התקשרות עם מחזיק )מערכת " - ("SMS 2010סעיף 17א לחוק הגנת הפרטיות
בהתאם להוראות סעיף 17א לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א") 1981-החוק"( ,מסכים הח"מ בעל
מאגר המידע )"הבעלים"( הרשום כחוק )"המאגר"( להתקשר עם החברה "אס.אמ.אס .סרביס
מנג'מנט סיסטמס בע"מ" כמחזיק במאגר על פי החוק )"המחזיק"( ,בתנאים שלהלן:
א.

הבעלים פנה אל המחזיק והצטרף לשירותיו על פי טופס ההצטרפות הנ"ל ולפי רשימת
)"טופס ההצטרפות"( ,לקבלת שירותי מחשוב ועיבוד
השירותים בו מיום
נתונים עבור המאגר .לפיכך ובתנאי הסכם זה בלבד ,תינתן הרשאה לגישה ישירה למאגר
הן למחזיק ולמורשים מטעמו והן לבעלים באמצעות המורשים מטעמו.

ב.

הבעלים מצהיר כי שמו ומספר זהותו הם כמפורט בטופס ההצטרפות ,וכי הוא הבעלים
הרשום והיחיד של המאגר.

ג.

הבעלים מתחייב כי בכל תקופת הסכם זה יהיה המאגר רשום כחוק ,והאגרה משולמת.

ד.

בעלי הגישה מטעם הבעלים למאגר ,כל עוד המאגר מוחזק על ידי המחזיק ,הנם כמפורט
בנספח  ,1ולא תותר כל הוספה ו/או שינוי של בעלי גישה מטעם הבעלים אלא בהודעה
מראש ובכתב אל המחזיק ,הכוללת ציון שם ,מספר תעודת זהות ,ותפקיד.

ה.

כל המורשים מטעם הבעלים כאמור בפיסקה ד' לעיל ,לרבות ככל שימונו מורשים נוספים
לפי האמור בה ,יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף כנספח .2

ו.

ידוע ומוסכם ,כי הן הבעלים והן המחזיק אחראיים על אבטחת המידע במאגר ,לפי תפקידם
כאמור בסעיף  17לחוק והתקנות מכוחו ,ומוצהר כי המחזיק פועל על פי ובעל תו-תקן
ישראלי  ISO-27001:2013ובכלל זה נוהלי אבטחת המידע אצל המחזיק בהתאם לתקן
האמור ,ולרבות כל הפרמטרים בנספח  3בדבר סיכוני אבטחת מידע לפי תקנה )15א()(2
לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע( ,התשע"ז .2017-הבעלים מצהיר כי סדרי אבטחת
המידע הנוהגים אצל המחזיק ,נבחנו על ידו טרם התקשרותם וכי הם לשביעות רצונו.

ז.

האחראי מטעם המחזיק לקיום הוראות הסכם זה והממונה על אבטחת מידע ,הנו/ה
שהוא/היא בעל/ת הכשרה
 ,ת.ז.
מר/גב'
מתאימה וכפוף/ה למנכ"ל המחזיק ,או כל אדם אחר שימונה מטעם המחזיק להחליפו/ה
מעת לעת כממונה אבטחת מידע לפי סעיף 17ב לחוק ,ולא תותר כל גישה של מי מעובדי
המחזיק אל המאגר שלא בפיקוח הממונה כאמור ,ובלבד ששמם מופיע בנספח  ;4המחזיק
יעדכן בדוא"ל מעת לעת על כל שינוי מרשימת מורשי הגישה מטעמו לפי אותו נספח.

ח.

כל הודעה לפי הסכם זה ובכלל מצד הבעלים ,בקשר למאגר ו/או לגישה אל נתוני המאגר
ו/או לשינוי מורשים מטעם הבעלים ,תועבר בכתב אל הממונה לפי פיסקה א' לעיל.

ט.

כל בעל גישה מטעם הבעלים או המחזיק ששמו מופיע בנספחים  1או  ,3בהתאמה ,ייחשב
כבעל הרשאה לפי תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע( ,התשע"ז ;2017-והבעלים מתחייב
כי בעלי ההרשאה מטעמו יהיו חייבים בכל נוהלי האבטחה שיקבע על פי התקנות האמורות
ויגדיר את הרשאותיהם ,וכן יפקח על קיום מלוא סדרי האבטחה והגישה שיקבע כאמור.

על
החתום:

_____________
תאריך

___________________ ________________________
חתימה
שם
)מורשה חתימה מטעם תאגיד( )בצירוף חותמת במקרה של תאגיד(

******************************************************************
מהדורה :פברואר 2020

נספח 1

רשימת בעלי הרשאה מטעם בעל המאגר
מספר ת.ז.

