תאריך___________ :
לכבוד
אוניברסיטת תל -אביב ("האוניברסיטה")

א.ג.נ,.
הנדון :התחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ מתחייב בזאת כלפי האוניברסיטה כדלקמן:
.1

במסגרת השתתפותי במחקר שעניינו "______________________" (להלן" :המחקר") או במסגרת
הענקת שירותים לאוניברסיטה בנוגע למחקר כקבלן משנה ,אקבל ו/או אחשף למידע סודי כמוגדר להלן.

.2

"מידע סודי" משמעו כל מידע ,בין בכתב ובין בעל-פה ,בקשר עם המחקר ו/או האוניברסיטה ,לרבות ,מידע
שנאסף במסגרת המחקר ,מידע על משתתפים במחקר (לרבות כל פרט מזהה) ,נתונים ,רעיונות ,מסמכים,
טיוטות ,תהליכים ,תרשימים ותכניות .למען הסר ספק ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מוסכם בזה ,כי
המידע הסודי כולל גם את תוצרי המחקר ו/או תוצרי עבודתי במחקר ו/או תוצרי השירותים שאעניק
לאוניברסיטה בקשר למחקר ,אך למעט מידע ,אשר באפשרותי להוכיח ,כי :
2.1

היה ברשותי טרם המועד בו נמסר לי ע"י האוניברסיטה ,או נמסר לי ע"י צד שלישי שהיה רשאי
למסרו.

2.2

הפך לנחלת הכלל ,שלא עקב הפרת התחייבותי זו.

.3

ידוע לי  ,כי המידע הסודי הנו בבעלותה המלאה של האוניברסיטה .בנוסף ,ידוע לי כי מידע הנוגע למשתתפים
במחקר הינו מידע סודי בעל רגישות יתרה .אני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לכל אדם ו/או
גוף כלשהו ,את המידע הסודי ,כפי שהוגדר לעיל ,שיגיע לידי או לידיעתי במישרין או בעקיפין במהלך או
בקשר עם המחקר.

.4

אני מתחייב כי אעשה במידע הסודי שימוש אך ורק לצרכי המטרה הנקובה בסעיף  1לעיל וכי לא אעשה כל
שימוש במידע הסודי ,כולו או מקצתו ,לצרכי או לצרכים אחרים ,במישרין או בעקיפין ,וכן לא אצור העתקים
מן המידע הסודי באופן כלשהו או בצורה כלשהי אלא אם אקבל את אישורה של האוניברסיטה בכתב ומראש.

.5

אני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות ראויים על מנת להגן על המידע הסודי ,ובכל מקרה ,לנקוט רמת זהירות
סבירה שאינה נופלת מרמת הזהירות הנדרשת על פי דין.
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.6

עם סיום המחקר או סיום התקשרותי עם האוניברסיטה ,או מיד עם דרישתכם הראשונה (לפי המוקדם מבין
המועדים) אחזיר מיד לאוניברסיטה את כל המידע הסודי שסופק לי או הנמצא בחזקתי או בשליטתי ואשמיד
מיד את כל ההעתקים שנעשו מהמידע הסודי וכל ההערות ,המזכרים ומסמכים אחרים ו/או קבצי מחשב ו/או
רשומות אשר הוכנו על ידי ,ככל שכלול בהם מידע סודי.

.7

התחייבויותי לפי מכתב זה יעמדו בתוקפן ללא הגבלת זמן.

.8

התחייבותי זו וכל הקשור בה והנובע ממנה יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל וכל מחלוקת שתתעורר בקשר
ליישום או לתוצאות התחייבותי זו יידונו בלעדית בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב ,אשר לשיפוטם
הבלעדי אני מסכים.

.9

התחייבותי זו אינה ניתנת לשינוי ו/או ביטול אלא בהסכמתכם בכתב ומראש.
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