לכבוד
הממונה על יישום חוק חופש המידע
המועצה להסדר ההימורים בספורט
רח' אודם 21
פ"ת 5942594

תאריך___________:

בקשה לקבלת מידע
לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח 8991 -

שם פרטי:

פרטי המבקש
שם משפחה:

תאגיד הרשום כחוק בישראל:

שם תאגיד:

רח'

מס' בית

מיקוד

דואר
אלקטרוני

מס'
זהות:
מס'
התאגיד:
ישוב
טל'

פרטי המבקש
הנני מבקש/ת את המידע שלהלן( :ניתן לצרף בדף מפרד את פרטי המידע המבוקש בחתימת
המבקש/ת.______________________________________________________ :
האם אתה מייצג אדם או גוף אחר? כן  /לא .אם כן ,את מי אתה מייצג?_____________.
המידע המבוקש:

אודתיי

אודת אדם אחר

אודות הנחיות מנהליות (הבקשה פטורה מתשלום אגרת בקשה)
התחייבות
הנני מתחייב לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרה עד לסכום שלא יעלה על סך  ,₪ 241כולל אגרת
הבקשה)*(.
אם הממונה על יישום החוק יודיע לי כי עלות הטיפול וההפקה בבקשתי גבוהה יותר ,תידרש
הסכמה נפרדת ממני להמשך הטיפול.
________________
חתימת המבקש/ת
רצ"ב אגרת הבקשה  -המחאה על סך  ₪ 11לפקודת המועצה להסדר ההימורים בספורט.
(*)
 מידע שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת הבקשה וכן מאגרת הטיפול של עד  5שעותעבודה הראשונות.
 אגרת טיפול לכל שעת עבודה נוספת הינה  ₪ 01לשעה; מידע ע"ג דף צילום ,מודפס ,פלטמחשב ,עלות  ₪ 1.1לעמוד .דיסקט המכיל קבצים .₪ 1.4
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שלום רב,

נספח א'

הנדון :בקשתך לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע ,התשנ"ח2991-
 .2בקשתך לקבל מידע המצוי במועצה להסדר ההימורים בספורט יש להגיש ע"ג הטופס .נא
פרט/י וציינ/י במידויק את פרטי המידע שאותו הנך מבקש על מנת שנוכל לאתר את המידע
ולטפל בבקשתך.
 .1על פי תקנות חופש המידע (אגרות) תשס"ח –  1115והוראות התכ"ם ,יש לשלם "אגרת
בקשה" לקבלת מידע על סך ( ₪ 11מידע שאדם מבקש אודות עצמו וזכויותיו פטור
מ"אגרת הבקשה" וכן פטור מאגרת טיפול בעד  5שעות עבודה ראשונות).
תשלום האגרה הינו תנאי לתחילת הטיפול בבקשה ולא יוחזר גם אם בקשה תידחה.
 .0תשומת לבך ,לסעיף התחייבות מצדך לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקת המידע
המבוקש עד לסכום שלא יעלה על  . ₪ 241אם עלות הטיפול בבקשה גבוהה יותר ,תדרש
הסכמתך נפרדת להמשך הטיפול.
 .5את תשלום אגרת הבקשה ניתן לשלם בהמחאה לפקודת המועצה להסדר ההימורים
בספורט.
 .4את הבקשה ,בצירוף התשלום אגרת הבקשה (באמצעות המחאה בנקאית) ,יש לשלוח בדואר
אל ממונה על יישום חוק חופש המידע במועצה להסדר ההימורים בספורט בכתובת
הרשומה מטה.
 .6עם קבלת הבקשה כנ"ל אפעל על פי חוק חופש המידע התשנ"ח ,2991-ובמועדים שנקבעו
בחוק.

בכבוד רב
ממונה יישום חוק חופש המידע
אם ברצונך לדעת את פרטי חוק חופש המידע ותקנות החוק בכל הנוגע לחוק חופש המידע וכן האם
המידע פורסם ע"י המשרד ,תוכל לראות באתר האינטרנט של המועצה להסדר ההימורים בספורט:
www.winner.co.il
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