שם מלא

תפקיד אצל הבעלים

___________________ .1
___________________ .2

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ .3

___________________

___________________
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נספח 2

התחייבות לשמירת סודיות לגבי נתוני מאגר מידע
בכל תקופת העסקתי ואף לאחר מכן ,מתחייב/ת הח"מ שלא להעביר ולא למסור לאחר ,ולא
לעשות כל שימוש ,באיזה מנתוני מאגר המידע של הבעלים ולקוחותיו )לרבות אך לא רק ,שמות
יחידי המאגר ,נתונים אישיים ,נתונים כספיים ,חסכונות וביטוחים ,מידע בריאותי( ,אשר הגיע
ו/או יגיע לרשותי ו/או שאהיה חשוף/ה לו במסגרת העסקתי.
בכתב התחייבות זה" ,העסקה" – לרבות במסגרת מתן שירותים עצמאיים דרך יחסי מזמין-קבלן.
לצורך הוראות כתב התחייבות זה ,כל נתון ו/או מידע אודות לקוח אשר הגישה אליו היא דרך
מאגר מידע ,לרבות אשר נמסר לי לצורך העברתו ו/או הוספתו אל המאגר ,ייחשב כנתון של מאגר
המידע אשר לגביו חלה חובת הסודיות כאמור.
למען הסר ספק ,התחייבותי לשמור על סודיות ולא לגלות מידע כמפורט לעיל ,הינה בלתי מותנית,
בלתי חוזרת ובלתי מסוייגת ,וכן תחול גם לאחר סיום תקופת העסקתי ,ללא הגבלת זמן ו/או
הגבלה אחרת.
הריני מאשר/ת בזאת כי קראתי והבנתי את נוסח כתב התחייבות זה ,ואת כלל האמור בו ,וכי אני
מתחייב/ת לפעול במסגרת הוראותיו.
על
החתום:

_____________
תאריך

___________________ ________________________
חתימה
שם
)מורשה חתימה מטעם תאגיד( )בצירוף חותמת במקרה של תאגיד(

******************************************************************

נספח 3

התחייבות לשמירת סודיות לגבי נתוני מאגר מידע

2

בהתאם להתקשרות הצדדים לצורך קבלת שירותים לגבי המאגר על פי התנאים שלעיל ,מוסכם
כי המחזיק ינהג ויספק לבעלים את השירותים שלפי טופס ההצטרפות )כהגדרת מונחים אלה
לעיל( ,בכפוף לכל הפרמטרים הבאים:
.1

המידע המותר לעיבוד הנו:

נתוני ביטוח ,חיסכון ופרטים אישיים של לקוחות,
לרבות מסלקה ,הר הביטוח וכל נתון שהזין הסוכן
למערכת.

.2

מטרות שימוש המחזיק במידע הן:

סימולציות ופענוח ממוחשב של נתוני ביטוח וחיסכון וכל
.
פעולה הנדרשת בשימוש המערכת והסוכן

.3

מערכות המאגר להן יורשה לגשת:

אין גישה למערכות המאגר

.

.4

סוג העיבוד המותר במידע:

אלגוריתם ממוחשב

.

.5

הפעולות המותרות במידע הנן:

עיבוד ,חישוב והזנת נתונים וכל פעולה הנדרשת
לשימוש המערכת והסוכן

.

.6

משך ההתקשרות לפי הסכם זה יהיה:

לפי טופס ההצטרפות על פי ההסכם הנ"ל

.

.7

אופן השבת המידע בתום ההתקשרות:

אין השבת מידע

.

.8

דרכי השמדת המידע ודיווח ביצוע יהיו:

מחיקה מכל אמצעי דיגיטלי  /שרתים  /גיבוי .דיווח
בדוא"ל.

.

.9

יישום חובות אבטחת מידע כדין יהיה:

על פי ת"י ISO-27001:2013

.

.10

הנחיות אבטחת מידע נוספות:

אין

.

.11

חובת החתמת בעלי הרשאות לסודיות:

לפי נספח  2להסכם הנ"ל

.

.12

הגבלת בעלי הרשאות לשימוש במידע:

בהתאם לאפשרויות המערכת ובקשת הסוכן

.

.13

יישום אבטחת מידע על ידי עובדים:

על פי ת"י ISO-27001:2013

.

.14

שימוש בגורמים נוספים ,וחובתם:

אין

.

.15

דיווח ביצוע חובות ואירועי אבטחה:

דיווח לבעלים אחת לשנה קלנדארית ,בדוא"ל

.

.

******************************************************************
נספח 4

רשימת בעלי הרשאה מטעם מחזיק המאגר
שם מלא

מספר ת.ז.

תפקיד אצל המחזיק

3

