
  

 
 

 
 הצהרת סודיות ואחריות

 
אני )שם מלא( הח"מ ___________________________ נושא/ת ת"ז מס' ___________________ 
המתגורר/ת בכתובת ___________________________, מתחייב/ת בזאת כלפי אגודת ההומוסקסואלים, 

( 580014058הלסביות, הביסקסואלים והטרנסג'נדרס בישראל )להלן האגודה לשמירת זכויות הפרט, ע"ר מס' 
 כדלקמן:

 
. לשמירה על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע, תוכנית, חומר, מסמך עיוני מדעי או מעשי, בין בכתב ובין בע"פ 1

-ביחס או בקשר לכל דבר שהובא לידיעתי במסגרת עבודתי/התנדבותי אצלכם לרבות עבודה עם מערכת ה
CRM   .הארגונית 

 
תי/התנדבותי ולאחריה, לא אשתף או אחשוף מידע מכל סוג שהוא . אני מתחייב/ת בזאת כי במשך תקופת עבוד2

שרכשתי בארגון, לרבות אך לא רק דרכי פעולותיה של האגודה ושיטות עבודתה, חברי האגודה ועובדיה, צרכני 
וספקי שירותי, תורמים פרטיים, תורמים מוסדיים, קרנות בינלאומיות/ממשלתיות או כל ארגון או אדם שהאגודה 

איתו, מנהלת איתו, או מתכוונת לנהל איתו קשרים כלכליים או ארגוניים, לצרכי האישיים או לצרכיו של ניהלה 
 ארגון אחר.

 
ידוע לי שאסור לי ליצור כל התחייבות משפטית ו/או עסקית ו/או כספית מכל סוג שהוא בשם של האגודה, אלא  . 3

אם התקבל לכך אישור מראש ובכתב מהוועד המנהל של האגודה ו/או מגזבר האגודה ו/או ממנכ"ל האגודה. ברור 
רה ע"י הועד או גזבר האגודה או מנכ"ל לי שכל התחייבות משפטית ו/או עסקית ו/או כספית שאעשה , שלא אוש

 האגודה הינה פרטית ובאחריותי האישית. 
 

. אני מתחייב/ת לשמור על זכויות יוצרים בכל פעילותי שקשורה במסגרת האגודה למען הלהט"ב לרבות שימוש 4
 חוקי בתמונות, גופנים, ומוזיקה.

 
לכולם וכולן. במידה ונחשפתי בעצמי או זיהיתי . אני מתחייב/ת לשמור על מרחב בטוח ומקבל. המאפשר מקום 5

 shelly@lgbt.org.ilהתנהגות בלתי הולמת אצור קשר עם אחראי.ת הטרדות מיניות במייל: 
 

לאחר  . כל הוצאה כספית במסגרת פעילות התנדבותי באגודה דורשת אישור מקדים מצוות המטה. החזר ינתן6
 הגשת דוח קופה קטנה בצמוד לקבלה הרלוונטית.

 
. כל התקשורת לגוף תקשורת תעשה על ידי אישור מצוות המטה, אין להתראיין בשם האגודה או לעשות שימוש 7

 בלוגו שלה מבלי לקבל על כך אישור.
 

  קראתי מסמך זה על כל סעיפיו, ועל כן מאשר/ת ומתחייב/ת לנהוג על פי הכתוב בו.  . 8
 

 ___________________________         שם מלא: 
 

 ___________________________               מייל: 
  

 ___________________________              טלפון: 
 

 ___________________________           מחלקה: 
 

 ___________________________ תאריך חתימה: 
 

 ___________________________           חתימה: 



  

 

 

  

 


