
Q1.6 תויטרפ תוינידמ 

  .Q1.6 ןומושייב םישמתשמ לע קר הלח וז תויטרפ תוינידמ :בל םיש

 :םיאבה םירבדה תא הריבסמ איהש ןוויכמ ,ונלש תויטרפה תוינידמ תא ןויעב ארק אנא

 ;הרטמ וזיאלו ךממ ףסאנ ישיא עדימ הזיא •

 ;ךלש םיישיאה םינותנה תחטבאו השיגה לע הנגהל םידעצה •

 תוכז ,םינותנ דוביעל דגנתהל תוכז ,הקיחמו ןוקיתל תוכז ,םיישיאה ךינותנל ךלש השיגה תויוכז •

 .םינותנ תודיינל תוכזו הנולת תשגה

 רצומב שמתשהל לוכי ךניא .הל םיכסהלו ונלש תויטרפה תוינידמ תא ריכהל ךילע הליחת ,רצומב שמתשהל ידכ

 תבית ןומיס ידי לע ונלש תויטרפה תוינידמל םיכסהל לוכי התא .ונלש תויטרפה תוינידמ תא הליחת לבקל ילב

 ."םיכסמ ינא" ןומיסה

 יללכ .1
Q1.6 תשגלו ישיא עדימ ןסחאל םנוצר תא דבכל תניינועמו ולש םישמתשמה תויטרפ תובישח תא הניבמו הריכמ 

 ,תלהנמ Q1.6 דציכ תראתמו ונלש המרופטלפהו ןומושייה לע הלח וז תויטרפ תוינידמ .חוטבו יטרפ ןפואב וילא

 .ךלש םיישיאה םינותנב תשמתשמו תנסחאמ

Q1.6 תרקובמו תחטבואמ הביבס קפסלו ולש םישמתשמה לש םיישיאה םינותנה לכ תויטרפ לע ןגהל תביוחמ-

 םיאצמנה םישמתשמ לש םיישיא םינותנ םידבעמ ונא ,תיגלב הרבח ונתויהב .םירצומב שומישל םישמתשמ

 םינותנ םע םידבוע ונא ,רשפאה תדימב .)GDPR( םינותנ תנגהל תיללכה הנקתל םאתהב קר יפוריאה דוחיאב

 ותיא רשקתמ חוקלהש ישילש דצ ידי לע וא ונלש חוקלה ידי לע םישמתשמל םינתינ הלעפה ידוק[ םיהוזמ אל

 .)התא ימ םיעדוי ונניא( הצק ישמתשמ יוהיזל תוחתפמב הקיזחמ אל ונלש הרבחהש אוה רבדה שוריפ .]הזוחב

 רובע ךרוצה תדימב ,םיפסונ םיישיא םינותנ שקבלו תויטרפה תדימ תא תונשל םילוכי ונא ,תוחוקלה תשקב יפ לע

 .הרטמה יבגל ותוא עדיינו הצקה שמתשמ לש תיפיצפס המכסה םישקבמ ונא ,הז הרקמב .טקיורפה

 תורדגה .2 

 .וז תויטרפ תוינידמ לע םג תולח ונלש םכסהב תוניוצמה תורדגהה לכ

 :האבה תועמשמה היהת תואבה תורדגהל ,ןכ לע רתי

 ;חוקלה ןיבל Q1.6 ןיב םכסה ושוריפ "םכסה"

  

 ךלש קיסעמה היהי הז ללכ ךרדב .ונלש רצומה ךל קפוס וכרדש דסומה וא םדאה ,ונלש חוקלה ושוריפ "חוקל"

 ;תואירבה םוחתב עוצקמ שיא וא

 םע ףתושמב וא ודבלש ,רחא ףוג וא תונכוסה ,תירוביצה תושרה ,יטפשמה וא יעבטה םדאה ושוריפ "רקב"

 ;םיישיאה םינותנה דוביעו תורטמ תא עבוק ,םירחא

 םיתורישלו תורטמל ,רקבה תארוה יפל םיישיא םינותנב םיקסועה ןוגרא וא םדא אוה :)םינותנ( דבעמ"

 ".רקבל םיעצומה םייפיצפס
 

 ;םדא ותוא תא תוהזל רשפא וסיסב לעש ,)'םינותנה אשומ'( םדאל עגונה והשלכ עדימ םשוריפ "םיישיא םינותנ"
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 ;תשרה ססובמ הרקבה חולו Q1.6 ןומושיי תוברל ,האלמה Q1.6 תמרופטלפ ושוריפ "רצומ"

 ;ךתואירב לע עדימ ןוגכ ,םיישיא םינותנ לש רתוי שיגר גוס השוריפ "םיישיא םינותנ לש תדחוימ הירוגטק"

