רון

לכבוד
היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
שלום רב,
התחייבות לשמירה על סודיות
הואיל

והטכניון מעוניין להתקשר/התקשר עם הח"מ ,מר/גב' ______________ בהסכם למתן
הרצאה/הדרכה/פיתוח חומרי לימוד עבור היחידה לנוער שוחר מדע בטכניון )להלן:
"השירותים"(;

והואיל

וידוע לי ומוסכם עלי ,כי תנאי למתן השירותים על ידי הנו כי אחתום כלפי הטכניון על כתב
התחייבות זה.

לפיכך אני מצהיר ומתחייב כדלקמן:
סודיות
 .1בכתב התחייבות זה  -המידע הסודי :כל המידע והידע אשר מצוי כעת או שימצא בעתיד בידי הטכניון ו/או
מוסד הטכניון למחקר ופתוח בע"מ ו/או חברות ו/או גופים קשורים )לעיל ולהלן יכונו יחדיו" :הטכניון"(
ו/או מי מטעמו ,בכתב ,בע"פ ,על גבי תכנית מחשב או מדיה דיגיטלית מסוג כלשהו או בכל צורה אחרת ,בין
שמצוין כי הוא סודי ובין אם לאו ,לרבות ,אך מבלי למעט ,ידיעות ,מסמכים וידע בקשר עם הטכניון
ותכניותיו ,תכניות לימוד ,מצגות ,ניסויים וחומרי לימוד מכל מין וסוג שהוא )כל האמור לעיל ולהלן:
"המידע הסודי"(.
 .2למרות האמור ,במסגרת המידע הסודי לא יהיה כלול:
 .2.1מידע אשר אוכיח ,להנחת דעת הטכניון ,כי היה ברשותי או שקבלתי מצד ג' טרם תחילת
מתן השירותים לטכניון וללא קשר אליהם;
 .2.2מידע אשר מהווה או הופך להיות נחלת הכלל שלא בדרך של הפרת חובת הסודיות על פי
כתב התחייבות זה.
 .3אני מצהיר ומאשר בזה ,כי ברור וידוע לי ,שהמידע הסודי הוא קניינו הבלעדי של הטכניון ,הוא מידע רגיש
ביותר ,בעל ערך רב עבור הטכניון ,הטכניון נוקט בכל האמצעים על מנת לשומרו בסוד ,וגילויו עלול לגרום
נזקים והפסדים לטכניון.
 .4אני מצהיר ומאשר בזה כי ברור וידוע לי כי הגישה למידע הסודי היא לצרכי מתן השירותים בלבד והנני
מתחייב כי לא אעשה שימוש בגישה המתאפשרת לי למידע הסודי מתוקף תפקידי לכל צורך אחר.
 .5אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה את המידע הסודי שאקבל מן הטכניון ,ו/או מידע סודי שאיחשף אליו
במסגרת מתן השירותים ,לא לעשות בו כל שימוש ,למעט לצורך מתן השירותים ,לא לאפשר גישה אליו ,לא
לגלותו ולא להעביר אותו לשום אדם או גוף ,לא להעתיק את המידע הסודי או כל חלק ממנו ,ולא להרשות
לאחרים או לגרום לאחרים לבצע שכפול ,העתקה ,צילום ,תדפיס וכל צורת העתקה אחרת של המידע הסודי,
אלא אם כן ניתנה לכך רשות מוקדמת בכתב ממורשי החתימה של הטכניון.
 .6אני מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לשמור על המידע הסודי ולמנוע גישה אליו ,אלא לשם
מתן השירותים בלבד.
 .7מיד עם דרישתו הראשונה של הטכניון ,ולכל המאוחר עם סיום אספקת השירותים על ידי ,אני מתחייב
להשמיד או להחזיר לטכניון כל רישום )מכל מין וסוג שהוא ,בין בכתב או בדפוס ,ובין בעותק דיגיטלי או בכל
צורה אחרת( ,מסמך ,מוצר ו/או העתק ו/או תרגום ו/או עיבוד שלהם ,שהועבר אלי ו/או הוכן על ידי במהלך
בקשר עם מתן השירותים לטכניון ו/או שנוצר במהלך מתן השירותים לטכניון.
 .8אני מתחייב להודיע לאלתר ובכתב לטכניון על כל מקרה של אובדן מידע סודי.
 .9כל התחייבויותיי כאמור בכתב התחייבות זה ,הינן לתקופה בלתי מוגבלת בזמן ויחולו גם לאחר תום
התקשרות שלי עם הטכניון .ידוע לי כי הפרת כתב התחייבות זה עלולה לגרום לנזק כספי ו/או אחר לטכניון,
ולפיכך אני מתחייב לפצות ולשפות את הטכניון בגין כל נזק שייגרם לו עקב הפרת כתב התחייבותו זה.
זכויות בקניין רוחני ובהמצאות
 .10מוסכם בזה ,כי כל זכויות הקניין הרוחני בתוצרי השירותים ,אשר נעשו ,פותחו ,הומצאו או יושמו על ידי,
בעצמי ו/או ביחד עם אחרים ,לרבות באמצעות מי מטעמי בתקופת מתן השירותים על ידי לטכניון ו/או
בקשר לכך ,בין אם הם מהווים מושא לזכויות יוצרים ובין אם לאו ,בין אם הם מהווים מושא לפטנט ובין
אם לאו ,בין אם כשירים להירשם במרשם כלשהו ובין אם לאו ,הינם קניינו ורכושו הבלעדי של הטכניון.
 .11מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל דין ,אני מעביר וממחה בזאת לטכניון את מלוא זכויותיי ,בעלותי וכל זכות
אחרת ,שיש לי ,ככל שיש לי ,או שיכולה להיות לי ,לבד או ביחד עם אחרים ,בכל המידע הסודי ,בכל המצאה
או בכל זכות קניין רוחני שהגיעה ו/או תגיע לידיו או נוצרה על ידי בעצמי ו/או ביחד עם אחרים במשך ו/או
עקב ההתקשרות עם הטכניון .אני מוותר בזאת על הזכות המוסרית שיש לי ,ככל שיש לי ,בתוצרים נשוא
השירותים.

_________________
תאריך

__________________
חתימה

