
	  

  הודעה  לעיתונות
  

ארגונים  באירופה    GDPR  -לקראת  אימוץ  חוקי  ה  :טושיבה
  סטרטגיה  שלהם  בתחום  האבטחהחייבים  לבחון  היטב  את  הא

  

סייגים  וכללים  לשמירה  על  פרטיות  המידע    יםקובעה,  של  האיחוד  האירופאי    GDPR-חוקי  ה
,  חברות  וגופים  עסקיים  ברחבי  אירופהלא    ויחייב  2018לתוקף  במאי    ויכנסשי  ,ואבטחת  המידע

חברות  ישראליות  המציעות  מוצרים  ושירותים  דיגיטליים  ואוספות  תוך  כדי  כך  מידע    אלא  גם  
  התנהגותי  ופיננסי

------------------------------------  

  –  ״רגולציית  הסייבר  האירופאית״של  )  ודי  בקרוב(ניסתה  בתוקף  .  כ2017באוקטובר    17תל  אביב,  
שתכפה  ,    GDPR    -General  Data  Protection  Regulation-ה  -כללים  רגולטוריים  חדשים  סדרת  

הן  במונחי  השימוש  בו  והן  בדרכים  לאבטחתו    –על  ארגונים  באירופה  לנהל  טוב  יותר  את  המידע  שידן  
של  לא  מעט  גופים  וחברות  ,  ומנכ״לים)  מנמ״רים(מנהלי  מערכות  מידע  מכניסה  ללחץ  לא  מעט    -

  .  מסחריות

המיוצגת  (  TOSHIBAבחברת    B2Bמנהל  חטיבת  פתרונות  )    (Neil  Bramleyניל  בראמלילדברי  
קובע  סייגים  וכללים  ה,  חדש  של  האיחוד  האירופאיהחוק  ה  ,)בישראל  בלעדית  על  ידי  חברת  מפעיל

יחייב  חברות  וגופים  עסקיים    2018יכנס  לתוקף  במאי  שי  ,לשמירה  על  פרטיות  המידע  ואבטחת  המידע
חברות  ישראליות  המציעות  מוצרים  ושירותים  דיגיטליים    אך  בהחלט  גם  רלבנטי  עבור  ,ברחבי  אירופה

ווק  גיוס  והשמה  וכמובן  שי,  כדוגמת  שירותי  דיוור,  ואוספות  תוך  כדי  כך  מידע  התנהגותי  ופיננסי
ושירותים    SaaSשירותי  ,  אפליקציות  מסחר  אלקטרוני)    Google  Ads-וב  Facebook(דיגיטלי  

,  חברות  שירצו  לעשות  עסקים  עם  אירופה,  2018במאי    25-החל  מה.  המספקים  ניתוח  על  מידע  אישי
  .  כסטנדרט,    GDPR-יצטרכו  לעמוד  בחוקי  ה,  או  יהיו  מעוניינות  ליצור  קשרים  עם  לקוחות  אירופאיים

אומר  ,  ״European  Cyber  Security  -נקבע  כחודש  ה,  חודש  אוקטובר  שאנו  עומדים  במחציתו״
כמו  גם  פיתוחים  טכנולוגיים  דוגמת  ,  אלי  לעבודה  על  מערכות  מוביילטהמעבר  הטונראה  ש״.  בראמלי
IoT  פותחים  אצל  לא  מעט  עסקים  יותר  ויותר  נקודות  ממשק  עם  משתמשים,  כמו  גם  יוצרים  כמויות  ,

מצב  המוביל  למצבי  סיכון  ברורים    –הרבה  יותר  מאשר  אי  פעם  בעבר    –גדולות  ביותר  של  נתונים  
יכים  להיות  הנקודה  החלשה  בני  האדם  עצמם  ממש,  בראמלילדברי  .  ״להתקפות  מחוץ  לארגון

  -עם  חוקי  ה״בשרשרת  האבטחה  ובמיוחד  כשהם  נדרשים  לעבוד  רחוק  מהסביבה  המשרדית  שלהם.  
GDPR  ולעתים  ,  גרם  לארגון  הן  תדמיתית  והן  כלכליתימעבר  לנזקים  הכבדים  שיכולים  לה,  החדשים

