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 בדיי שלום רב,כנ

 אי השירותלאחר תיקון תנ-  سقمنال – אלמנסק יישומוןתנאי  הנדון:
ים מטעם המנהל מכתב 20.4.20202-ו 7.4.20202, 6.4.2020מכתבינו מהימים , 2992/20בג"ץ סימוכין: 

, מכתבי מיום 7.4.2020ה מיום ועמ"ש לממשלת ילשכומכתב  7.4.2020 -ו 6.4.2020האזרחי מהימים 
אחר  12.5.20ביום באמצעות דוא"ל  נשלח אלינואך , 11.5.20המתוארך ליום , מכתבכם 3.5.20

 הצהריים.

מיום  כתבכםמבם , הודעת2992/20בג"ץ  והגשתהפרט בשם המוקד להגנת ין לאחר פניותיי שבסימוכ
  ואנו מברכים על כך.ון אלמנסק של יישומל שינוי תנאי השירות ע 11.5.20

פלסטינים ביחס לזכות  רהאשר דורשים הבהיבטים ים עדין ישנם מספר הגם לאחר שינוי התנא ,זאת עם
לשאלות  הבהרתכםלאודה  ,ליךלשם מצוי הה ,2992/20ץ בהתאם לבג". ולכבוד מבקשי ההיתרים לפרטיות

  כדלקמן: 

ועד י תנאי השירות נורם שיטאם אבקש לדעת ראשית  -ידע טרם תיקון התנאים והעברתו שאיבת מ .1

ה, הבקשה עצמ ןכגו –ציפי ניתן עבור שירות ספ, זולת המידע הישיר שםטלפונינשאב מידע מכה 

, אבקש ם הנוגע לבקשהמצומצנשאב מידע מעבר למידע הייעודי הש ככל. עצמו וכיו"בהטופס 

 .גורמים אחריםלאו הועבר לרשויות תכם האם זה הבהר

מידע. המתייחס לתנאי מחיקת הגם החלק  הוסר מתנאי השירותעם שינוי התנאים,  -מחיקת מידע  .2

אציין, כי  .רותפיעה בתנאי השיומ נהיאיותכם בהקשר זה ומדוע היא אבקש לדעת מהי מדינ

י בכולם , כגון יישומון וואטסאפ, יישומון משרד הבריאות ורב קו, עלה כםאחרי ניםנו ביישמומבדיקת

 . לת מדיניות באשר למחיקת מידעלנכ

המועבר באמצעות מאפשרים שיתוף מידע שומון אלמנסק חיים בייהשימוש הנוכתנאי  –תוף מידע יש  .3

ניתן להעביר עדין אבקש להבין מדוע דינה, זאת באופן נרחב יותר מהמקובל. ת המעם רשויושומון היי

    ?ומדוע נדרשת הרשאה כה נרחבת בתחום זה ת ממשלתיותרשויומידע ל
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על אבטחת המידע,   לשמירהאינכם מתחייבים בתנאי השימוש הנוכחיים מצויין, כי   - אבטחת מידע .4

קשר לאופן אבטחת כם באת הבהרתשטח זה. נבקש ב מהמקובל באופן בולטהחורג באופן וזאת 

 בסטנדרטים המקובלים. ד עמוכיצד אתם פועלים על מנת שאבטחת המידע תף ביישומון והמידע הנאס

 . דהנו המיידית להתייחסותכם .5
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