
 CDPSEהסמכת 
 התנאים בהם דורש האיגוד העולמי לעמוד הם, ראשונית:

תחומים  3מתוך  2-שנות ניסיון בביצוע עבודה הכלולה ברשימת הנושאים של בחינת ההסמכה, לפחות ב 5( 1

 :עיקריים

 פרטיות )ציות/רגולציה, ניהול בקרה/ביקורת, ניהו"ס( ממשל 

  בתשתיות( עיצוב לפרטיותIT)ביישומים/תוכנה, בבקרה/ניטור טכניים , 

 ובקרת מחזור חיי   ניהולDATA .)בניהול/זרימת הנתונים/מידע, בשימורם/אחסונם( 

 3 -נדרשים לתקופת ניסיון מופחתת שיש לך,  CISM-ו CISA( המחזיקים בהסמכות נוספות של האיגוד, לרבות 2

 שנים בלבד.

 

 ניתן לסווג את ניסיונך גם ע"י זיהוי המשימות שבצעת בתקופה הרלבנטית, משנית:

 .זיהוי הדרישות הפנימיות והחיצוניות לתוכניות ואמצעי הגנת הפרטיות של הארגון 

  משתתף בהערכה של מדיניות פרטיות, תוכניות ומדיניות והתאמתם לדרישות

 חוקיות/רגולציה/תקן/הפרקטיקה הטובה בענף.

 ( תיאום/ביצוע/ניתוח הערכת השפעות על פרטיות בארגוןPIA או הערכות אחרות הממוקדות )

 בפרטיות.

 .משתתף בפיתוח נהלים התואמים מדיניות פרטיות וצרכים עסקיים 

 .מיישם נהלים התואמים את מדיניות הפרטיות 

  בחוזים/ ואמצעי הגנת פרטיותמשתתף בניהול והערכה של מדיניותSLA נהלים של ספקים ושל/

 גורמים חיצוניים אחרים.

 .משתתף בתהליך ניהול/תגובה של אירועי פרטיות 

  משתף פעולה עם אנשי אבטחת מידע והגנת סייבר בתהליך הערכת סיכוני האבטחה כדי לטפל

 בתאימות לפרטיות והפחתת סיכונים.

  פעולה עם בעלי מקצוע אחרים בכדי להבטיח שתכניות ושיטות הפרטיות יתקיימו משתף

 במהלך התכנון, הפיתוח והיישום של מערכות, יישומים ותשתיות.

  מעריך את ארכיטקטורת הארגון ואת ארכיטקטורת המידע כדי להבטיח שהוא תומך בפרטיות

 (.Privacy by Designעל פי עקרונות ושיקולים עיצוביים )

 .מעריך את התקדמות הטכנולוגיות לשיפור הפרטיות ושינויים ברגולציה 

 .מזהה/מאמת/מיישם בקרות פרטיות ואבטחה מתאימות על פי נהלים לסיווג נתונים 

 מלאי וזרימת ה מתכנן/מיישם/מנטר תהליכים ונהלים כדי לשמור על עדכניות-DATA. 

 .מפתח/מיישם תהליך תעדוף עבור פרקטיקות פרטיות 

 ביצועים ומגמות הקשורים לפרקטיקות פרטיות.  פיתוח/בקרה/אנליטיקה של מבצע 

 .מדווח על המצב והתוצאות של תוכניות ושיטות הפרטיות לבעלי עניין רלוונטיים 

 של פרטיות ומקדם מודעות לנהלים ושיטות הפרטיות. משתתף בתרגילים/סימולציות ארועים 

 פור תהליכים בהקשר של פרטיות.מזהה סוגיות הדורשות טיפול והזדמנויות לשי 

 

הגשת בקשה מבוצעת בכניסה מזוהה אל אתר האיגוד )קישור 

engineer/cdpse-solutions-privacy-data-https://www.isaca.org/credentialing/certified- לדף:
outline-content-exam )-  לחבר האיגוד, ולאחר מכן למלא  695$עליך לשלם תחילה את אגרת ההסמכה בסך

ניסיונך בפועל, לרבות החתמת מנהל או עמית לאימות בכל ארגון בו עבדת )יש  טופס בקשה להסמכה המפרט את

 לסורקו ולצרף בדף הבקשה באתר(.
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