הרי  )  רותלדוגמה  כשמדובר  בבתי  חולים  ובתשתיות  קריטיות  אח(יכול  אף  לעלות  בחיי  אדם  
המסקנה  .  העמדה  לדיןשהארגונים  הנפגעים  אף  יישאו  בעונשים  כבדים  בדמות  קנסות  ואף  

האבטחה  וההגנה  על    אסטרטגיותלהעריך  נכונה  את  ,  יותר  מתמיד,  ארגונים  חייבים:  תבקשתהמ
  .  ״מידע  רגיש

,  בבית,  בין  אם  מדובר  במשרד,  סביבת  העבודה  יכולה  להיות  בכל  מקוםבעידן  בו    ,בראמליעל  פי  
עובדים  חייבים  להיות  מצוידים  במערכות  שיאפשרו  להם  את  הגמישות  ה,  או  על  הרכבת,  בבית  הקפה

  Zero  -הדור  החדש    טכנולוגייתמעבר  להפתרון  טמון  בנראה  ש״.  לעבוד  ובתפוקה  מלאה  בכל  סביבה
Client  .ב  היא  מסלקת  מהמשוואה  איומי  טרור  סייבר  שנועדו  להזיק  למידע  שנצא  על  מערכות  המחש

ספק  הפתרון  מאפשר  ל.  עת  את  האפשרות  לנזק  במקרה  של  אובדן  או  גניבה  מכוונתנהניידות  ואף  מו
אך  למעשה  אין  עליה  כל  )  שנראית  מבחוץ  לחלוטין  כלפטופ  ׳רגיל׳(למשתמשי  הקצה  מערכת  ניידת  

,  ולמעשה  היא  אינה  מאפשרת  אחסון  כל  מידע  שהוא  על  המכשיר  עצמוכלשהו    כונן  ,  מערכת  הפעלה
כל  ,  כל  נתוני  המשתמש.  נקודת  גישה  ניידת׳  ומאוד  משוכללתמשתמשת  במכשיר  רק  כאלא  

,  למעשה,  כשבכך,  קיים  VDIהפונקציונליות  של  המערכת  נגישה  למשתמש  הקצה  באמצעות  פתרון  



	  

המידע  עצמו  לא  נפגע  או  ,  או  חבלה  במכשיר,  במקרה  של  גניבה.  מוסר  איום  הנוזקות  ובקשות  הכופר
להיכנס  למערכות  הארגון  השונות  ,  לשלוח  ולקבל  מילים,  יכול  לגלוש  באינטרנטהעובד  עצמו  .  ניזוק

בהתאם  להרשאות  שניתנות  לו  ולראות  מידע  הקשור  לעיסוקו  מכל  מקום  בעולם  מבלי  להשאיר  כל  
  .  טביעת  אצבע  שכן  אין  כל  מקום  אחסון  שהוא

  טושיבה  אודות

לעתיד  בר  קיימא,  על  ידי  הכנסה  לשוק  של  מגוון  טכנולוגיות  חדשניות    Toshibaם  תאגיד  שנות  פעילות  תור  140מעל  
מכת  בחיים  היוצרות  ערך  נוסף  למשתמשים  בהן.  כיום,  תחומי  העיסוק  של  החברה  מתמקדים  בתשתית  ההכרחית  התו

מונחית  על  ידי  העיקרון  וההתחייבות  של  ״מחוייבות  לבני  האדם,  מחוייבות  לעתיד״    Toshibaהמודרניים  ובחברה  כולה.  
  וככזו  מקדמת  החברה  מערכות  גלובליות  התורמות  לקיומו  של  עולם  בו  הדורות  לעתיד  לבוא  יחיו  חיים  טובים  יותר.  

 www.toshiba.co.jp/worldwide/about/index.html:  אתר
  

  מפעיל אודות

 ארגוני בפלט טיפול בתחומי ועסקים לארגונים כוללים פתרונות במתן המתמחה כחברה שנה 75-כ לפני הוקמה' מפעיל"
, השנים במהלך שחלו הטכנולוגיים לשינויים עצמה התאימה החברה. מתמשכים ושרות תמיכה מבוססי עסקיים ושירותים
 . גודל סדר בכל וארגונים לעסקים והמחשוב המקצועי הדפוס, יהההדמ בתחום כוללים פתרונות במתן והתמקדה

  

  דוניצה  תקשורת:  למידע  נוסף

035167336  

donitza@donitza.co.il  

 

  

    


