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 נתונים ןחיסיו

 כללי .1

 תחום .1.1

הנמצאים בידי , (ראה הגדרה)נתונים  בחיסיוןהקשורות , נוהל זה קובע את ההוראות
 .או עקב עבודתם במכון, או המגיעים אליהם במסגרת מילוי תפקידם, עובדי המכון

 מטרות .1.2

 .שנתונים לא יגיעו לידי גורמים שאינם מוסמכים לקבלם, להבטיח  .1.2.1

 .לקבלם ולטפל בהם, המוסמכים להעביר נתונים, במכוןלהגדיר את הגורמים   .1.2.2

 ישימות .1.3

 .הוראות נוהל זה מופנות לכל עובדי המכון  .1.3.1
 . 4.1נוהל זה חל על סוגי הנתונים המפורטים בסעיף   .1.3.2

 מסמכים ישימים .2

 מסמכים המוזכרים בנוהל זה .2.1

 .'חשיפת מידע שנוצר מהזמנת צד ב – 41 נוהל  .2.1.1

 נספחים לנוהל זה .2.2

 .אין

 מונחיםהגדרות  .3

לרבות , 4.1נתונים השייכים לאחת הקבוצות המפוטות בסעיף  –בנוהל זה : נתונים .3.1

דוחות , פרוטוקולים, חוות דעת, תלושי משכורת, תעודות בדיקה ודוחות מבדקים

 .מחשב

 .בין אם בתשלום ובין אם ללא תשלום, כל מי שמקבלים מהמכון שרות כלשהו :לקוח .3.2

 הוראות .4

 סוגי הנתונים .4.1

 :ל זה ימוינו הנתונים במכון כלהלןלצורך נוה .4.1.1

 .נתונים כספיים הנמצאים בידי אגף כספים .א

 .הנמצאים בידי אגף משאבי אנוש, נתוני משכורות עובדים .ב

 .הנמצאים בידי אגף משאבי אנוש, נתונים אישיים על עובדים .ג

בחינות ומבדקים שנמצאים בידי , נתונים על תוצאות של בדיקות מעבדתיות .ד

 .בניין ואגף איכות והסמכהאגף , אגף תעשיה
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 .נתונים על מצבם של מפעלים הקשורים בפיקוח המכון .ה

תקינה ותו , וועד פועל –נתונים הקשורים בפעילות הוועדות הסטטוטורית  .ו

 .תקן

 .והגיע לידיעתו של עובד המכון, שנוגע ללקוח, טכני או מסחרי, כל נתון אחר .ז

 הוראות כלליות .4.2

, (4.1ראה סעיף )נתונים כלשהם , למי שאינו עובד המכון, לא יעביר עובד מכון .4.2.1

 . ל המכון"אלא באישור מנכ, בכתב או בעל פה

 .האמור לעיל מתייחס גם להעברת נתונים לרשויות מדינה

בין אם העובד האחר שייך , עובד מכון לא יעביר נתונים לעובד אחר של המכון .4.2.2

אלא במקרים , אם הוא שייך ליחידה ארגונית אחרתלאותה יחידה ארגונית ובין 

 :הבאים

ראש ענף למנהל האגף , למשל)העובד האחר ממונה עליו ישירות או בעקיפין  .א

 (.בו הוא עובד

 .יועבר רק המידע המקצועי רלוונטי –העובד האחר ממונה עליו מקצועית  .ב

העברת הנתונים דרושה למימושו של תהליך עבודה מסוים והיא מעוגנת  .ג

 .בנוהל מנוהלי המכון

 .העובד קיבל הוראה לעשות כן מהממונה הישיר עליו .ד

ישירות מכל עובד , כל נתון, ל המכון ומבקר המכון רשאים לקבל לבקשתם"מנכ .4.2.3

 .מכון

כל נתון שדרוש לו לביצוע מבדק או בחינה , מנהל איכות רשאי לקבל  לבקשתו .4.2.4

 .או מנהל האגף בו הוא עובד, ל"שאושרו על ידי המנכ

העובד . ישירות מכל עובד, כל נתון, לבקשתם, ראש המכון וסגניו רשאים לקבל .4.2.5

 .ל"ידווח על מסירת הנתונים למנכ

ל לבין הוראות מיוחדות הכלולות "אם יש ניגוד בין ההוראות הכלליות הנ .4.2.6

 .יהיה תוקף להוראות המיוחדות, בסעיפים הבאים

 הוראות המתייחסות לנתונים כספיים .4.3

אינו חל על העברת נתונים כספיים למוסדות חוץ במסגרת  4.2.1האמור בסעיף  4.3.1

 .כגון בנקים, העבודה השוטפת

ניתן להעביר נתונים כספיים לגורמי חוץ גם באישור ,  4.2.1למרות האמור בסעיף  4.3.2

 .מנהל אגף כספים

 הוראות המתייחסות לנתוני משכורות .4.4

נתונים , לבקשתם ,רשאים ממלאי התפקידים הבאים לקבל 4.2.2למרות האמור בסעיף 

 :מראש מדור שכר, על משכורות עובדים
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 .מנהל אגף כספים ומנהל  הבקרה התקציבית באגף כספים .א

