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תאריך________ :

א.ג.נ,.
הנדון :התחייבות הדדית לשמירת סודיות
_____________________ בע"מ ,ח.פ _____________ באמצעות __________________,
מ.ז ,__________.המכהן בתור ___________ בחברה ומורשה חתימה מטעמה ("מקבל המידע")
מצהירים בזאת ומתחייבים כלפי חברת נתיבי איילון בע"מ ("נתיבי איילון") ,וידוע לנו כי במסגרת
הקול הקורא להתממשקות לפלטפורמה אפליקטיבית של נתיבי איילון ("קול הקורא") ,שבמסגרתו
יוצגו מערכות למתן שירותים בתחום התחבורה ו/או פתרונות תשלום עבור שירותי תחבורה הפועלות
והקיימות בישראל ,לצורך התממשקות ליישומון ("השירותים") ,ייחשף בפנינו ו/או יגיע לידיעתנו
מידע של נתיבי איילון ,וכי ידוע לנו כי המידע הינו נכס מנכסיהם העיקריים והחיוניים ביותר של נתיבי
איילון ,לפי העניין.
בכתב התחייבות זה ,המונח "מידע" משמעו ,כל מידע וכל נתון על נתיבי איילון ו/או בקשר אליה ו/או
המצוי במשרדיה ו/או הקשור בה ו/או בפרויקטיה ו/או בלקוחותיה ו/או בעובדיה ו/או בצדדים
שלישיים עמם מצויה נתיבי איילון בקשרים עסקיים או אחרים ,לרבות כל מידע הקשור בעסקי נתיבי
איילון ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור מסמכים ו/או מאגרי מידע ו/או תוכנות מחשב ו/או
נוסחאות ו/או רעיונות ו/או תוכניות עסקיות ו/או דו"חות ו/או אומדנים ו/או כתבי כמויות ו/או
חישובים ו/או מסמכים ,והכל בכל מדיה שהיא ,בין בכתב בין בעל-פה ובין במדיה מגנטית או אופטית
או בכל דרך אחרת ,ולמעט מידע שהינו נגיש ופתוח לעיון הציבור.
לפיכך אנו מצהירים ומתחייבים כלפי נתיבי איילון כדלקמן:
.1

לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או להעביר ,במישרין או בעקיפין ,לכל אדם ו/או גוף
כלשהו ,לרבות עובדי נתיבי איילון ,שהמידע אינו נחוץ להם לצורך מילוי תפקידם ,כל מידע אשר
הגיע ו/או יגיע לרשותנו בעל-פה ,בכתב ו/או בכל צורה ו/או בכל מדיה אחרת ,במסגרת ביצוע
תפקידינו ומתן השירותים ,בין במישרין או בעקיפין ,לרבות מידע שנוצר על ידינו ו/או מידע
שהגיע לידינו מאחרים הקשורים במישרין או בעקיפין לנתיבי איילון.

.2

לא למסור ו/או להעביר ,במישרין או בעקיפין ,לכל אדם ו/או גוף כלשהו ,חומר ,מסמך ,דיסקט,
דיסק ,החסן נייד ו/או מידע ,כהגדרתו לעיל ,ולא לעשות ,במישרין או בעקיפין ,כל שימוש במידע,
כולו או מקצתו ,לרבות שכפול ,ייצור ,מכירה ,העברה ,הפצה ,שינוי ,העתקה ו/או חיקוי ,למעט
שימוש הנדרש לצורך ביצוע תפקידי/נו ומתן השירותים ,בהסכמת נתיבי איילון ,ולטובתה בלבד.

.3

למסור לנתיבי איילון ,כל חומר ו/או מידע שיימצא ברשותנו ו/או בשליטתנו ,הקשור לביצוע
תפקידינו ולמתן השירותים ו/או שנוצר במהלך ביצוע תפקידינו ומתן השירותים ,מייד עם
דרישתה הראשונה של נתיבי איילון ,וכן בכל מקרה של סיום תפקידינו ,ובלא קשר לסיבת סיום
תפקידינו כאמור ,וזאת מיד עם מתן הודעה בדבר סיום תפקידינו .אם וככל שתינתן הסכמת
נתיבי איילון ,מראש ובכתב ,לייצור עותקים מן המידע ,אזי ,אנו מתחייבים להשיב לנתיבי איילון
גם כל עותק כאמור או ,בהתאם להנחיות נתיבי איילון ,להשמיד/לגרוס את כל העותקים שיהיו
מצויים ברשותנו ,מיד עם דרישתה הראשונה של נתיבי איילון.

