כתב התחיבות לשמירת סודיות ואי תחרות
אני הח"מ _____________________________
חברה ___________________________

ת.ז __________________ .
כתובת ______________________

מתחייב כלפי______________________ ( להלן היזם ) כדלקמן :
לא לעשות כל שימוש  ,לא לגלות  ,לא להעביר ולא לעשות כל שימוש מסחרי במידע אשר יועבר אלי .
אני מתחייב לשמור בקפידה ובסודיות מוחלטת מבלי להעביר לאף לא אדם ו/או גוף עסקי אחר כל פרט
על החומר הנוגע ל______________ ____ולא לאפשר לאחרים להעתיק  ,לשכפל או לעבד כל חומר ,
מידע או רעיון הנוגע לפיתוח העסקי של הנ"ל .
אני מתחייב לשמור בהקפדה יתרה על כל החומר והמידע אשר יועבר אלי ולנקוט בכל אמצעי הזהירות
הנדרשים למימוש התחייבות לסודיות זו לרבות מניעת אובדן מידע  ,מסמכים וכ"ו .
התחייבות זו תחול גם לגבי עובדי וכל צד שלישי הקשור עמי ואשר עשוי להחשף למידע זה .
אני מתחייב שלא לאפשר גישה למידע וכאמור בסעיף  1לעיל גם לגבי מי מעובדי  ,יועצי ושותפי
למעט על בסיס "ההכרח לדעת" על קיומו ותוכנו של החומר המועבר לעיוני ולטיפולי .
לאחר גמר קשרינו  ,אני מתחייב שלא להשאיר ברשותי כל מסמך  ,חפץ או חומר שנמסרו לי  ,או שיגיעו
לרשותי בעקבות או כתוצאה מהקשרים ביננו  ,ולהחזיר כל מסמך  ,חומר ו/או חפץ  ,בין כמקור ובין
כהעתק משוכפל .
ידוע לי כי הפרת התחייבותי הנ"ל עלולה לפגוע פגיעה עסקית חמורה ב__________ ו _______
רשאים לקבל כנגדי כל סעד חוקי ובכלל זה סעד של צו מניעה זמני לאכיפת התחייבותי ותביעה לנזקים
בגין הפרתם .
הנני מצהיר בזה כי הנני חותם על כתב התחייבות זה לשמירת סודיות  ,מתוך רצון חופשי לאחר
שקראתי אותו והבנתי את תוכנו היטב .

תאריך _______________

שם _________________________ מקום _____________
חותמת ___________________
()-

עמוד מס'
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אינטגרל בע"מ  .אסטרטגיות שיווק תחרותי  .ייעוץ עסקי  ,שיווקי וכלכלי  .מודיעין עסקי אסטרטגי .
רח' קהילת וונציה  8תל אביב  ( ,למכתבים – ת.ד , 53069 .תל אביב  ) 61530טלפון  03-6448998 -פקס 03-6444344 -
דואר אלקטרוני E-mail : integral@netvision.net.il :
מסמך זה הנו רכושה הבלעדי של "אינטגרל" בע"מ .

אין להפיצו  /להעבירו לגורמים אשר אינם מורשים לקבלו

