לכבוד
הליכוד ,תנועה לאומית ליברלית
בית ז'בוטינסקי
רחוב המלך ג'ורג' 38
תל אביב
אני החתום מטה:
__________________ת.ז( ______________.כתובת)_______________
מתחייב ומצהיר בזאת כדלהלן:
 .1הנני משתתף/נושה משרה /בעל תפקיד במערכת הבחירות של הליכוד לכנסת ה 21 -אשר תתקיימנה ביום
ה( 9.4.19 -להלן" :הבחירות" ).
 .2ידוע לי ,כי במסגרת תפקידי ו/או התחייבויותיי במסגרת תעמולת הבחירות ,יגיע לידיי באופן ישיר או
עקיף מידע מפנקס הבוחרים שנמסר לתנועת הליכוד על ידי משרד הפנים לקראת הבחירות לכנסת ה( 21 -
להלן" :המידע")
 .3הריני מתחייב בזאת לשמור על כל המידע שיגיע לידיי ,בסודיות מלאה .הריני מתחייב לנקוט בכל אמצעי
הזהירות על מנת למנוע אובדן ו/או הגעת המידע לרשותו ו/או לידיעתו של אחר ,בכפוף לקבלת אישור
מראש ובכתב ממנכ"ל הליכוד ,מר צורי סיסו.
 .4אני מתחיב בזאת לנקוט בכל האמצעים כדי שגם עובדינו ישמרו על המידע בהתאם למסמך זה.
 .5השימוש במידע יהיה אך רק לצורך ההתמודדות בחירות לכנסת ,שנועדו ליום ה 9.4.19 -ולצרכי קשר של
הליכוד עם הציבור ולא לכל מטרה אחרת.
 .6אני מתחייב שלא לעשות העתקים מהמידע או מחלק מימנו ולא להעבירו כולו או חלקו לכל אדם או גוף
אחר ,בין בתמורה ובין ללא תמורה.
 .7אני מתחייב שלא למסור חומר שיופק כתוצאה מהעיבודים או חלק ממנו בין בתמורה ובין ללא תמורה,
אלא לעוסקים בבחירות עבור הליכוד ומטעם הליכוד לצורך הכנת הבחירות וביצוען.
 .8אני מתחייב בזאת להחזיר את כל הקבצים שנמסרו לי מייד עם תום תקופת הבחירות.
 .9ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם להוראות המפורטות לעיל ,מהווה עבירה לפי חוק הגנת הפרטיות
התשמ"א ,1981 -חוק מרשם האוכלוסין התשכ"ה 1985-וחוק הרשויות המקומיות (בחירות) התשכ"ה1965-
 .10במסמך זה לשון יחיד תכלול גם את צורת הרבים ,לשון מין מסוים תתייחס אף למין האחר ,והתייחסות
לאדם ,במשתמע ,אף לכל תאגיד או ישות משפטית אחרת.
ולראיה באתי על החתום:
חתימה ______________________ :

תאריך_____________________ :

אישור עורך דין
אני החתום מטה ____________ ,עו"ד מ_________________מאשר בזאת ,כי ,ביום_______ הופיע בפני
מר /גב' __________ת.ז _______________ אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני
_____________
עו"ד

