כתב התחייבות לשמירת סודיות
שנערך ונחתם ביום ___ בחודש ________ בשנת __________
אני הח"מ ,____________________ ,הנושא ת.ז .מספר ____________( ,להלן גם" :מקבל
המידע") מצהיר כי ידוע לי שמפלגת העבודה הישראלית (להלן גם" :מחזיק המידע") מעבירה ו/או
תעביר לידי מידע סודי ו/או מסווג הקשור במתפקדיה ו/או סיסמא המאפשרת גישה למידע שכזה.
הנני מסכים ומתחייב לקבל את המידע ,כפי שיוגדר להלן ,בתנאים הקבועים בהתחייבות זו אשר
נועדה להבטיח שמירה על סודיות המידע הסודי ו/או המסווג ,כדלקמן :
" .1מידע סודי ו/או מסווג" בהתחייבות זו – כל מידע או ידע ,מכל מין וסוג ,המזוהה בדרך כלשהי
כמידע פוליטי ו/או מסחרי ו/או עסקי ו/או שיווקי ו/או מידע הקשור במפלגה ,אנשיה ,מתפקדיה,
בנכסיה ,עסקיה ורשימות חבריה וכל מידע אחר ,לרבות ,פרטים אישיים על חברי המפלגה ,פרטי
כרטיס אשראי של חברי המפלגה ועובדיה ,מתפקדיה ו/או של צדדי ג' ,וכל מידע שהגיע למקבל
המידע במסגרת התמודדותו אצל מחזיק המידע ,וכן כל מידע אחר בעל אופי סודי ו/או מסווג ו/או
קנייני ו/או סיסמא המאפשרת גישה למידע שכזה ,לרבות הסיסמא שתימסר למקבל המידע
ממחזיק המידע ,בין אם הועבר בכתב או בעל פה לידי המקבל על ידי המפלגה ו/או מי מעובדיה,
כאשר למחזיק המידע תהא הסמכות לקבוע שהמידע סודי ו/או מסווג ,כל מידע המצוי במסמכים
ו/או על מדיה אחרת .לרבות מדיה מגנטית ,שנמסר ו/או נחשף למקבל המידע.
 .2מקבל המידע מצהיר ומתחייב כי:
 .2.1יעשה כל שיידרש ממנו על ידי מחזיק המידע לשם שמירת סודיות המידע הסודי והמסווג,
ובכלל זה ישמור על המידע בסודיות מוחלטת ומלאה ,ולפחות באותה מידת זהירות שהיה
נוהג לשם הגנה על סודותיו הוא;
 .2.2ישמור את המידע בסוד ,לא ישתמש ו/או לא יאפשר להשתמש ו/או לא ימסור ו/או לא יגלה
ו/או לא יאפשר גישה אל המידע ו/או לא יעביר בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא ,לכל אדם
ו/או תאגיד ו/או שותפות ו/או גוף תקשורתי ו/או גוף כלשהו אחר ,בין אם ציבורי ובין אם
לא ציבורי את המידע הסודי והמסווג ,כפי שהוגדר לעיל ,לרבות כל מידע הקשור למפלגה,
חבריה ,נכסיה ,עסקיה ,מתפקדיה ורשימות חבריה ,כולו ו/או חלקו ,במישרין ו/או בעקיפין
אשר נמסרו לידיעתו ו/או ימסרו לידיעתו ו/או לידיעת שולחיו בכל דרך שהיא ,בין אם בכתב,
בין אם בעל פה ,בין אם באמצעות מדיה מגנטי ובין אם באמצעי אחר;
 .3.2מבלי לגרוע מהאמור ,כל העברה של מידע סודי ו/או מסווג לכל אדם אחר תעשה באישור
מראש ובכתב החתום בידי מזכ"ל המפלגה או ראש מטה יו"ר המפלגה ו/או מי שיורשה
לכך על-ידי מזכירות הלשכה (להלן" :מורשה החתימה") בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי;
 .2.2לא יעשה כל שימוש במידע ,בין בעצמו ובין באמצעות אחרים במידע הסודי ו/או המסווג
אלא רק לשם פעילותו במסגרת המפלגה ,לרבות שמירה על קשר עם חברי המפלגה והעברת
