טופס התחייבות בנוגע לקבלת מידע מספר הבוחרים של המפלגה:

אני הח"מ ________________ ,ת.ז_____________________________.
מועמד לתפקיד יו"ר המפלגה מפלגת העבודה הישראלית להלן  :המפלגה ,
להלן :הבחירות ,מעוניין בקבלת מידע מספר הבוחרים של המפלגה לצורך
התמודדותי בבחירות ולמטרה זו בלבד .הנני מתחייב כי לצורך קבלת המידע
מספר הבוחרים של המפלגה אדאג לפעול בהתאם לכל האמור דלקמן:
 .1לפעול בכפוף להוראות כל דין ,לרבות ,אך לא רק ,חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו,
ולרבות שימוש במידע שבמאגר אך ורק למטרה הרשומה של המאגר .לנקוט בכל
האמצעים הדרושים לאבטחת המידע ובקרה על השימוש בו לרבות הבטחה כי
כל הוראות הדין והוראות מסמך זה יקויימו על ידי ו/או עובדי ו/או שלוחיי ו/או כל
מי מטעמי שייחשף למיידע הכלול בו כולו ו/או בחלקו.
 .2לקיים אחר חובת סודיות במידע שבמאגר ובתוך כך ,לשמור בסודיות מוחלטת
ולא להעביר או לגלות ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לצד שלישי כלשהו (ובפרט
לחו"ל) ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,את המידע כאמור ,ללא הסכמתה של
המפלגה מראש ובכתב ולדאוג לאסור על כל אדם מטעמו ,הבא במגע עם המידע
שבמאגר מתוקף תפקידו ,לגלות את אותו מידע אלא לצורך ביצוע עבודתו או
לביצועו של החוק .התחייבותי זו הינה ללא הגבלת זמן.
 .3לפעול כך שנתונים ומידע אשר יועברו אלי מהמפלגה ,יאובטחו כך שלא
תתאפשר גישה ,בין באופן אקטיבי ובין באופן פאסיבי ,למידע ולנתונים אלו,
לאיש מלבד המורשים לכך מטעמי .למען הסר ספק מובהר ,כי התחייבות זו
מתייחסת הן למערכות ,מאגרים ,סיסמאות ,הרשאות ,המחשבים והשרתים
שיהיו ברשותי ,והן לאבטחה הפיזית של המידע ,כגון נעילתו ,שמירתו ,קיום נהלי
טיפול ברורים וכיו"ב.
 .4לקבוע ממונה על אבטחת מידע וכן להגדיר את מורשי הגישה הבלעדיים
למאגר .רשימת המורשים תועבר למפלגה קודם להעברת החומר למועמד.
הרשימה תוחזק על-ידי ממונה אבטחת המידע שיקבע ותוצג בכל מקרה של
ביקורת של המפלגה או הרשויות המוסמכות .
ידוע לי כי חל איסור לבצע כל שינוי ,הוספה או גריעה ברשימת מורשי הגישה
שצויינה לעיל ללא קבלת הסכמה מפורשת ובכתב מהאחראי על אבטחת המידע
במפלגה .
 .5ככל שאבקש לקבל לידי העתק ממאגר המידע הנני מתחייב לפעול בנוסף
לאמור בטופס זה אף כמפורט בסעיפים ( )6עד ( )9דלקמן :
 .6ככל ואבצע שינוי כלשהוא בהעתק המאגר ,לרבות טיוב נתונים ,סימון חברים
כתומכים ,מתנגדים וכל סימון אחר ,הוספה או גריעה של חברים ,לבצע קודם
לכל שינוי כזה רישום ,לטובת המידע שיועבר אלי מאת המפלגה ,של מאגר מידע
אשר ירשם כדין אצל הרשם .מטרת המאגר שירשם תהיה בהתאם למטרת

מאגר המידע של המפלגה ,באופן שיש בה כדי להגשים את מטרת שמירת
הקשר עם הבוחר וככל ואבקש לבצע שינוי אחר ,יבטה שינוי זה.
 .7ככל ויחול לגבי האמור בסעיף ( )6לעיל ,להודיע על כך מיידית למפלגה ולבצע
שינויים במאגר רק לאחר שיהיה בידי אישור הרשם ,בדבר רישומו של מאגר
המידע תוך הצגת אישור זה בפני הגורם המוסמך במפלגה למסירת המידע .
 .8לדאוג כי עיבוד המידע שיימסר לי יתבצע בהתאם למטרות הברורות והלגיטימיות
של המפלגה ומטרת המאגר שלה וככל שיירשם על-ידי מאגר ,מטרת המאגר
שיירשם כאמור בסעיף ( )7לעיל .בכל מקרה של ספק אם הפעולה המבוקשת
עולה בקנה אחד עם מטרת המאגר ,יש לפנות ולהיוועץ עם האחראי על אבטחת
המידע במפלגה.
 .9למלא באופן מיידי אחר בקשות הסרה ממאגר המידע ,על-ידי האנשים ,מושאי
המידע שבמאגר ,בין שיגיעו במישרין ובין פניות שיגיעו דרך המפלגה .בהתאם,
הנני מתחייב להודיע למפלגה באופן מסודר על כל אדם שביקש הסרה ממאגר
המידע כאמור.
 .10ידוע לי כי המפלגה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה להודיע לי על ביטול בקשה
זו ואף להורות לי להפסיק את השימוש במידע שקיבלתי כולו או חלקו ,אם נודע
לה כי הופר תנאי מתנאי התחייבות זו  .הנני מתחייב לפעול בהתאם להוראות
אלו.
 .11להודיע למפלגה מיד לכשייוודע לי על כל נזק שנגרם לנכסי המידע של המפלגה
,לרבות כל חשיפה ,דליפה ,שינוי או מחיקה של מידע .ידוע לי כי ככל שיתברר
למפלגה כי לא קיימתי את האמור לעיל ,יהיה עלי לשאת מיד עם דרישות
המפלגה בתשלום בסך  ₪ 20000לזכות המפלגה וזאת ללא כל הוכחת עילה או
נזק מצד המפלגה .למען הסר ספק אני מצהיר ומאשר כי אין בסכום הנ"ל כדי
לגרוע מכל עילה ו/או טענה ו/או סעד אחר לו זכאית המפלגה ע"פ כל דין ואין בו
כדי לפטור מהחובה למחוק ולהשמיד את כל עותקיו של מאגר המידע ולהעביר
תצהיר מאומת כדין על כך לידי המפלגה.
 .12להמציא למפלגה בתוך ___ ימים מהיום בו אתבקש על ידי המפלגה ו/או מי
מטעמה על הודעה בדבר תום ההרשאה לשימוש במידע ,תצהיר שלי מאומת
כדין על ידי עו"ד ,על פיו מאגר המידע וכל עותקיו נמחקו והושמדו ולא ניתן
לשחזר אותם.
אישור מועמד:
הנני מצהיר ומאשר כי קראתי את נוהל העברת המידע של המפלגה הנ"ל והנני
מתחייב לפעול על-פיו ,כי אהיה אחראי כלפי המפלגה באחריות כוללת גם על
מעשי ו/או מחדלי ו/או רשלנות כל מי מטעמי ו/או מי הפועלים בשמי ו/או כל ספק
משנה מטעמי ,ככל שיהיו.
לראיה באתי על החתום ביום________.
________________

חתימה:

