד חברכקשת לקבל את כמו כן, בי

 . שת הידיעות והמסמכים שנשלחה אליהלדרי התשובתו נגדה הנמקות הרשות לסגירת התיק

כנגד אנשים או גופים  2017שנת גשו מתחילת התלונות שהוהעתקי הפניות ועוד ביקשת לקבל את 

ואם נפתחו  ה הנזכרתחברהתם מפעילה נוספים המספקים שירותים מקוונים כדוגמת השירותים או

 תיקי פיקוח נגדם, ביקשת לקבל את תוצאות ההליכים. 

לחוק  2הגדרתו בסעיף לפי אבהיר, כי מענה זה לפי חוק חופש המידע, מתייחס למידע שהתבקש 

ן נתמכות במידע שאינשאלות צולם. וקלט או מסרט, ממו והוא מידע כתוב, ממוחשב, -חופש המידע 

 יחידה לפניות הציבור של משרד המשפטים. ליש להפנות  בחוק, כהגדרתו

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, אם כן, 

, הריני להשיבך כי בנושאים שונים קשתך לקבל את נהלי הרשות להגנת הפרטיותיין בלענ .1

   אשר מצורף בזאת לעיונך. "נוהל פיקוח" בשםאותר נוהל אחד, 

לחוק חופש המידע  11יף סעלפי  ו פרטי מידעהושחר/וכי מהנוהל הוסריבך תשומת ל

 הבאות:לעילות  בהתאם
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 הנהלים של הרשות להגנת הפרטיות, מידע על אודות שיטות העבודה ו הוסר

ה או ביקורת או בירור תלונות גאו שיש לה סמכויות חרי ת באכיפת החוקעוסקה

ליכי חקירה אלו או בהגילוי המידע עלול לגרום לפגיעה בפעולות על פי דין, ו

 ()א,ב( לחוק חופש המידע. 8)ב()9בהתאם להוראת סעיף זאת  –עתידיים 

  מידע אשר גילויו עלול לשבש את תפקודה התקין של הרשות בהקשר זה, הוסר

לתה לבצע את תפקידה, זאת בהתאם להוראת סעיף ת הפרטיות או את יכולהגנ

 ( לחוק חופש המידע. 1)ב()9

 רית, שאין לו נגיעה או חשיבות הוסר מידע הנוגע לניהול פנימי של הרשות הציבו

 ( לחוק חופש המידע. 5)ב()9לציבור, בהתאם להוראת סעיף 

 אשר ,הוראה שאינה מיושמת הל בגדר טיוטה שטרם גובשה,המצוי בנו הוסר מידע 

 בשלב זה עלול וגילויהעצות פנימית ברשות הציבורית, עוד מתנהלת התיי לגביה

זאת  –עובדי הרשות הציבורית כי ההתייעצות וליצור "אפקט מצנן" על לפגוע בהלי

 ש המידע. ( לחוק חופ4)ב()9אם להוראת סעיף בהת

להפנותך למענה שנמסך לך בסימוכין הריני הנוגעים לחברה הנזכרת, סמכים אשר למ .2

רה הוא מענה החב, ביחס למבוקש כאן נוסף אותר מסמך אחדלעדכנך כי וכן  2015-19-0220

לצורך . 27.2.2018"דרישת ידיעות ומסמכים" מיום  בנושאלמכתב הרשות להגנת הפרטיות 

לחוק חופש המידע.  13לפי סעיף  'ג צדחברה כבוצעה פנייה לת מסירת מסמך זה, שקיל

  לחילופין הסכימה למסירתו תחת השחרות. אך למסירת המידע,  ההתנגד החברה

שפרטת בהודעתך  במידעוהאישי האינטרס הציבורי למול  החברהלאחר שקילת טענות 

 ותמסמך בהשחרמסירת ה, בדרך של , הריני להודיעך על קבלת ההתנגדות19.12.2019מיום 

 לחוק חופש המידע.  (6)ב()9לפי סעיף 

עלולה לפגוע באינטרסים  ,המבוקש, שנכתב על ידי החברה מסמךמסירת ה כיתי התרשמ

 פנייתךמ. האישי במידעושל החברה, באופן הגובר על האינטרס הציבורי  כלכלייםה

יכנס לשוק בו פועלת ברה השוקלת להכמי שמייצג חאינטרס אישי, והבהרתך עולה בעיקר 

ביקורת  צורךקרטי לאינטרס ציבורי במידע, או החברה הנזכרת, מבלי שניתן בסיס קונ

ביחס למסמך זה בפרט. אדגיש, כי מכתבי הרשות להגנת הפרטיות בעניין  תהרשות הציבורי

ובכך הושלם  2015-19-0220ין סימוכבה הקודמת בקשלהמענה במסגרת זה נמסרו לך 
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ביחס ו לי של החברהכינטרס הכלעה באפגיבהינתן הלפיכך,  האינטרס הציבורי במידע.

  . , בהתאם לנכונותהימסר תחת השחרות כאמוריזה מסמך  –תב על ידה למכתב שנכ

כנגד אנשים או גופים נוספים את העתקי הפניות והתלונות שהוגשו אשר לבקשתך לקבל  .3

להשיבך הריני  – החברההמספקים שירותים מקוונים כדוגמת השירותים אותם מפעילה 

ותה לפי ההגדרה א כות הרשות להגנת הפרטיותמערהמצוי ב המידעלא ניתן לפלח את 

ות זה. אדגיש כי לפי הוראבוקש באופן דע המת המישי לאתר אסיפקת בבקשתך ולכן יש קו

ו להתבסס על מידע כתוב, ממוחשב, מוסרט, חוק חופש המידע, על המענה במסגרת ז

או ידע אישי של עובדי הרשות  לחוק( ולא על זיכרון 2לפי סעיף  רתומוקלט או מצולם )כהגד

 . להגנת הפרטיות

 חברותהבוצעה בדיקה ביחס לשתי , 1.12.2019בהתאם להבהרתך מיום ולצד האמור, 

א , ל2017מאז שנת בבדיקה שנערכה לתקופת זמן ריני להשיבך כי ה .הזכרתאותן  הנוספות

 ( לחוק חופש המידע. 3)8ך לעניין זה נדחית לפי סעיף תקשבלפיכך, מידע לגביהן. כל אותר 

זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17הנני להודיעך כי לפי סעיף 

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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