 .ונלש רצומה תא רפשלו ןיבהל ,קפסל ונל עייסמה ,הזוחב רושק םיתוריש ןתונ ושוריפ "קפס"

 ;םינותנ דוביעל הזוחב ותיא רשקתמ חוקלהש יטפשמ וא יעבט םדא לכ ושוריפ "םיישילש םידדצ"

 .)"התא"( רצומה לש הצקה שמתשמ ושוריפ "שמתשמ"

 ופסאייש )םיישיא םינותנ לש תדחוימ הירוגטק ללוכ( םיישיא םינותנ .3
 ונלש םיתרשבו ךלש דיינה רישכמב םתוא םינסחאמו שמתשמהמ םיישיא םינותנ לש םיגוס המכ םיפסוא ונא

 :לולכל םייושע הלא םיישיא םינותנ .יפוריאה דוחיאב םיאצמנה

  ;)רחא וא דיינ ןופלט רפסמו ךלש ינורטקלאה ראודה תבותכ ,ראודה תבותכ ,ךמש( רשק יטרפ •

 ךיראת ,לפוטמ רפסמ לשמל( חוקלה ידי לע וא ךדי לע םיקפוסמה ךנובשח יבגל ליפורפ ינותנ •
 ;)הלחתה ךיראת ,דבועה רפסמ ,חותינה

 ;תוחוקלל הכימתה דקומל תוינפב עדימ •

 לולכל יושע הז עדימ ;חוקלה ןולאשל הנעמב טרפב ,ןומושייב שומישה תעב ךדי לע רסמנש עדימ •

 )באכה תמצוע ןויצ ןוגכ( םייתואירבה ךיבצמ לע עדימ ןוגכ ,םיישיא םינותנ לש תדחוימ הירוגטק

  ;תואירבל רושקה רחא עדימו

 ;הלעפהה תכרעמ תסרגו ןקתה ההזמ •

 ,)ןפדפדה גוס ,לשמל( ןומושייב שומישה ןפואל רושקה עדימ ןוגכ ,טנרטניאב תוגהנתה לע עדימ •
 התא רשאכ קר לח הז רבד .תרחא תיטמוטוא היגולונכטו תויגוע יצבוק תועצמאב ףסאנ רשא

 רשוקמ התא רשאכ ,לשמל וא )אפורה לש( הרקבה חולב שומיש ןוגכ טנרטניא ןומושייב שמתשמ

 )ןוטרסב הייפצל טנרטניא ףדל Q ןומושיי ךרד

 דוביעל תויטפשמ תוביסו הרטמ – ךלש םיישיאה םינותנה דוביע ןפוא .4
 ונא ןמשלש תורטמה .ונלש שומישה יאנתל ךתמכסה איה ךלש םינותנה דוביעל תירקיעה תיטפשמה הביסה

 :ןמקלדכ ןה ךלש םינותנה תא םידבעמ

 ;ןומושייב שומישל ךנובשח לש לוהינו הריצי •

 ;םישמתשמה ןכותלו םנובשחל ,ןומושייל תשגל חוקללו םישמתשמל תורשפא ןתמ •

 ;םישמתשמ לוהינ •

 ;Q1.6 לש תויטרפה תוינידמ וא שומישה יאנת תפיכא •

 ;ןומושייל עגונב תוינפ דוביעו תינכט הכימת לוהינו תוינכט תויעב ןוחבא •

 ;רצומה רופישו הכרעה ,לועפת •

 יטסיטטס רקחמו קוש רקחמ •

 :תורחא תויטפשמ תויובייחתה בקע ךלש םינותנה תא דבעל ךרטצנש ןכתיי ,תרחא

 ;םהשלכ תולח תונקתבו םיקוחב דומעל ידכ •

 ;רחא יתלשממ דרשמ וא קוחה תפיכא תושר תשקב יפל •



Q1.6 תויטרפ תוינידמ 

 ;תישממ וא הדושח האנוה וא תיקוח אל תוליעפ לש הריקח לש הרקמב •

 .ךיתויוכז וא/ו ךתוחיטב לע ןגהל ידכ •

 שרופמב םיכסמו רשאמ התא ,)Q1.6 ןומושייל השיגה ינפל הביתה ןומיס( ונלש תויטרפה תוינידמל ךתמכסהב

 תביבסל וא ךתואירבל םיעגונה םיישיא םינותנ לש תדחוימ הירוגטק תוברל ,ךלש םיישיאה םינותנה תא ףושחנ יכ

 ןכותלו ךלש ישיאה ליפורפל השיג ןתמ ידי לע ,חוקלה םע הזוחב רושקה ישילש דצל וא חוקלל ךלש הדובעה

