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  לכבוד

   מ"י ישראל חברה לביטוח בע'איי אי ג

  , .נ.א.ג

  כתב התחייבות לשמירת סודיות

  

מצהיר ומתחייב בזאת ) "נותן השירותים"(,                      . ז.ת./פ.ח,                   , מ"אני הח/אנו
  :כדלקמן, ")החברה(" מי מטעמהאו /ומ "י ישראל חברה לביטוח בע'גאיי אי כלפי 

 לנותן השירותיםאו שיועבר /שהועבר ו, משמעו כל מידע - זה בכתב סודיות  - "מידע סודי" .1

ו כל מידע אחר אשר א/וכן כל מידע אודות מבוטחי החברה ו או מי מטעמה/ו החברהמ

או /או כתוצאה ממתן שירותיו ו/או בקשר ו/במהלך ו נותן השירותיםהתקבל לידי 

ובכלל , )"נותן השירותיםהסכם "(                התקשרותו במסגרת ההסכם אשר נחתם ביום 

יהם או בני משפחות/מידע אודות מבוטחי החברה ו, )ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל(זה 

מידע המצוי , )"מאגרי המידע"(של החברה  מידעהמידע בדבר מאגרי  ,או מוטביהם/ו

לרבות , ומבוטחיה או לקוחותיה/ומענייניה של החברה וכן כל מידע בכל עניין אלו במאגרים 

מסחריים או אחרים וכל ידע בעל ערך כלכלי , כלכליים, טכניים, מדעיים ,מסמכים רפואיים

נותן על ידי או יופק /ואו יעובד /או יתגלה ו/ן כל מידע אשר ייאסף ווכ, החברה-להקשור 

וכן כל מידע , החברהאו לעיסוקים של /או לעסקים ו/אשר קשור לטכנולוגיה ו השירותים

 .או קשור ללקוחות אלו/והחברה כאמור אשר שייך למי מלקוחות 

לפני קבלתו  ן השירותיםשהיה ידוע לנות יכלול מידע לאלעניין התחייבות זו  "מידע סודי" .2

או כל הסכם  נותן השירותיםאו בקשר למתן שירותיו בהתאם להסכם /שלא עקב ו החברהמ

כדין מגורם שלישי שלא עקב  נותן השירותיםמידע שהגיע לידי ; שיבוא במקומו או שיאריכו

 מידע; או הסכם/ו) לרבות דין זר(הפרת ההתחייבויות לסודיות המוטלות עליו מכח כל דין 

 נותן השירותיםשלא עקב הפרת התחייבויות , שנמצא או הפך להיות מידע שבידיעת הציבור

מידע שנדרש גילויו על פי צו מאת בית משפט מוסמך או גוף שלטוני ; לפי כתב סודיות זה

ושיתף עימה  חברההודיע על כך במיידית ל נותן השירותיםובלבד ש, כנדרש על פי דין, אחר

 .ונן מפני הצו האמורפעולה בניסיון להתג

 :אנו מתחייבים לפעול כדלקמן .3

בין , לפרסם או לחשוף, למסור, לגלות, לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ולא להעביר  .3.1

ובין , נותן השירותיםכהגדרתה בהסכם , בין במשך תקופת ההסכם, במעשה ובין במחדל

בכל , כל מידע סודי ,או כל גורם אחר/לשום אדם או גוף לרבות קבלני משנה ו, לאחר מכן

וכי כל שימוש שייעשה על ידינו במידע  נותן השירותיםשלא למטרות הסכם , צורה שהיא

 נותן השירותיםיהיה אך ורק בהתאם ולצורך מתן השירותים כמפורט בהסכם , הסודי

או כל מידע אחר אליו ניחשף במסגרת /וכן מתחייבים שלא לעשות שימוש במידע הסודי ו

ואנו מודעים , ולמאגרי המידע בניגוד למטרות מאגרי המידע החברה הגישה למערכות

, בניגוד למטרות אלו מהווה הפרה של חוק הגנת הפרטיות, מכל סוג שהוא, לכך ששימוש

או לנשואי המידע במאגרי /ו חברהועלול להסב ל) "חוק הגנת הפרטיות"( 1981-א"תשמ

 .המידע נזק



התקנות מכוחו וכל , ה הוראות חוק הגנת הפרטיותובכלל ז, לפעול על פי הוראות כל דין  .3.2

או /או בהתאם לכל דרישה ו/או אבטחת מידע ו/דין אחר שעניינו הגנת הפרטיות ו

הנובעת או  החברהאו הנחייה של /ובכלל זה בהתאם לכל דרישה ו החברההנחייה של 

טוח הבי, או הנחיות הממונה על שוק ההון/המבוססת על הנחיות רשם מאגרי המידע ו

 . והחיסכון כפי שפורסמו ויפורסמו מעת לעת

אשר יתקבל על ידינו , או כל מידע אחר/כי כל מידע סודי ו, אנו מצהירים ומסכימים  .3.3