.4

אנו מודעים לכך שהפרת התחייבויותינו על פי כתב התחייבות זה ,או חלק מהן ,עלולה לגרום
לנתיבי איילון ו/או לגופים הקשורים בה ,נזקים חמורים ביותר ובלתי הפיכים אשר פיצוי כספי
לא יהווה תרופה וסעד נאות להם ,ולפיכך אנו מסכימים כי נתיבי איילון תהיה זכאית ,במקרה
של הפרת איזו מהתחייבויותינו על פי כתב התחייבות זה ,לבקש מבית משפט מוסמך להוציא
נגדי/נו צו מניעה זמני ו/או צווים אחרים במטרה למנוע ו/או להפסיק את ההפרה.

.5

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,אנו מתחייבים לפצות ולשפות את נתיבי איילון בגין כל נזק שייגרם
לה או לחברות קשורות בה ,לרבות הפסד ו/או פגיעה במוניטין כתוצאה מהפרת איזו
מהתחייבויותינו על פי כתב התחייבות זה ,וזאת בנוסף לזכותה לנקוט כנגדי בצעדים משפטיים
על פי כל דין .בנוסף ,הננו מתחייבים כי במידה ונפר הוראה מהוראות כתב התחייבות זה נשיב
לנתיבי איילון כל סכום שקיבלנו ,אם וככל שנקבל ,בגין ביצוע תפקידינו.

.6

ידוע לנו כי המידע או חלקו מהווה מידע המוגן במסגרת חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א ,1981 -
וכי הפרת איזו מההתחייבויות על פי כתב התחייבות זה עלולה להוות הפרה של הוראות החוק
הנ"ל.

.7

אם מקבל המידע יידרש מכוח חובה שבדין להציג את המידע בפני צד ג' כלשהו ,אנו מתחייבים
לטעון לחסיון ,וכן מתחייבים להודיע לנתיבי איילון על קבלת דרישה כאמור ,מיד עם קבלתה,
על מנת שיהיה בידיה לטעון כנגד מסירת המידע.

.8

ההתחייבויות הצדדים ,לרבות התחייבות נתיבי איילון על פי כתב התחייבות זה אינן גורעות
מתחולת כל דין והן יעמדו לתוקף ,ובכלל זה אף לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה
שהיא ,לתקופה של  5שנים ממועד ההתממשקות ("תקופת הסודיות").

.9

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ידוע לנו כי התחייבותנו כאמור בכתב התחייבות זה הנן מעיקרי
ההתקשרות שבינינו לבין נתיבי איילון ,וכי במקרה של הפרת התחייבותנו לפי כתב התחייבות
זה תחשב כהפרה יסודית של ההתקשרות שבינינו לבין נתיבי איילון.

.10

מקבל המידע וכל מורשה מטעמו ,לא יגלה את המידע ,כולו או חלקו ,אלא למנהלים ועובדים של
מקבל המידע ו/או המורשה (להלן יחד" :המורשה") ,לפי העניין ,הנדרשים למידע על מנת למלא
את התחייבויות מקבל המידע בקשר עם מטרת השימוש (על בסיס " .)"need to knowמקבל
המידע יהיה אחראי בעצמו לכך כי כל מורשה מטעמו יקיים את התחייבויותיו כאמור בהסכם
סודיות זה ,וכן יהיה אחראי כלפי החברה בגין כל הפרה של התחייבויות כאמור .מקבל המידע
יהיה אחראי להחתים כל מורשה על הסכם שתנאיו אינם פחותים מתנאי הסכם זה ,לרבות
התחייבותו של המורשה לשמור בסודיות מוחלטת על המידע ,ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות
והזהירות הדרושים בכדי לוודא כי המידע או כל חלק ממנו לא יגיעו לידי כל צד ג' שאינו מורשה.

.11

כמ ו כן ,נתיבי איילון מתחייבת כי כל מידע שיוגדר כמידע חסוי על ידי מקבל המידע בהתאם
לסעיף  11לקול הקורא ("מידע חסוי") ,תשמור נתיבי איילון בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או
להעביר ,במישרין או בעקיפין ,לכל אדם ו/או גוף כלשהו ,לרבות עובדיה שהמידע אינו נחוץ להם
לצורך מילוי תפקידם ,כל מידע אשר יוגדר כמידע חסוי ,בכתב ו/או בכל צורה ו/או בכל מדיה
אחרת ,במסגרת ביצוע תפקידה בקבלת השירותים ,בין במישרין או בעקיפין ,לרבות מידע שהגיע
לידיה מאחרים הקשורים במישרין או בעקיפין למקבל המידע והוגדר על ידו כמידע חסוי ,ללא
אישורו.

.12

סמכות השיפוט ביחס לכתב התחייבות זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-
יפו בלבד.
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