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אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

המלצות ראשוניות בעקבות אירוע אבטחת המידע בחברת
שירביט

6 בדצמבר, 2020

אירוע הפריצה למאגרי המידע של חברת הביטוח שירביט בשבוע שעבר צריך
להדליק נורת אזהרה לכל חברה וארגון המחזיקים במאגריהם מידע אישי וטרם ביצעו
הליך בחינה מקצועי ואיכותי של ציות לחוקי הגנת הפרטיות בישראל ועמידה בהוראות

הרגולציה.

לפי פרסומים, במסגרת האירוע הצליחו האקרים לחדור למאגרי המידע של החברה
ודרשו ממנה תשלום (התחלתי) בסך מיליון דולר, על מנת שפרטי הלקוחות לא
ייחשפו. על בסיס הדיווחים שהתקבלו עד כה, המערכות שנפרצו על ידי ההאקרים
כוללות מידע רגיש ביותר על לקוחות שירביט ובכלל זה מידע רפואי, מידע על מצב

כלכלי ומידע אישי רב ורגיש נוסף.

אירוע אבטחת מידע מסוג זה עלול להסב נזקים עצומים לחברה הן בפן הכלכלי
(לאור התביעות אשר צפויות בנושא מקהל הלקוחות אשר פרטיהם נחשפו), הן בפן

הרגולטורי והן בפן התדמיתי.  

אנו חוזרים ומדגישים את הצורך בביצוע הליך בחינה על ידי מומחים לציות לחוק הגנת
הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) זאת, במיוחד בשים לב לכך שכל
האינדיקציות מצביעות על כך שאין מדובר באירוע בודד כי אם במגמה הולכת וגוברת

של ניסיונות חדירה למאגרי מידע שנזקיהם עצומים.

ביצוע נכון ומלא של הליך בחינה וציות לדיני הגנת הפרטיות בישראל, תוך ליווי
משפטי צמוד על ידי מומחים בתחום, יאפשר לתאגיד ולנושאי המשרה בו להיערך

לקראת אירועים דומים ולהתמודד עימם בהצלחה גם כאשר הם מתרחשים.

חשוב לציין כי ככל שחברה תוכל להדגים ולהוכיח כי התייעצה עם מומחים לנושא
ופעלה באופן מלא בהתאם להמלצותיהם בנוגע לדרישות החוק והרגולציה, לא תקום

אחריות משפטית כלפי התאגיד ונושאי המשרה בו. 
 

פרטי קשר 

למידע נוסף אודות מחלקת קניין רוחני וטכנולוגיה במשרדנו, לחץ כאן

מובהר, כי האמור לעיל הינו מידע כללי, אין בו התייחסות לנסיבות ועובדות ספציפיות ואין
לראות בו משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי לעניין קונקרטי.

להצטרפות לעדכוני לקוחות לחץ כאן
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