
  
  
  
  
  
  
 
  
 

  

  

  נוסח התחייבות לשמירה על סודיות ואי שימוש

  

  

  לכבוד

___________  

  

  התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש  :הנדון

  

   תיתן שירותי")הספק: "להלן (__________ __________והוסכם כי חברת  הואיל

להלן ( ____________________________________________

  ") הלקוח: "להלן(______ _____________לחברת  ")השירותים"

  

 מידע כהגדרתו  הספק למסור ולחשוף בפניהלקוח רותים אמורובמסגרת הסכם השי  והואיל

  ;להלן

  

שחשיפתו וגילויו לצדדים  ביותרסודי  כי המידע כאמור הינו מידע לספקוידוע   והואיל

ולפיכך תנאי לחשיפת מאוד  נזקים רבים וחמורים ללקוח לגרום עלולשלישיים 

והספק ,  לשמירת סודיות ואי תחרותהתחייבות הספק, בין היתר, דע כאמור הינוהמי

 של הסכם ומצדבוטה ביותר  לכך שחשיפת המידע תהווה הפרה יסודית מודע

  ;השירותים

  

  : כדלקמןמצהיר הספק ומתחייבלפיכך 

  

או במישרין , ואו לידיעת/ו ויאו שיגיע ליד/ כל מידע שהגיע ומוחלטתלשמור בסודיות   .1

וכן ללא הגבלת זמן גם לאחר סיום , או בקשר עם הסכם השירותים/בעקיפין במהלך ו

  ;ההתקשרות

  

, נתונים, טיוטות, מסמכים, אך מבלי למעט,  כל מידע לרבות- "מידע" -לצורך מסמך זה 

אנשים או גופים , ספקים, מידע ביחס לזהות לקוחות, סודות מסחריים, תוכנות, תכניות

תנאי , מחירים, מידע באשר לדרכי הפעולה של הלקוח,  במגעהלקוחהבאים עם 

מידע , מידע השייך ללקוחות או לספקי החברה, התקשרות עם ספקים או עם לקוחות

הפרסום וכן כל פרט או נתון הקשורים בנושאים אשר , המכירה, באשר למערך השיווק

הכל בין ,  בהםעורבאו להיות מ/ לעסוק וא עתידואו שה/או מעורב בהם ו/ עוסק והלקוח



  
  
  
  
  
  
 
  
 

  

, או מידע שהיה ברשות הספק/ והכל למעט מידע שהינו נחלת הכלל. פה-בכתב ובין בעל

  . הלקוחטרם ההתקשרות בהסכם זה עם , בהתאם לכל דין

  

או /בין בתמורה ובין ללא תמורה ו, או למכור/או להעביר ו/או להראות ו/לא לגלות ו  .2

עקיפים וכן לנקוט בכל האמצעים לשמירת במישרין או ב, לגרום לגילוי של המידע

  .גוף או תאגיד, אדם, סודיות המידע ומניעת מסירתו או הגעתו לצד שלישי כלשהו

  

אלא על פי ולצורך , במישרין או בעקיפין, לא לעשות כל שימוש במידע או בכל חלק ממנו  .3

  .הסכם השירותים בלבד ובכפוף לתנאי הסכם כזה

  

ולא להוציא מידע זה מידע באופן כלשהו או בצורה כלשהי לא לעשות העתקים מן ה  .4

 ובכפוף לתנאי הלקוחמטעם מראש ובכתב , אלא אם ניתן לכך היתר, הלקוחמחצרי 

  .ההיתר

  

או /ו ואו שיגיע לידי/ שהמידע שהגיע ולספקידוע , מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן .5

 בזה  מתחייבוהספק הלקוח הבלעדי של ו ורכושוהינו קניינ,  בכל צורה שהיאלידיעתו

או מייד עם , מכל סיבה שהיא, בין הצדדיםעם סיום ההתקשרות  ,הלקוחלהחזיר לידי 

ורה בין אם בכתב או בכל צ, כל חומר שהוא הכולל מידע, בכל עת, מהלקוחקבלת דרישה 

 . בכל עת הספקהנמצא או שימצא ברשות, אחרת
  

 ללקוחכלשהו עלולה לגרום ' ו כל חלק ממנו לצד גא/ כי מסירת המידע ולספקידוע   .6

או במסירה /ובמיוחד לא פעולה הכרוכה בהעברה ו,  כל פעולהיבצענזקים חמורים ולא 

 ועל פי תנאי היתר מהלקוחאלא על פי היתר מראש ובכתב , או כל חלק ממנו/של המידע ו

  .כזה

  

ו עמו וכל הפועלים מטשנה שלאו מי מטעמו לרבות קבלני המ/ו וי מתחייב כי עובדהספק  .7

  .ימלאו אף הם את ההתחייבויות המפורטות במסמך זה

  

ו אשר יהיה ידוע  וכל הפועלים מטעמשלוקבלני המשנה , וי כי עובדהספק מתחייב, בנוסף

יחתמו על התחייבות לשמירת , כולו או חלקו, מראש כי הם עומדים להיחשף למידע

  .סודיות בנוסח התחייבות זו

  

, או ידע כאמור/ לגלות כל מידע והלקוחי אין באמור בהסכם זה כדי לחייב את מובהר כ .8

  . הלקוח המוחלט של וגילוי ומסירה לנו יהיו בשקול דעתוכל 



  
  
  
  
  
  
 
  
 

  

  

בין שהינו סודי ובין אם ,  של כל מידעהלקוחלמען הסר ספק מובהר כי אין בגילוי על ידי  .9

או שלמותו של מידע כאמור /מהימנותו ו, או הודאה לגבי נכונותו/משום מצג ו, לאו

  . לבדוק ולוודא כל מידע בטרם ייעשה בו שימוש מתחייבוהספק

  

 תעמודנה בתקפן ללא הגבלת זמן גם לאחר סיומו של הסכם יו אלה של הספקהתחייבויות .10

  .השירותים מכל סיבה שהיא

  

 שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע ו או מי מטעמיו כי עובדהספק מתחייב .11

ובכפוף לאמור בסעיף , דם לכל אדם אחר אלא אם הדבר נדרש לצורך ביצוע תפקידושבי

  .זה לעיל

  

  :_____ שנת ________ לחודש _______היום , ולראיה באנו על החתום

  

  

                           ___________________  

  )מקבל המידע         (              

  ________________    :              שם

  ________________    :תפקיד            

   ________________   :חתימה            

  ________________   :חותמת            

  :התחייבות מורשים מטעם מקבל המידע

מאשר בזה כי קראתי את כתב ההתחייבות ___________, . ז.ת____________, מ "הח, אני

מידע וכל הפניה למקבל האמור וכי אני מקבל על עצמי לקיים כל אחת מהתחייבויות מקבל ה

 .                                     מ"הפניה לח, לעניין התחייבותי זו, המידע בכתב ההתחייבות תהא לכל דבר ועניין
 


