
  

 
 !על מועמדותך לנבחרת הדירקטורים החברתיתשמחים 

 
 לדעת מראש: שעליךרצינו לציין כמה דברים חשובים 

 
ההצטרפות לנבחרת מהווה הסכמה להעברת פרטיך האישיים לארגונים חברתיים המחפשים  .1

 בפרופיל שלך.  דירקטור/ית
 

שתוכל/י כדי  ,, אנו נשלח אליך את פרטי הארגון המתענייןפרטיך לארגון החברתיבטרם נעביר את  .2
 .להכירו מעט יותר ולאפשר לך לקבל החלטה

 
הקשר בין הארגון לבינך ייעשה באופן ישיר ובתיאום , את פרטיך לארגון ככל שתאשר/י לנו להעביר .3

 .ל שני הצדדיםבאחריות מלאה ש ,עצמאי ביניכם
 

)לרבות מקרה בו לא  לדירקטוריון בחירתךתהליך למען הסר ספק מובהר, כי הג'וינט אינו אחראי ל .4
, הכהונה בדירקטוריון, ביטוח נושאי משרה, תגמול על ישיבות דירקטוריון )ברוב נבחרת בסופו של דבר(

ושאים אלו הם באחריותו נהפעילות בהתנדבות מלאה(, וכיו"ב. והארגונים החברתיים אינו ממומש 
 המלאה של הארגון אליו תופנה/י.

 
 אישור השתתפות בתוכנית ושימוש במידע

 
אני מאשר/ת כי אני מעוניין/ת להשתתף בתוכנית נבחרת הדירקטורים החברתית )להלן:  .1

 (."הג'וינט"מכון אלכא למנהיגות וממשל )להלן:  -( המנוהלת על ידי ג'וינט ישראל "התוכנית"
 

כי במסגרת השתתפותי בתוכנית, אמסור מידע אודותיי, הכולל מידע  ,לי ואני מאשר/תידוע  .2
אישי מזוהה כגון שם מלא, פרטים ליצירת קשר, גיל, מין, רקע תעסוקתי ולימודי, וכיו"ב )להלן: 

, "(. מידע זה יימסר למטרת ניהול, תפעול וטיפול בכל הקשור בהשתתפותי בתוכניתהמידע"
ו/או לצורך מתן שירותים נלווים וכן גון המתאים בו אתנדב כדירקטור, לרבות בחירת האר

לצורך עריכת עיבודים סטטיסטיים, מחקרים ולצורך מעקב אחר יעדים והפקת לקחים, הן על 
והמידע לא ישמש לכל מטרה אחרת  3ידי הג'וינט והן על ידי צדדים שלישיים כמפורט בסעיף 

 שאינה קשורה למטרות הנ"ל.
 

י ואני מאשר/ת כי המידע עשוי להיות מועבר לגורמים שונים הקשורים ו/או שותפים ידוע ל .3
, או גוף אחר שיפעיל בעתיד את התוכנית. בתוכנית לרבות מממנים של התוכנית, משרדי ממשלה 

 ייתכן והגורמים הללו ישלבו את המידע שלי עם מידע אחר שיש ברשותם, לרבות מידע אודותיי. 
 

מאשר/ת כי הג'וינט רשאי להשתמש בשירותים של ספקים ו/או קבלני משנה, כגון ידוע לי ואני  .4
 ספקים האוספים, מעבדים ו/או מאחסנים מידע עבורו.

 
מנת ללמוד מהתנסותם של -ידוע לי ואני מאשר/ת כי התכנית תלווה במחקר הערכה, על .5

סגרת המחקר, יועבר המשתתפים לצורך שיפור התוכנית בעתיד. אני מאשר/ת כי הובהר לי כי במ
מידע אודותיי לצוות המחקר ו/או שותפים שיבצעו מחקרים ויתכן ואתבקש להתראיין אודות 

תרומת התכנית עבורי ושביעות רצוני ממנה. הובהר לי כי בכל מקרה, הפרטים האישיים שלי ושל 
 אני מאשר/ת את השתתפותי במחקר. כל משתתפי התוכנית יישמרו בסודיות.

 
 תינתן לי האפשרות לתקן את המידע אודותיי, הנמצא במאגר המידע של הג'וינט. ידוע לי כי .6

 
הנני מאשר/ת כי חתמתי על מסמך זה מרצוני הטוב והחופשי ובהסכמתי. אני יודע/ת שלא חלה  .7

 עלי חובה חוקית למסור את המידע לג'וינט, אך לא אוכל להשתתף בתכנית ללא מסירת המידע.
 


