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 התחייבות לשמירה על סודיות

_________  ז.ת/.פ.ח, ________מ קיבלתי או אקבל מידע  513537837. פ.ח, מ"אמרוז פתרונות בע ,מ"הח ,אניהואיל ו

בקשר  "(השירותים: "להלן) מעביר המידעעבור  שירותיםביצוע או /ובחינת שיתוף פעולה לצורך "( מעביר המידע: "להלן)

 :הנני מתחייב בזה כדלקמן ,_________________עם 

או מי  מעביר המידעידי -על מ"לח בכתב שנמסר או שיימסר משמעו בכתב התחייבות זה כל מידע וידע" מידע סודי" .7

 .מסומן או מזוהה כסודי או ביצוע השירותים אשר/במסגרת בחינת שיתוף הפעולה ו ומטעמ

היה נחלת הכלל עובר למסירתו או היה ( 7) :ע אשרידמ" מידע סודי"למטרות כתב התחייבות זה לא יכלול המונח  .3

היה מצוי ( 3); בניגוד להוראות כתב התחייבות זה מ"החלנחלת הכלל לאחר מכן שלא מחמת מעשה או מחדל של 

שלא בהסתמך מ "הח דייל ע  עצמאי באופן פותח (2); כאמוראו השגתו עובר למסירתו  מ"החבחזקתו החוקית של 

לבין ' בין אותו צד גסודיות חובת תוך הפרה של   לאש  'ג  צד  דייל מ ע"נמסר לח (4); ר המידעמעביעל מידע סודי של 

  ;חוקית פי דרישהל ע  או  צו של רשות שופטת  פיל מסירתו לרשות שלטונית דרושה ע (5); מעביר המידע

, המידע למעביר שירותיםה או ביצוע/ו בחינת שיתוף פעולהמתחייב שלא להשתמש במידע הסודי אלא לצורך  מ"הח .2

 . מראש ובכתב מעביר המידעשל  וללא אישורולא לעשות בו כל שימוש אחר 

מידע את ה יעבירכי , מתחייב מ"הח. בנאמנות בלבד וויועמד לשימוש ויובא לידיעת הסודי כי המידע מ"חידוע ל .4

לצורך  הסודי אשר להם צורך של ממש בקבלת המידע יועציו ונותני שירותים אחרים, מנהליו, לעובדיו רקסודי ה

  .השירותים ביצועאו /ו בחינת שיתוף הפעולה

פרט  ,לצד שלישי כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת ולא להעביר או לגלות מ"הח .5

 מעביר המידעשל המפורשת  וסכמתללא ה, את המידע הסודי, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,לעיל 4לאמור בסעיף 

 .לאחר מכן שנים 2בת ביצוע השירותים והן למשך תקופה , וזאת במהלך בחינת שיתוף הפעולה, מראש ובכתב

, מתחייב לנקוט לגבי המידע הסודי בכל אמצעי הזהירות המקובלים אצלו בקשר למידע סודי שלו עצמו מ"הח .6

 .אובדן המידע הסודי כל מקרה שלעל מיידית  המידע למעבירולהודיע 

, על כל העתקיו, את המידע הסודי, הראשונה ויד עם דרישתימ, המידע למעבירמתחייב להשיב או למסור  מ"הח .1

 .המצויים בחזקתו או בשליטתו ,לרבות צילומים

כנדרש לצורך למעט , מתחייב לשמור בסודיות כתב התחייבות זה וכל עניין הקשור ביישומו או הנובע ממנו מ"הח .8

 .יום התחייבויותיו על פי כתב התחייבות זה או על פי כל דיןק

הסכם לביצוע התחייבויותיו על פי כתב התחייבות או על פי דין , הגבלה כלשהיאו  כי אין כל איסור, מצהיר מ"הח .9

 .זה

 .אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להתחייבותי זו-המשפט בתל-מוסכם כי לבתי .71

 

 

  ________________         ________________    

 חותמת+ חתימה             תאריך           


