
 התחייבות לשמירת סודיות

 

)שם החברה(, מס' ח.פ   ואנחנו,  ________________________   הואיל

______________________; מעוניין להגיש הצעה במסגרת קול קורא 

 _______________________________ שפרסם התאגיד;

 

 מידע ופרטים על התכנית כולל פרק לצפייהולצורך הגשת הצעה אני צפוי לקבל  הואילו

 "(;המידע" )להלן:

 

גילוי או אי , וBBC -ה המידע שייך לבעלת הפורמט והוסבר לי וידוע לי כי      והואיל

שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי 

ללא קבלת אישור נציג ו/או מסירת המידע לגורם כלשהו אחר התאגיד המוסמכים, 

 ;נזקג'  לצד התאגיד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום לתאגיד או

 

 נוכח האמור, אני הח"מ מתחייב כלפי תאגיד השידור הישראלי כדלקמן:

 לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו.  .1

הגשת הצעתי להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת  .2

, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או תאגידלקול הקורא של 

לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, 

 בכל דרך או אופן שהם, את המידע. 

בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד מ .3

כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור 

או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר 

 ובין עקיף, לצד כל שהוא.  או כל חפץ או דבר, בין ישיר

על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג,  התאגיד להיות אחראי כלפי .4

  .אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו

כמו כן,  ע שהגיע לחזקתי לצורך הגשת הצעה.מיד או להשמיד להחזיר לידיכם ולחזקתכם .5

 הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע. 

 ידוע לי כי התחייבות זו אינה מוגבלת בזמן. .6
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