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)להלן: "המידע"( במידע ו/או הנתונים ו/או המסמכים לא לעשות כל שימוש שמתחייבים  אנו .1

מידע סודי ו/או בכל חלק מחלקיו ולא להרשות ו/או לאשר לצד המהווים מסרו על ידכם וייש

, בכל אופן או צורה כלשהם בין בתוכן המידע שלישי את השימוש בו ו/או השיתוף בשימוש

מתן שירותי ייעוץ משפטי שוטף לחברה, לרבות טיפול במישרין ובין בעקיפין, למעט לצורך 

 בתביעות ולכל עבודה כמפורט בחוזה.

ו שומרים על ינבאופן ובדרך כפי שהיתוכן המידע מתחייבים לשמור בסודיות מלאה את  ואנ .2

, ומבלי לפגוע כםולמנוע גילויו למי שלא הורשה לכך, מראש ובכתב על ידי נומידע סודי של

שהמידע  נוו/או מי מטעמ נו, מנהלינומתחייבים להחתים כל מי מעובדי אנובכלליות האמור 

, או שיבוא במגע עם המידע הסודי, על כתב התחייבות לשמירת סודיות הסודי יובא לידיעתו

 זה.בנוסח כתב התחייבות  כםכלפי

נקוט בכל האמצעים לאתם תהיו רשאים לנו כי באם לא נעמוד בהתחייבויות אלו, ידוע  .3

הנדרשים על פי דין על מנת למנוע נזק העלול להיגרם לחברת יעדים ו/או לעובדיה בשל הפרת 

 .ת זאתהתחייבו

 הויהי והינהייעוץ המשפטי כהגדרתו בחוזה, בשל או עקב מתן שירותי  אלינוכל המידע שיגיע  .4

באחריות מוחלטת, הן בנזיקין והן בפלילים,  םהיה אחראינ ואנו החברהקניינה הבלעדי של 

 .מנואו לחלקים מו/ למידעגרמו ילכל אבדן או נזק שי

בסודיות, ובמקום סגור, שמור, מאובטח  במידעשמור את הפרטים המופיעים מתחייבים ל אנו .5

 לצד ג'. םעבירלהומוגן גם מפני נזקים והיזקים, ולא 

המידע, כל תיקי התביעות, המסמכים  חזיר את כלהטיפול בתביעות וכל עניין אחר, נבתום  .6

  מי מטעמו.לאו למנהל , וכיוצא באלה

ראות הדין הנוגעות בין השאר מלא במשך כל תקופת ההתקשרות ולאחריה, על הונפיד ואנו נק .7

 .1981 -לצנעת הפרט, ולרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

שיועסק בביצוע העבודות נשוא  נוומי מטעמ נוכי כל עובדי יםמתחייבאנו לוודא ו אנו נקפיד .8

זה, ישמרו על סודיות המידע שנמסר ושהגיע לידיהם, ויטפלו בו ברמה גבוהה של אמינות  חוזה

 ך שמירת הדין הנוגע בין השאר לצנעת הפרט.ומהימנות, תו

 



 

את כל  -הכל לפי המוקדם יותר  -אנו נמסור לחברה מיד עם דרישתה או עם תום חוזה זה  .9

המידע, המסמכים או כל חומר אחר שנמסר לנו, התקבל על ידינו, או הוכן על ידינו בקשר 

או אצל  נווידע שהצטבר אצלמידע לביצוע העבודות על פי הסכם זה ו/או מתן השירותים ו/או 

 ו בהקשר לאמור לחוזה בצורה מסודרת למנהל. נעובדי

 זכות כל מקרה בשום תהיה ולא אין ליועץ כי, בזאת מוסכם, לעיל האמור מכל לגרוע בלימ .10

 או לחברה השייכים ציוד או מידע, מסמכים לגבי, שהיא זכות כל/או ו שיעבוד/או ו עכבון

 .זה לחוזה הקשור ועניין דבר כל בשל היועץ לידי שיגיעו
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