הסכם סודיות
שנערך ונחתם בתאריך  _________________ -ובמקום ._________________ -

ו ________ -בע"מ ח.פ ________ .באמצעות ________ (להלן" :מוסר
המידע" או "החברה") עומדת לחשוף בפני ________ ח.פ ________ .ו/או

הואיל

________ ח.פ ________ .ו/או מר ________ מספר דרכון או ת.ז
________ ו/או מי מטעמם (להלן ביחד" :מקבלי המידע") ובפני עובדיו השונים
ו/או יועציו ,בכפוף לתנאים המפורטים להלן ,מידע סודי הקשור לחברה (להלן:
"המידע הסודי");
והואיל
והואיל

ומקבלי המידע מודעים לסודיות של המידע ולערך הרב המיוחס לו על ידי מוסר
המידע ,ולפיכך מתחייבים הם לשמור את המידע בסודיות מוחלטת;
כי בכפוף להתחייבות מקבלי המידע לשמירה על סודיות מוחלטת הסכים מוסר
המידע לחשוף את המידע הסודי בפני מקבלי המידע;

לפיכך  -הצדדים הסכימו ,התנו והצהירו כדלקמן:
.1

מבוא
 .1.1המבוא לחוזה זה וכל נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומחייבים כיתר תנאיו.
 .1.1כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ואין להשתמש בהם כדי לפרש מי
מסעיפיו של הסכם זה.

.2

מידע סודי
במסמך זה יהיה למונח "מידע סודי" בין היתר ,את פירוש או המשמעות כמפורט להלן,
מבלי לגרוע מסודיות כל מידע אחר על פי דין :כל מידע אשר יימסר על ידי מוסר
המידע למקבלי המידע אודות מוסר המידע ו/או מידע הכלול בחומר שיימסר
למקבלי המידע וכן כל חומר נוסף ,כתוב או בעל פה ,שיימסר על ידי מוסר המידע
ו/או נציגיו למקבלי המידע ,בכל אופן שהוא ,אודות מוסר המידע ו/או פעילותו ו/או
עסקיו ו/או סביבתו העסקית ו/או כל המצוי בקשרים עסקיים עמו ו/או כל הקשור
בנ"ל וכל מידע אחר שאינו נחלת הכלל.

.3

התחייבות מקבלי המידע
מקבלי המידע מתחייבים לשמור על המידע הסודי בסודיות מוחלטת ולא להעבירו לכל
אדם או גוף ,ולא לעשות בו ,או בכל חלק ממנו ,כל שימוש ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,בכל דרך שהיא ולא לאפשר שימוש בו בלא אישור מראש ובכתב ממוסר
המידע.

כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד ואינו מהוה ייעוץ משפטי או תחליף לו ,כל הסתמכות על ההסכמים ,התכנים והמידע
שבהם הינה באחריות המשתמש בלבד.