הינו ויישאר בכל עת , החברהאו התקשרותנו עם /ו נותן השירותיםבמסגרת הסכם 

ל ויושב לה ויימחק מכל אמצעי המדיה שברשותנו ככ, החברהרכושה הבלעדי של 

מכל סיבה החברה או מקום בו תופסק ההתקשרות בינינו לבין  החברהותדרוש זאת 

 . שהיא

עותק אחד של המידע , לצרכי תיעוד, אנו נהיה רשאים לשמור, למרות האמור לעיל .3.3.1

פי הסכם - לצורך ביקורת או הוכחת מתן השירותים על, ככל שהוא נדרש, האמור

העונה על כל דרישות , ופן מאובטחובלבד שעותק זה יישמר בא, נותן השירותים

בין , )כהגדרתו בכל דין(שהינו מידע רגיש , השמירה על המידע הסודי ועל מידע אישי

 .או הסכם/כמפורט בכתב סודיות זה ובין בהתאם לכל הוראות דין ו

או שאנו נפעיל לצורך /בכל הקשור לאמצעי הגישה אשר יועמדו לרשותנו ו, להשתמש  .3.4

אשר , בשיטות וכלי אבטחת מידע מתקדמים, )"אמצעי הגישה"( גישה למאגרי המידע

 החברה יהיו מקובלים בשוק מפעם לפעם בתקופת ההתקשרות או העומדים בדרישות

אנו מתחייבים , כמו כן. ונשמור בקפידה על כל אמצעי הגישה הקשורים למידע הסודי

, לרבות מבנה, ולנקוט באמצעי אבטחה פיזיים נאותים לשם שמירה על אמצעי גישה אל

 .יחס לסיכונים סביבתיים ופגיעותלרבות ב, מסופים ותשתית חשמלית, אמצעי תקשורת

להגדיר רשימת מורשי גישה מטעמנו למאגרי המידע וזאת בהתאם לתפקידם ולמידע   .3.5

להגדיר מזהה , נותן השירותיםהנדרש להם לצורך קיום ההתחייבויות במסגרת הסכם 

אשר תיקבע בהתאם (לכל מורשה גישה בהתאם לתפקידו  )Unique User ID(חד ערכי 

וכן להגדיר תהליך רישום וביטול רישום להרשאות , )1495י "לתקנים מקובלים כגון ת

 . גישה אלו

תוקנה , החברהאשר אושרו על ידי , או מי מטעמנו/כי אך ורק לעובדנו ו, אנו מתחייבים  .3.6

או בקשר למתן /חשף במסגרת ואו כל מידע אחר אשר אליו ני/גישה למידע סודי ו

 . וכי הם יפעלו בהתאם להוראות כתב זה, שירותי התיווך

על כל אירוע של חדירה או ניסיון חדירה לאמצעי , מיידית לחברהאנו מתחייבים לדווח   .3.7

או לכל מערכת שברשותנו אשר יש בה כדי לסכן את /והחברה או למערכות /הגישה ו

אשר אליו ניחשף במסגרת מתן שירותי התיווך או כל מידע אחר /ו החברהמערכות 

או /הדיווח יכלול מידע על אופי האירוע והאמצעים שננקטו ו. לרבות המידע הסודי

 . שיינקטו למניעת הישנות אירוע מסוגו

אנו מתחייבים לדווח מיידית על כל מקרה של הפרה או חשש להפרה של הוראות כתב   .3.8

או (על כל מקרה של העברת מידע סודי כלשהו , רלרבות ומבלי לגרוע מהאמו, סודיות זה

 .לגורם אחר בניגוד לאמור בכתב זה) חשש להעברתו

להפסיק , וללא כל צורך במתן הודעה מראש, תהיה רשאית בכל עת החברהידוע לנו כי   .3.9

 .או למאגרי המידע/ו החברהולחסום את גישתנו למערכות 



 :שונות .4

ינו על פי כתב סודיות זה מהוות תנאי יסודי כי התחייבויות, אנו מצהירים ומסכימים  .4.1

 . או למאגרי המידע/ו החברהלקבלת גישה למערכות 

 החברהאין באמור בכתב סודיות זה כדי לגרוע מתוקפה של התחייבות כלשהי כלפי   .4.2

 . נותן השירותיםובכלל זה הסכם , או הסכם אחר/המוטלת עלינו על פי כל דין ו

כתוצאה מהפרת איזו מהתחייבויותינו , חברהיגרם לאנו נהיה אחראים לכל נזק שי  .4.3

 .דלעיל

או הקשור אליו יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל /כתב סודיות זה וכל עניין הנובע ממנו ו  .4.4

 . יפו-וכל מחלוקת שתתעורר בקשר אליהם תידון בלעדית בבתי המשפט בתל אביב

 . התחייבויותינו על פי כתב סודיות זה אינן מוגבלות בזמן  .4.5

________________    _________________         _________________  

  נותן השירותיםחותמת        תפקיד , שם החותם           תאריך

ל מאשר בזה כי המסמך דלעיל נחתם "ד של התאגיד הנ"עו __________________, מ"אני הח
  . כדין על ידי המוסמכים לחתום עליו מטעם התאגיד

  ___________________            __________________ ד "עו__________,____________

  חתימה וחותמת                                    תאריך                                                                        

 