מסרים ,בהתאם להנחיות מוסדות המפלגה הרלונטים ובכפוף לכל המגבלות המשפטיות
והחוקיות בעניין מאגרי מידע והגנת הפרטיות;
 .2.2לא יעתיק ו/או לא ירשה לאחרים להעתיק ו/או לא יאפשר לאחרים לבצע במידע הסודי ו/או
המסווג ו/או בחלק ממנו בכל דרך אחרת ,בין בשכפול ,בהעתקה ,בצילום ,בתדפיס ,בכתב,
באמצעים אלקטרוניים ובכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך קריאת המידע; ולא יעלה על
הכתב או בכל מדיה אחרת ,פרטים כלשהם של המידע ,אלא למטרה המצוינת לשמה נמסר
המידע; על העותקים של המידע הסודי יחולו הוראות התחייבות זו ,וכל האמור לגבי המידע
הסודי והמסווג יחול גם על עותקיה;
 .2.2ינקוט בכל אמצעי הזהירות ובכל הצעדים הדרושים ו/או שידרשו לשמירת המידע הסודי
והמסווג ומניעת אבדונו ו/או העברתו ו/או הגעתו לצד שלישי כלשהו כל מטרה ו/או סיבה
שהיא למעט אם הדבר נעשה במסגרת תפקידו ובהתאם להנחיות מורשה החתימה;

 .2.2לא יפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע למידע הסודי ו/או המסווג עפ"י הוראות אלה
בלבד;
 .2.2ינהג בכפוף לכל המגבלות המשפטיות והחוקיות בעניין מאגרי מידע והגנת הפרטיות,
ובהתאם לנספח המצ"ב ומצהיר כי הוא ער להוראות החוק הרלוונטיות.
 .3האמור בסעיף  2לעיל ,על תת סעיפיו ,לא יחול על מידע סודי ומסווג אשר:
 .3.1הפך להיות נחלת הכלל ע"י מחזיק המידע ,בין בדרך של פרסום ובין בכל דרך אחרת ,ו/או
שלא באמצעות מעשיו ו/או מחדליו של מקבל המידע ו/או מי מעובדיו ו/או יועציו החיצוניים
שנעשו בניגוד להוראות התחייבות זו ;
 .3.2נדרש כי ייחשף על ידי רשות מוסמכת ו/או בהתאם לדין הרלבנטי ,בהיקף הנדרש .במידה
ומקבל המידע יידרש על ידי צד שלישי ו/או רשות מוסמכת ו/או עפ"י דין ,למסור כל חלק
מהמידע ,הוא יודיע על כך מיד ובכתב למורשה החתימה ,על מנת שזה יוכל לשקול נקיטת
הליכים משפטיים מתאימים .מקבל המידע מתחייב למסור רק את אותו חלק מן המידע
שגילויו מחויב עפ"י כל דין;
 .2התחייבות לשמירה על סודיות המידע הסודי והמסווג אינה מוגבלת בזמן ותהא תקפה גם לאחר
סיום העבודה ו/או התפקיד בכל שלב;
 .2המידע הסודי הינו קניינו של מחזיק המידע ורק הוא יוכל להפיצה לצדדים נוספים ,על פי שיקול
דעתו הבלעדי .הצגת המידע הסודי ,או כל חלק ממנו למקבל המידע אינה יוצרת בשום אופן יחסי
בלעדיות בין מקבל המידע למחזיק המידע;
 .2הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל ,לרבות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א –  ,1891ובכפוף
להגדרת מידע סודי ו/או מסווג על פי התחייבות זו ,המפר הוראות התחייבות זו דינו מאסר 5
שנים בהתאם לסעיף  5לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א;1891-
 .2מקבל המידע מצהיר כי ידוע לו שהפרת התחייבות זו עלולה לגרום למחזיק המידע נזקים ,אשר
בגינם יהיה עליו לפצות את מחזיק המידע;
 .2התחייבויותיו של מקבל המידע לפי כתב התחייבות זו הינן בלתי חוזרות.