 .הרקבה חולו Q1.6 תמרופטלפ ךרד ךלש שמתשמה

 )1( לולכל םייושע ,ךלש םיישיאה םינותנה תוברל ,ןומושייה לש רודישהו ינכטה דוביעה יכ םיכסמו ןיבמ התא

 םינקתה וא תותשר לש תוינכטה תושירדל המאתהו הדימע ךרוצל םייוניש )2(-ו ;תונוש תותשרב םירודיש

 .םירבוחמ

  םידלי .5
 םידלי ובש ליגה .ישילש דצ ידי לע וא ונלש חוקלה ידי לע ץלמומ רבדה םא ,ונלש רצומב םישמתשמ םידלי םיתעל

 תתל םילוכי םה ובש ליגל תחתמ םה םידליש הרקמב .ימוקמה ימואלה קוחב יולת םמצעב המכסה תתל םילגוסמ

 .דוביעל םיכסהל םהלש סופורטופאה לע ,המכסה

 החטבא .6
Q1.6 םיישיאה םינותנה לש יקוח יתלב וא השרומ יתלב דוביע דגנ םימיאתמ םיינוגראו םיינכט םידעצב טוקנת 

 .הריבס הדימב ןדפק רקבמ תופצל רשפאש ןפואב םהלש גגושב קזנ וא סרה ,ןדבוא וא

 םיקפסל יוליג .7
 םיישילש םידדצל ךלש ישיאה עדימה תא תרחא ךרדב ףושחנ וא רוכמנ אל ,וז תויטרפ תוינידמב טרופמכ טעמל

 אלא וא ,וז תויטרפ תוינידמב תוטרופמה תורטמל ץוחנ רבדה םא אלא ,שארמ תשרופמה ךתמכסה תא לבקל ילב

 .קוח יפ לע תאז תושעל םישרדנ ונא םא

 רפשלו ןיבהל ,קפסל ונל םיעייסמה םיתוריש ינתונ ,לשמל( Q1.6 לש םיקפס םע םיישיא םינותנ ףתשנש ןכתיי

 םינותנב שמתשהל הלא םיקפסל םירשאמ ונניא .םינותנ דוביעל םימכסה לע ונמתח םתיאש ,)ונלש רצומה תא

 םיקוחב הדימעל וא ונחוקיפ תחת םהשלכ םיתוריש עוציבל דבלב שרדנכ טעמל ,םתוא ףושחל וא ךלש םיישיאה

 .יפיצפסה םדיקפת תא עצבל ידכ םהל םישורדה םיישיאה םינותנה תא קר ולא םיקפסל תתל םישקבמ ונא .םילחה

 הרבחכ ,ףסונב .וז תויטרפ תוינידמל םאתהב ךלש םיישיאה םינותנב לפטל םיביוחמ ויהי ולא םיקפס ,הרקמ לכב

 .םיחטבואמ ונלש םיכילהתהש חיטבהל ידכ עדימ תחטבא לוהינל תכרעמ ונמשיי ,ISO 27001 ןקתל תכמסומ

 ךיתויוכז .8

 השיגה תוכז

 םינותנל השיג שקבל תוכזה תא ךל שי ,ךלש םיישיאה םינותנה יבגל םהשלכ תולאש וא תוששח ךל שי םא

 רוקמ לעו םידבועמה םינותנה לע עדימ ךל קפסנ ונא ,ןכמ רחאל .םידבעמ וא םיקיזחמ ונאש ךיתודוא לע םיישיאה

 .הלאה םינותנה
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 הקיחמל תוכזו ןוקיתל תוכז

 ,ךלש םיישיאה םינותנב םהשלכ םיקויד יא םוסחל וא קוחמל ,ןקתל ,תולע אלל ,ונתיאמ שקבל תוכזה תא ךל שי

 םיקפסל ךתטלחה לע עידונ ונא ,ףסונב .ןידכ אלש םידבועמ וא םיקיודמ אל ,םימלש אל ויהי הלאכ םינותנ םא

 .ךתשקבל וביגי ןכמ רחאלש ,ונלש

  info@q16.ai תבותכל ינורטקלא ראוד תחילש ידי לע תע לכב ןומושייב ךנובשח יטרפ תא תונשל לכות יכ בל םיש

 םינותנ דוביעל דגנתהל תוכז

 ראוד תחילש ידי לע ,תע לכב Q1.6 ידי לע ךלש םיישיאה םינותנה דוביעל ךתמכסה תא לטבל יאשר התא

  .info@q16.ai :תבותכל ינורטקלא

 הנולת תשגה תוכז

 הב ךרדהמ הצורמ אל היהת םעפ יא םא .םינותנ לע הנגהל הובג ןקתב דימת דומעל ונתלוכי בטימכ םישוע ונא

 עיגהל חילצנ אל םא .היעבה תא רותפל לכונש ידכ ונילא הנפ אנא ,ךלש םיישיאה םינותנה תא םידבעמ ונא

