כתב התחייבות לשמירת סודיות
שנערך ונחתם ביום __ בחודש ________________בשנת ________
אני הח"מ ,________________ ,ח.פ / .ת.ז .מספר _______________( ,להלן גם" :מקבל
המידע") מצהיר כי ידוע לי שמפלגת העבודה; להלן גם" :מחזיק המידע") מעביר/ה ו/או י/תעביר
לידי מידע סודי ו/או מסווג הקשור במתפקדיו/ה 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 ברשימה  ,וכל מידע אחר,
לרבות ,פרטים אישיים על חברי הרשימה ,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 הרשימה 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 ,למעט עובדי מקבל המידע ,בין אם
ציבורי ובין אם לא ציבורי את המידע הסודי והמסווג ,כפי שהוגדר לעיל ,לרבות כל מידע הקשור
לרשימה ,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.
 2.3לא 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.
 2.4לא יפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע למידע הסודי ו/או המסווג עפ"י הוראות אלה בלבד.
 .3מקבל המידע מצהיר כי ידוע לו שהפרת התחייבות זו עלולה לגרום למחזיק המידע נזקים ,אשר
בגינם יהיה עליו לפצות את מחזיק המידע.
 .4התחייבויותיו של מקבל המידע לפי כתב התחייבות זו הינן בלתי חוזרות.
 .5ידוע לי שהמידע שאקבל נועד לצורך התמודדותי בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר מפלגת
העבודה  /רשימת המפלגה ולאחר יום הבחירות (או לאחר הסיבוב השני ככל שיידרש) תוטל עליי
חובה להשמיד ולבער כל עותק של המידע ולחתום על תצהיר המאשר זאת.
ולראיה בא מקבל המידע על החתום ביום ____________

חתימת מקבל המידע _______________

