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הנדון :בקשה לקבלת מידע ממאגר המידע של תנועת הליכוד
.1

.2

אני הח"מ ___________מס' ת.ז ____________ מ)כתובת( __________________ חבר תנועת
הליכוד ,בסניף הליכוד ביישוב ___________ מגיש בזה בקשה לקבלת מידע ממאגר המידע של
תנועת הליכוד אודות רשימת חברי ועידת הליכוד הרביעית ומצהיר בזה בכתב כדלקמן:
א.

אני מתכוון להגיש את מועמדותי בבחירות למוסדות תנועת הליכוד.

ב.

אני זכאי להיבחר למוסדות הליכוד ולא קיימת כל הגבלה על זכותי להיבחר על פי כל דין ועל
פי חוקת תנועת הליכוד.

ג.

ידוע לי ,כי המידע שנמסר לי ממאגר המידע של הליכוד הוא מידע המוגן על פי חוק הגנת
הפרטיות ,תשמ"א 1981-ותקנותיו.

ד.

אני מצהיר כי אני מודע לחוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א 1981 -ולתקנותיו.

ד.

אני מאשר בזה ,כי המידע שנמסר לי הוא לשימושי האישי בלבד .אני מתחייב בזה לא
להעבירו לאחר ולא להשתמש במידע ,אלא למטרת פניה שלי אל חברי התנועה במסגרת
הבחירות הפנימיות בליכוד.

ה.

אני מאשר בזה ,כי קראתי ואני מודע להוראות חוק התקשורת )בזק ושרותים( התשמ"ב 1982-
ואני מתחייב לנהוג לפהם .ידוע לי ,כי שליחת "דבר פרסומת" כהגדרתו בסעיף 30א)א( לחוק
התקשרות ,לחברי תנועת הליכוד ,באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ו/או הודעת ,SMS
באמצעות המידע שקבלתי מהליכוד ,הינה אסורה וכי היא מהווה הפרה של החוק .אני
מתחייב בזאת במפורש ,שלא לשלוח לחברי תנועת הליכוד המופיעים במידע שקבלתי
מהליכוד ,הודעות דואר אלקטרוני והודעות  ,SMSשהינן "דבר פרסומת".

ו.

אני מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על מהמידע שיימסר לי.

ז.

ידוע לי ,כי הליכוד יהיה רשאי בכל עת ,לפי שיקול דעתו ,לדרוש את החזרת כל המידע
שמסר לנו ואני מתחייב להחזירו תוך  7ימים מים הדרישה.

ח.

ידוע לי כי המידע שנקבל ,אינו מושלם ומלא והליכוד לא יחויב בשום עניין כתוצאה מאי
דיוק שיש במידע שנקבל וכי הליכוד יהיה פטור מכל אחריות בגין כל נזק שיגרם מהשימוש
במידע שנקבל ,והאחריות בגין כל נזק כאמור תחול בלעדית עלי.

אני מבקש ,לקבל את המידע באמצעות תקליטור  /דואר אלקטרוני.

ולראיה באתי על החתום:
______
היום

________________
שם פרטי ושם משפחה

________________
חתימת המועמד

אישור עורך דין
אני החתום מטה ____________ ,עו"ד מ________________________ מאשר בזאת ,כי ביום _______
הופיע בפני מר/גב' __________ת.ז _______________ אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני
_____________
עו"ד
מסמך זה מנוסח בלשון זכר ,אך הכוונה לגברים ולנשים כאחד

