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 : לכבוד

 ( בע"מ 1998שרותי לווין ) .די.בי.אס

 

התחייבות ו"( STINGTV" -"הניסוי" ו) STINGTVייעודי של נספח השתתפות בניסוי הנדון : 
  לשמירה על סודיות

 

מבלי לגרוע מכל מצהיר ומתחייב אני _________ נושא ת.ז. __________, החתום / חתומה מטה, 
  :כדלקמן ח הדיןהתחייבות לסודיות הקיימת לי מכ

עם  שלינספח זה מהווה תוספת לתנאי ההתקשרות , אני מאשר כי STINGTVבהיותי לקוח קיים של  .1
STINGTV נמצא, ואין בו בכדי לגרוע  אני, על פי הסכם ההתקשרות וכל מבצע או תכנית אישית בהם

אישית בהם וכל מבצע או תכנית  שלימתנאי ההתקשרות. במקרה של סתירה בין הסכם ההתקשרות 
 כאמור.  הסכם ההתקשרות ותנאי המבצע האישי שליצא לבין תנאי נספח זה, יגברו תנאי נמ אני

וזאת באמצעות המכשירים האישיים שלי השתתפותי בניסוי מטרתו של נספח זה הינה להסדיר את  .2
 .מעת לעת  STINGTVהעונים על דרישות הניסוי כפי שייקבעו על ידי 

 הזקוק STINGTV ,בניסוי יכחלק מהשתתפותני מאשר ומסכים כי ידוע לי שאעם הצטרפותי לניסוי  .3
)החל ממועד , כי במהלך תקופת הניסוי ונותן הסכמתי המלאה מתחייב הנניולכן  שלילשיתוף פעולה 

ואף לאחריה, בכתב כי תמה תקופת הניסוי(  STINGTVחתימתי על נספח זה ועד למועד שבו תורה לי 
ואשיב לפניותיה בכל האמצעים העומדים לרשותה לרבות אך לא רק  STINGTVעם פעולה  אשתף

/או תקלות פרטים אודות אופן השימוש בשירות ו ווצאפ ואמסור SMSבדואר אלקטרוני, בהודעות 
ידוע לי, כי חוסר שיתוף פעולה מצדי בכל  דרש לכך.אמהשימוש בו, ככל ש וכן ביחס לשביעות רצוני

ולא   STINGTVהוצאתי מהניסוי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הקשור לניסוי עלול להביא ל
 בעניין. STINGTVתשמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

4. STINGTV הבלעדי  הבכל עת להאריך או לקצר את תקופת הניסוי בהתאם לשיקול דעת רשאית תהיה
 . STINGTVכלפי כל טענה בהקשר לאמור  יל שתהיהובלי 

כל טענה בהקשר  תהיה לילא ואפשר ולא תפעלנה חלק או כל הפונקציות של השירות  בתקופת הניסוי .5
 . STINGTVכלפי זה 

)מלבד אלה החתומים על כתב  לא לגלות לשום אדםיות מלאה ומוחלטת ובסוד אשמוראני מתחייב כי  .6
, תאגיד או גוף אחר צויה אצל מנהל מחלקת מוצרים ופיתוח(מ סודיות וזאת בהתאם לרשימה שתהא

 הו/או על ידי מי מטעמ STINGTVדי י-על לידיעתי ו/או לידי ו/או אלישיגיע  כל מידע או ידע, כלשהו
, אליו מידע בקשרכל לרבות "( הפרוייקט" -)להלן  STINGTV בקשר עם ו/או ניסויהבקשר עם 

פיתוחים, המצאות, תהליכים,  מסמכים, סוגי חומרים, תיאורים טכניים, קניין רוחני, רעיונות, ספקים,
וכל מידע אחר או נוסף הקשור מחירים, תחשיבים, תנאי ההתקשרות, ונתונים כספיים, בכתב או בע"פ 

מידע שהוא בגדר  "(. מידע סודי לא יכלולמידע סודי" - )להלן, במישרין או בעקיפין STING TVל
לל שלא כתוצאה מהפרת כתב סודיות נחלת הכלל במועד חתימת כתב סודיות זה ו/או שיהפוך נחלת הכ

  זה.

, לרבות בדרך של יע כל אפשרות כי המידע יצא מרשותבכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנו אנקוט .7
  גניבה או אבדן.

 -לצד שלישי כלשהו עלולה לגרום ל הרגישות הרבה בכל הקשור במידע הסודי, וכי חשיפתו יידועה ל .8
STINGTV נזקים חמורים. המו/או לגורמים הקשורים ע 

על פי כתב התחייבות זה כולן או מקצתן,  ייאת התחייבויות אקייםכי אם לא  םמסכי ינוא יידוע ל .9
ל הליך מתבקש כדי להבטיח שמירת המידע הסודי בסודיות כ ילנקוט נגד תרשאי STINGTVתהא 

 כאמור.

 זאת איננה מוגבלת בזמן. יהתחייבות .10
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בכתב. מראש ויהיו חייבים להיות דלעיל, בקשר עם התחייבויותי  יל ןאישור, היתר או ויתור שיינת כל .11
, ואין בהם כדי להוות ויתור על STINGTV וו תקדים ולא יגרעו מכל זכות שלאישורים אלה לא יה

 זכות אחרת כלשהי הנובעת מההתחייבות זו.

ודיות זה, לא כי אלמלא התחייבותי על פי כתב התחייבות לשמירת ס ימצהיר ומאשר כי ידוע ל יהננ .12
 סודי כאמור.המידע לי את ה תו/או חושפ המעביר STINGTVתה הי

 

 

 
 

 אישור  

 

 , אני החתום מטה

 שם פרטי: ____________ שם משפחה: ________________ 

 ת.ז. ___________________

 

 מאשר את האמור לעיל 

 
 

 : ___________חתימה _ ___תאריך: __________
 

 

 


