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__________ 

 לכבוד
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 התחייבות לשמירת סודיות: הנדון

 :כדלקמן העמותהת כלפי \בזה ומתחייב ה\מצהירהח"מ 

 :הגדרות .1

התקנות שהותקנו , 1981-א"התשמ, חוק הגנת הפרטיות –" חוקי הגנת הפרטיות" .1.1
, 2017-ז"התשע(, אבטחת מידע)או שיותקנו מכוחו לרבות תקנות הגנת הפרטיות /ו

והרגולציה האירופית להגנת הפרטיות , הנחיות הרשות להגנת הפרטיות
(Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament( )GDPR ) כפי שיהיו

 .בתוקף מעת לעת

לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור  עמותהמידע על או בקשר עם ה –" מידע" .1.2
לרבות מידע כאמור , וכן מידע אישי, עמותהמידע השמור במאגרי המידע של ה( א)

או מי /ו העמותכל מידע של ה, ספקים ולקוחות ,חניכים ,מתנדבים, הנוגע לעובדים
מידע ( ב; )או פלט שיופקו מהן/ח ו"מטעמה שיימצא על גבי מערכות החברה וכל דו

, עמותהשל ה( הפיסי או הרוחני)לרבות מידע הנוגע לקניינה , טכני וטכנולוגי
מוצרי תוכנה בפיתוח , תהליכי עבודה, מפרטים, מידע על חומרים, תכניות פיתוח
וכל מסמך או רשומה בכל מדיום ( וקוד מקורלרבות קוד יעד ) עמותהאו בשימוש ה

, ומסחרי, עסקי, מידע שיווקי( ג; )עמותהשהוא הנוגעים לנכסים הטכנולוגיים של ה
עסקיה ויחסיה עם , עמותהלרבות מידע בקשר עם התקשרויותיה המסחריות של ה

כל מידע , מידע לגבי ספקים ולקוחות, חברות וגופים מסונפים ,חניכים ,עובדים
מידע על ( ד; )עמותהאו הכלכלי של ה/להתחייבויותיה ולמצבה הפיננסי ו הקשור

כל מידע אחר שעשוי ( ה)-ו; היא צד להם עמותהתביעות והליכים משפטיים שה
; 1999-ט"תשנ, להוות סוד מסחרי כהגדרתו של מונח זה בחוק עוולות מסחריות

, פה-בעל, בבין אם נמסר או נחשף בכת( לעיל( ה)-(א)ביחס לסעיפים )והכל 
ובין אם נמסר לחברה או נחשף בפניה , באמצעים דיגיטליים או בכל מדיום אחר

הגדרה זו , למעט מידע אישי, למען הסר ספק. טרם החתימה על כתב זה או אחריה
שלא עקב הפרת התחייבות )הינו נחלת הכלל או ייהפך כזה ( א: )לא תכלול מידע ש

או צו של רשות /חובה לגלותו על פי כל דין ו( ב(; )עמותהלשמירת סודיות כלפי ה
על מנת שזו תוכל  עמותהובתנאי שנתנה על כך הודעה מוקדמת בכתב ל)שיפוטית 

ובתנאי שבמקרה שכזה תגלה החברה רק את המידע , להתגונן מפני דרישה שכזו
אישרה בכתב  עמותהה( ג(; )המינימאלי המתחייב מהדין ולצורך האמור לעיל בלבד

 . מהווה מידע כהגדרתו לעילכי אינו 

-א"התשמ, כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות" מידע רגיש"ו" מידע" –" מידע אישי" .1.1
אדם פרטי , במישרין או בעקיפין, וכן כל מידע שניתן לזהות באמצעותו, 1981

 .באופן אישי

 .אנשים שהמידע האישי נאסף אודותיהם –" נושאי המידע" .1.1

 
 
 



 
 

 

 
 

 המידעשלמות וזמינות , סודיות .2

הינו מידע רגיש וכי סוגי מידע אחרים שיחשפו  ושהמידע האישי שייחשף בפני לח"מידוע  .2.1
המידע . והוא נחשב לקניינה הבלעדי של העמותה עמותההינם סודות מסחריים של הו בפני

 . כמפורט בכתב זה ווהתחייבויותי ואך ורק בהסתמך על הצהרותי לח"מ יהיה חשוף

וציא ילא , פרסם בכל צורה שהיאילא , המידע בסודיות מוחלטתשמור בכל עת על י הח"מ .2.2
 וכל מידע שיגיע לידיעת, לכל צד שלישי, או בעקיפין/עביר במישרין ויולא  ומרשות
ובכפוף  עבודתושלא למטרת ביצוע  כתב מינויו \ ועם ההסכם עבודתובקשר עם  וולרשות

 .להוראות ההסכם וכתב התחייבות זה

עם העמותה או על פי דרישת העמותה, החתום מטה מתחייב בתום תקופת העבודה  .3.2
להשמיד או למסור לעמותה כל רישום )מכל מין וסוג שהוא, בין בכתב או בדפוס, בין 
בסרט מגנטי, בין בדיסקט, תקליטור, החסן נייד ובין בכל צורה אחרת(, מסמך, מוצר ו/או 

בעמותה, וזאת עם דרישתה של  העתק שלהם, שיוצרו על ידו ו/או נמסרו לו לצורך עבודתו
 העמותה ובהתאם לדרישתה כאמור.

שמרו יעתיקו ולא יעשה בו כל שימוש ולא ילא , שמור בסודיות מוחלטת את המידעי הח"מ .2.1
חשוף אותו או כל חלק יאו /עביר אותו וילא , בכל צורה ואופן למעט לצורך מתן השירותים

בכל עת  .לכל צד שלישי כלשהו, בעקיפיןאו /במישרין ו, לרבות עצם דבר קיומו, ממנו
גרום שהמידע ישמר באופן נאות כך שלא יתאפשר עיון י הח"מ, הח"משיהיה מידע ברשות 

נקוט באמצעים קפדניים אשר לא יפחתו מהאמצעים י, בו למי שלא קיבל רשות לכך
ובכל , המפורטים בהוראות חוקי הגנת הפרטיות על מנת שהמידע לא יתגלה לאחרים

אך ורק בהתאם להוראות  ומתחייב כי העברת המידע לכל צד שלישי תיעשה על ידי, המקר
תאשר זאת  עמותהלצורך ביצוע השירותים בלבד ובכפוף לכך שה, כתב התחייבות זה

 . מראש ובכתב
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