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: תזכיר חוק חשיפת פרטי מידע על משתמשהנדון
2011ברשת תקשורת אלקטרונית, התשע"א-

על מידע  פרטי  חוק חשיפת  תזכיר  לגביי  הערותיה  להעביר את  דיגיטליות מתכבדת  לזכויות   התנועה 
, שהופץ לאחרונה להערות הציבור.2011, התשע"א-משתמש ברשת תקשורת אלקטרונית

"הפרת זכות קניין רוחני" והתוספתהגדרת 

 "הפרת זכות קניין רוחני", בהתאם לחוקים המנויים בתוספת הראשונה, מהווה עוולה אזרחית, ולכןכל 
 הינה בגדר "עוולה". מניית חוקים הקשורים להגנה על זכויות קניין רוחני לעומת אזכור כוללני של כל שאר
 העוולות האפשריות, יוצר מדרג חשיבות שבראשו החוקים המנויים בתוספת, ובתחתיתו כל שאר העוולות

האזרחיות, כגון לשון הרע או פגיעה בפרטיות. 

 , ולכן אנו מציעים למחוק את הגדרת "הפרת זכות קנייןלטעמנו אין צורך לרשום חוקים אלו מפורשות
 , ובכל מקום בו רשום "עוולה או הפרת זכות קניין רוחני", להחליף9רוחני", את התוספת ואת סעיף 

ב"עוולה".

, דרישת נתון מזהה3"נתון מזהה" וסעיף הגדרת 

 , כתובת דואר אלקטרוני, אתר מפנה, שעת שימוש, שם משתמש וססמה, סוגIP, כתובת MACכתובת 
 דפדפן, סוג מערכת ההפעלה (ושלל נתונים נוספים), כולם מהווים "נתון טכנולוגי שהינו חלק מפרוטוקול
 התקשורת בין מחשבים, המסייע לאיתור של מחשב או רשת מחשבים שמהם הועלה תוכן לרשת תקשורת

 מתוך שלל נתונים אלו לא קשה. כל הנתונים הללו יהיו נגישים ללא צו, 3בהתאם לסעיף אלקטרונית". 
.של התזכיר 4-7וכך יתייתר לחלוטין המנגנון המוצג בסעיפים , לזהות או ליצור קשר עם המנוי

 ניתן בקלות לבנות מנגנון מאוזן של צו מתגלגל נדרש צו בית משפט." נתון מזהה", גם לשם קבלת לטעמנו
 לדעתנו חיובנעיר עוד כי . בהתאם למתווה המוצע, – חשיפת נתון מזהה, ולאחר מכן חשיפת פרטי המנוי

 ספקי שירות להעביר "נתון מזהה" ללא צו, תגרום לכך שספקי השירות ימנעו משמירת נתונים מזהים,
כלומר שפרטים אלו לא יהיו מצויים ברשותם ובדרך זאת לא ידרשו למתן הנתונים המזהים.

  לחלוטין, ולקבוע שהמנגנון המוצע ישמש להוצאת צווים גם לחשיפת נתונים3לכן נציע למחוק את סעיף 
מזהים וגם לחשיפת פרטי מנוי.

בברכה,

דביר צבי  קלינגר,  יהונתן 
התנועה לזכויות דיגיטליות
info@digitalrights.org.il

 (ע"ר) עוסקת בהגנה ובקידום זכויות פרט וקהילה בעידן הדיגיטלי. התנועה עוסקתהתנועה לזכויות דיגיטליות 
לפגיעות ומתייחסת  וכדומה,  צרכניות  זכויות  לשוויון,  הזכות  הביטוי,  חופש  לפרטיות,  הזכות  על   בהגנה 
 אפשריות בזכויות אלה על-ידי טכנולוגיות המידע. בתנועה חברים מומחים מתחומים שונים, בעלי הבנה והכרה
בכוחה הכפול של הטכנולוגיה לקדם מצד אחד זכויות פרט וקהילה ולפגוע בהן מצד שני. התנועה שמה לעצמה

כמטרה להוות מוקד-ידע בנקודות ההשקה בין הטכנולוגיה וזכויות הפרט והקהילה, ולקדמן במסגרת פעולתה.
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