 .ביחס לעובדים ביחידותיהם, מנהלי אגפים וראשי מעבדות .ב

 הוראות המתייחסות לנתונים אישיים .4.5

הניהול הנוכחי של התיקים האישיים נעשה במחשב ופתוח לאנשים מורשים  .4.5.1

 .ומינהל בלבדא "באגף מש

, לעיון במחשבי המנהלים הממונים, פתיחה בעתיד של חלק מהנתונים האישיים

, את ההרשאות, תעשה בהתאם לנוהל ייעודי שייכתב ויפרט את סוגי הנתונים

 .ואת אמצעי ההגנה על חיסיון המידע

זולת , לא יופקו ולא יועברו תדפיסים של נתונים אישיים שישנם במחשב לאיש .4.5.2

 .תוניו מדוברלעובד שבנ

ישמרו במדור ייעודי , גרפולוגיים וכדומה, ממצאים של מבחנים פסיכומטריים .4.5.3

כשרק למנהל האגף ובעל תפקיד נוסף אחד באגף תהיה נגישות , בתיק הממוחשב

 .אליו

באחד משני המחשבים המורשים שבאגף , ראש מעבדה ומנהל אגף רשאים לראות

 .מעבדתם/דים למשרה באגפםאת ממצאי המבחנים של מועמ, א ומינהל"מש

רשאים לראות את הממצאים של כל המועמדים למכרז , חברי וועדת מכרז

 .המסוים

א העתקים של ממצאי "יפיק מנהל אגף מש, 4.5.2למרות האמור בסעיף  .4.5.4

ויגרוס אותם , ימסור אותם לחברי וועדת המכרז בתחילת הישיבה, המבחנים

 .בסיומה

 דיקות ובחינותהוראות המתייחסות לתוצאות של  ב .4.6

ניתן להעביר נתונים על תוצאות בדיקה מיחידה אחת , 4.2.2בנוסף לאמור בסעיף  4.6.1

 : של המכון ליחידה אחרת במקרים הבאים

 .הבדיקה הוזמנה על ידי מעבדה אחרת .א

 .עבור פיקוח תו תקן  תו ירוק וכדומה –לאגף איכות והסמכה  .ב

 .לדוברת המכון .ג

ר נתונים על תוצאות בדיקה לגורם מחוץ ניתן להעבי, 4.2למרות האמור בסעיף  .4.6.2

 :למכון במקרים הבאים

 .בהסכמה בכתב של מזמין הבדיקה ובידיעת ראש המעבדה הנוגע בדבר .א

חשיפת מידע שנוצר  - 41כאשר המקרה עונה לאמות המידה שקבועות בנוהל  .ב

 .'מהזמנת צד ב

 .ההעברה תעשה בהתאם להוראות שבאותו הנוהל
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ודוות בדיקה לא יושארו ללא השגחת העובד עותקים קשים של תעודות  .4.6.3

 .שבחזקתו הם נמצאים לטיפול כלשהו

 הוראות המתייחסות לנתונים על מפעלים .4.7

גם על נתונים על המצב במפעלים הנמצאים , בשינויים המתחייבים, חל 4.6האמור בסעיף 

 .השגחת המכון/בפיקוח

 הוראות המתייחסות לפעילות הועדות הסטטוטוריות .4.8

, לות ועדות התקינה אינם חסויים וכל אדםעינתונים הקשורים בפכל ה, ככלל .4.8.2

 .לאחר פניה בכתב, רשאי לקבלם, במכון או מחוצה לו

כללי "הכלולות בצורה מפורשת ב, אינו חל על אותן הגבלות 4.8.1האמור בסעיף  .4.8.3

 ".התקנים

 הוראות המתייחסות ליחידת המחשב .4.9

ים מיחידת המחשב ליחידות ניתן להעביר נתונ,  4.2בנוסף להוראות שבסעיף  .4.9.2

 .שהזמינו אותם, אחרות במכון

את כל הנתונים הדרושים לה , מכל יחידה במכון, יחידת המחשב רשאית לקבל .4.9.3

 .לצורך ביצוע עבודתה

 

 


