
 
  

 2021 יום ______ חודש _______ נספח ו'                                                                                                                      

 לשכת סוכני ביטוח בישראל 
 ועדת הבחירות המרכזית 

 
 שימוש בנתוני מאגר הנתונים   – כתב התחייבות

נובמבר    24ועמדותי לכהונה בבחירות המתוכננות להתקיים בתאריך  תעתד להגיש את מ אני החתום מטה מ
לצורך הבחירות אני    (.שראל ע.ר. )להלן: הלשכה( בלשכת סוכני ביטוח בי2021  נובמבר   )להלן: בחירות  2021

 מבקש לעשות שימוש בנתוני מאגר הנתונים של הלשכה ובהקשר הזה אני מתחייב באורח אישי כדלקמן:   

בבחירות  .1 הבחירה  זכות  בעלי  בשמות  שימוש  לעשות  מבקש  אני  כך,  לשם  ורק  הבחירות,    לצורכי 
   .של הלשכה )להלן: המידע( ובנתוני ההתקשרות איתם, המצויים במאגר הנתונים

 

השימוש שאעשה במידע הוא כדלקמן: בדיקה לגבי הכללה או אי הכללה של בעלי זכות הבחירה   .2
הבוחרים,   ערעורבספר  ספר  הגשת  על  זכות  הבוחרים,  ים  לבעלי  ומסרים  תעמולה  דברי  העברת 

ש ובתכנים  בהיקף  המרכזיתיקבהבחירה  הבחירות  ועדת  ידי  על  לוגיסטי עו  ניהול  מערכת    ,  של 
שימוש אחר או    בעלי זכות הבחירה וכן העברת מידע לסיום מערכת הבחירות.  ות והמרצתהבחיר 

 עדת הבחירות.נוסף במידע טעון אישור מפורש ובכתב מידי ו 
 

זה.   .3 כתב  לפי  המותר  השימוש  שאיננו  שהוא  שימוש  כל  במידע  ייעשה  שלא  אישית  מתחייב  אני 
שהמידע   אישית  מתחייב  אני  לאיובמיוחד  יועבר  לא  ממנו  חלק  כתב  או  על  שחתמו  מי  זולת  ש 

התחייבות כזה ולצורך הבחירות האלה בלבד. ליתר בהירות כל שימוש מסחרי במידע אסור. וכל  
 רה של המידע או חלקו לגורם חיצוני אסור. בהע

 

ועדת הבחירות המרכזית מבקשת להסב את תשומת הלב מראש, כי שימוש אסור במידע כולו או   .4
ו, הן עבירות על פי חוק. ומידע על שימוש כזה יעמוד לרשות  בל חלקו, העברתו למי שלא זכאי לק

 הרשויות הממלכתיות אם יתבקש. 
 

אישית למחיקת המידע    חר פרסום התוצאות הסופיות של הבחירות, אדאגיום לא  14  -לא יאוחר מ .5
וכל חלק ממנו, מכל המחשבים או אמצעי שמירת מידע או כל אמצעי דיגיטלי או אחר שבו אגור  

לעיל, תשלח    המידע ביצוע מחיקת המידע כמתואר  ידי, המאשרת את  או חלקו. הודעה בחתימת 
 האמורה.      לוועדת הבחירות המרכזית בתום התקופה

 

 הנמען הוא יוכל לבצע בעצמו את הסרת שמו מרשימת התפוצה.  הריני מתחייב כי בכל פניה אל  .6
 

ידוע לי כי הפרת התחייבותי על פי מסמך זה מקנה ללשכה את הזכות לפעול מולי בכל האמצעים   .7
 החוקיים העומדים לרשותה לתיקון ההפרה ולפיצוי בגין כלל הנזקים אשר נגרמו לה. 

 

 _ _____ _______________ ____ ________________________________ המתחייב  שם

 טלפון _____________________   _______________________________  דוא"ל 

   _______________________ _______ _________ אני מתעתד להתמודד בבחירות לתפקיד  

 . לתישלח במקביל לקבלת הקובץ במייסיסמת גישה לקובץ *

 __________ _____________________ ימת יד חת                ___ _____________  תאריך 

 כתב התחייבות מנוסח בלשון זכר אולם גם לשון נקבה במשמע •