 רובע םינותנה תנגה תויושר לש המישר אוצמל לכות .תחקפמה תושרל הנולת שיגהל תוכזה תא ךל שי ,ןורתפל

structure/data-http://ec.europa.eu/justice/article/29- :ןלהל יפוריאה דוחיאב תואצמנה תונידמה

authorities/index_en.htm-protection 

 םינותנ תודיינל תוכז

 ךמצעב ותוא לבקל שקבל ךתורשפאב .רבעב ונל תקפיסש ,ךלש םיישיאה םינותנה תא ריבעהל הצרתש ןכתיי

 םינותנ רומשל םיביוחמ ונניאש בל םיש .info@q16.ai תבותכל ל"אוד תחילש ידי לע רחא ןוגראל וריבעהל וא

 .דיתעב םינותנ דוינל תילאיצנטופ השקב ךרוצל קר )תרחא ךירצש הממ רתוי ךורא ןמזל( הלא

 רשק תריצי

 תניצק םע רשק רוצ אנא ,וז תויטרפ תוינידמל תעגונה תרחא הלאש לכב וא ליעל תורכזומה ךיתויוכז שומימל

 תאו ךלש ןובשחה דוק תא רוריבב ןייצו info@q16.ai תבותכב פמאקזיורק ןילורק :Q1.6 לש םינותנה תנגה

 תבותכל ךבתכמ תא ןעמ אנא ,ריווא ראודב ונלש םינותנה תנגה תניצק םע רשק רוציל ךנוצרב םא .ךתשקב

Q1.6 BV, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 14, 2060 Antwerp. 

 םינותנ תקיחמו הרימש .9
 ךרוצ שי דוע לכ ,םיישיא םינותנ תוברל ,ונלש רצומב ךלש שומישה תודוא לעו ךיתודוא עדימ רומשל םייושע ונא

 .וז תויטרפ תוינידמב םיראותמה םישומישה תאו רצומה תא ךל קפסל

 .וקחמיי ךלש םיישיאה םינותנה ,שומישה יאנתל 15 ףיעסל םאתהב םכסהה םויס רחאל םייתנש רחואמה לכל

 תורטמל הלא םינותנב שמתשהלו ןסחאל ךישמהל תיאשר היהת Q1.6 ,ליעל תרכזומה הפוקתב ,תאז םע

 םינותנ דוביע ןיינעל קוחה תושירד תא דבכי דוביעהו םיהוזמ אל ויהי הלא םינותנש יאנתב ,תויעדמו תויטסיטטס

 .םדאכ ךתוא תוהזל דוע ורשפאי אל הלאכ םינותנ .תויעדמו תויטסיטטס ,תוירוטסיה תורטמל
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 ונלש תויטרפה תוינידמב םייוניש וא םינוכדע .10
 ופסאנש ךלש םיישיאה םינותנב שמתשהל ונל רשפאל ידכ וז תויטרפ תוינידמ ןכדעל וא תונשל םייושע ונא םיתעל

 יתוהמ ןפואב הנוש ןפואב ךלש םיישיאה םינותנב שמתשת Q1.6 םא .םתוא ףתשל וא ,תורחא תורטמל ןכל םדוק

 תוינידמ יכ תנייצמה ,ונלש ןומושייבו טנרטניאה רתאב העדוה ךל קפסנ ונא ,םינותנה ףוסיא תעב רומאהמ

 .התנוש וא הנכדועש תויטרפה תוינידמל םיכסתש שקבנו ,הנכדוע וא התנוש תויטרפה

 תוירחא ימוחתו םידיקפת .11

Q1.6 רקב( ונלש תוחוקלה תויחנהל םאתהב חוקלה ינותנ תא תדבעמו םינותנה לש )הנשמ( דבעמ איה 

 לע הרישי תולעב וא הטילש הל ןיאו ,ונלש תוחוקלה תוארוה יפל תוחוקלה ינותנ תא תדבעמ Q1.6 .)םינותנה

 ןיב םייזוחה םימכסהב עבקנש יפכ אלא ,תוחוקל ינותנ ץיפת אלו ףתשת אל Q1.6 .תדבעמ איהש ישיאה עדימה

Q1.6 ל קפסל םייושע הלא םימכסה .וניתוחוקלל-Q1.6 תורטמל וב שמתשהל וא ישיא עדימ דבעל תויוכזה תא 

 לופיט וא תוריש תויעב תעינמ ,Q1.6 לש םינומושייו המרופטלפ לש חותיפ וא הקפסא תוברל ,Q1.6 לש תויקסע

 .קוח יפ לע שרדנכ וא ,ונלש תוחוקלה תויחנהל הבוגת ,תוינכט תויעב וא הכימת ,ןהב
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