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העברתו לאחר ,אלא למטרות המפורטות בפסקה (;)1
התחייבות כאמור תיחתם בידי מי שעומד בראש
הגוף המופקד על ניהול ענייני המפלגה ועל ביצוע
החלטותיה כאמור בסעיף  )2(18ובידי האחראי לטיפול
במידע מטעם המפלגה כאמור בסעיף (39ג) לחוק
הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט—1969.2
(ג) שר הפנים ,בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת
החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,יקבע הוראות בעניין —
( )1אופן הליך העדכון והאימות ,ובלבד שיובטח כי
לא ייחשף במסגרתו ,בפני כל גורם שאינו המפלגה ,כל
מידע על זהות חברי המפלגה;
( )2מספר הימים לביצוע הליך העדכון והאימות מיום
הגשת הבקשה לפי סעיף קטן (ב).
(ד) מפלגה תיידע בכתב את המבקש להירשם כחבר בה כי
פרטיו המזהים יעודכנו ויאומתו לפי הוראות סעיף זה.
(ה) העושה שימוש במידע שנמסר לפי סעיף זה ,שלא לשם
יצירת קשר עם חברי המפלגה או ניהול הבחירות המקדימות
כאמור בסעיף קטן (ב)( ,)1דינו — מאסר שנתיים או הקנס
הקבוע בסעיף (61א)( )4לחוק העונשין".
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