סקר איגוד האינטרנט הישראלי ופרטיות ישראל בנושא פרטיות (ינואר  :)2022שאלון
 .1פרטיות משמעותה דברים שונים עבור אנשים שונים .עד כמה האמירות הבאות נכונות /לא נכונות לגבייך:
=1כלל לא נכון לגביי; =1לא כל כך נכון לגביי; =3די נכון לגביי; =4בהחלט נכון לגביי; =5לא יודע /לא בטוח

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

אני רוצה לדעת איזה מידע חברות וארגונים מסחריים אוספים עליי מעבר למידע שאני מעלה או מזין
לאפליקציות והשירותים השונים באינטרנט.
אני רוצה לדעת כיצד חברות וארגונים מסחריים משתמשים במידע אודותיי.
אני רוצה לדעת איזה מידע גופי המדינה (משטרה ,רשות המיסים ,רשויות מוניציפליות וכו') אוספים עליי וכיצד
הם משתמשים בו
אני מרגיש שאין לי שליטה על המידע האישי אודותיי ברשת.
אני חושש ממה שחברות וארגונים מסחריים יוכלו לעשות במידע שלי בעתיד

 .2אנא דרג/י כמה מטריד /לא מטריד אותך כל אחד מהנושאים הבאים ,כאשר חושבים על פגיעה בפרטיות
=1כלל לא מטריד אותי; =2לא כל כך מטריד אותי; =3די מטריד אותי; =4בהחלט מטריד אותי =5לא יודע /לא בטוח

 2.1פרסום ממוקד או מותאם אישית (לדוגמה :פרסומת שמבוססת על תחומי עניין שלך או רכישות קודמות)
 2.2איסוף ושימוש במידע אישי על ידי הרשתות החברתיות וענקיות האינטרנט (לדוגמה :ניתוח העדפות או תחומי
עניין על שלי על בסיס הפעילות שלי ברשתות החברתיות).
 2.3חיפושים משטרתיים במחשבים וטלפונים חכמים.
 2.4איסוף מידע בידי רשתות חברתיות ואתרי אינטרנט על משתמשים קטינים שלהם.
 2.5איסוף ושימוש במידע רפואי עלי שלא לצורך מתן השירות הרפואי (לדוגמה :לצורך שיתוף המידע עם חברות
מסחריות או מחקרים רפואיים)
 2.6איסוף ושימוש במידע פיננסי (מידע על חשבון בנק ,אשראי או רכישות בכרטיסי אשראי) שלא לצורך מתן
השירות הבנקאי המבוקש (לדוגמה :לצורך שיפור השירות ,יצירת דירוגי אשראי או מכירה לגורמים מסחריים
אחרים)
 2.7איסוף ושימוש במידע אישי על-ידי מפלגות (לדוגמה :שימוש בפרטים אישיים כדי לעודד אנשים לצאת ולהצביע
לפי מאפייניהם הייחודיים)
 2.8איסוף ושימוש במידע אישי על-ידי רשויות מקומיות (לדוגמה :איסוף מידע ממצלמות עירוניות כדי לשמור על
הסדר הציבורי)
 2.9איסוף ושימוש במידע אישי על-ידי חברות התקשורת (חברות סלולר ,אינטרנט וטלפוניה) (לדוגמה :איסוף מידע
על נתוני גלישה לצורך מכירת המידע לחברות או העברה לרשויות ציבוריות)
 2.10מידע שמקום העבודה אוסף עליי (לדוגמה :מידע על הפעילות המקוונת שלי ממחשבי העבודה)
 2.11מידע שאוספים עליי עסקים קטנים (לדוגמה :מידע על רכישות שביצעת)

 .3ככל שנאסף יותר מידע על אזרחים בידי רשויות המדינה ,קיימת האפשרות להשתמש במידע ולהצליבו עם מידע נוסף
לצורך שמירה על הסדר הציבורי ,למידת דפוסי התנהגות ,גיבוש מדיניות ,מחקר ועוד.
באיזו מידה אתה חושש /לא חושש מכך שרשויות במדינה (רשויות מקומיות ,משרדים ממשלתיים ,גורמי אכיפה) יעשו
שימוש במידע עליך ללא ידיעתך והסכמתך?
א .כלל לא חושש
ב .חושש במידה מועטה
ג .חושש במידה חלקית
ד .די חושש
ה .חושש במידה רבה
ו .לא יודע /לא בטוח
ז .מסרב להשיב