ולראיה בא מקבל המידע על החתום ביום ______________

_______________________
חתימת מקבל המידע

נספח לכתב התחייבות
מובאות בזאת הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א –  ,1891לעניין
דיוור ישיר ממאגר מידע ,מידע שיש לציין בגוף ההודעה ומחיקת אדם
המבקש זאת מן רשימת הדיוור הישיר.
הגדרות
11ג .בסימן זה –
"דיוור ישיר"  -פניה אישית לאדם ,בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין,
שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר מידע;
"פניה"  -לרבות בכתב ,בדפוס ,בטלפון ,בפקסימליה ,בדרך ממוחשבת או באמצעי
אחר;
"שירותי דיוור ישיר"  -מתן שירותי דיוור ישיר לאחרים בדרך של העברת רשימות,
מדבקות או נתונים בכל אמצעי שהוא.
דיוור ישיר
11ד .לא ינהל אדם ולא יחזיק מאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר ,אלא אם
כן הוא רשום בפנקס ואחת ממטרותיו הרשומות היא שירותי דיוור.
ציון מקור המידע
11ה .לא ינהל אדם ולא יחזיק מאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר ,אלא אם
כן יש בידו רישום המציין את המקור שממנו קיבל כל אוסף נתונים המשמש
לצורך מאגר המידע ומועד קבלתו ,וכן למי מסר כל אוסף נתונים כאמור.
מחיקת מידע ממאגר המשמש לדיוור ישיר
11ו( .א) כל פניה בדיוור ישיר תכיל באופן ברור ובולט –
( )1ציון כי הפניה היא בדיוור ישיר ,בצירוף ציון מספר הרישום של
המאגר המשמש לשירותי דיוור ישיר בפנקס מאגרי מידע;
( )2הודעה על זכותו של מקבל הפניה להימחק מן המאגר כאמור בסעיף
קטן (ב) ,בצירוף המען שאליו יש לפנות לצורך כך;
( )3זהותו ומענו של בעל מאגר המידע שבו מצוי המידע שעל פיו בוצעה
הפניה ,והמקורות שמהם קיבל בעל המאגר מידע זה.
(ב) כל אדם זכאי לדרוש ,בכתב ,מבעל מאגר מידע המשמש לדיוור ישיר,
שמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.
(ג) כל אדם זכאי לדרוש ,בכתב ,מבעל מאגר המידע המשמש לשירותי דיוור
ישיר או מבעל מאגר המידע שבו מצוי המידע שעל-פיו בוצעה הפניה ,כי
מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם ,לסוג בני אדם או לאנשים
מסויימים ,והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע.
(ד) הודיע אדם לבעל מאגר המידע על דרישתו כאמור בסעיפים קטנים (ב) או
(ג) ,יפעל בעל המאגר בהתאם לדרישה ויודיע לאדם ,בכתב ,כי פעל על
פיה.
(ה) לא הודיע בעל מאגר המידע כאמור בסעיף קטן (ד) תוך  33ימים מיום
קבלת הדרישה ,רשאי האדם שהמידע מתייחס אליו לפנות לבית משפט
השלום בדרך שנקבעה בתקנות ,כדי שיורה לבעל מאגר המידע לפעול
כאמור.
(ו) הזכויות לפי סעיף זה של נפטר שרשום במאגר מידע נתונות גם לבן זוגו,
לילדו ,להורהו או לאחיו.
תחולה על ידיעות
11ז .הוראות סימן זה יחולו על ידיעות הנוגעות לענייניו הפרטיים של אדם ,אף
שאינם בגדר מידע ,כשם שהן חלות על מידע.

