Izjavo lahko izpolnite
elektronsko z vpisom v polja.

Ponastavi polja

Natisni

Organizacija/podjetje:………………………………………………………………………………………………………………………………………

IZJAVA O VAROVANJU ZAUPNIH INFORMACIJ
Splošno
Izjava se podpisuje z namenom varovanja zaupnih informacij, ki bodo medsebojno razkrite med člani in
partnerji Strateško razvojno - inovacijskega partnerstva »Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP
PSiDL)«.
Kot zakoniti zastopnik podpisnika soglašam, da se za poslovno skrivnost štejejo informacije, za katere je
tako določeno s pisnim sklepom pristojnega organa SRIP-a in informacije, ki so kot take določene v splošnih
aktih SRIP. Za zaupne informacije se štejejo tudi podatki, ki jih posreduje posamezen član, če te podatke
izrecno opredeli kot poslovno skrivnost ali če je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela
nepooblaščena oseba.
Izjavljam, da bodo vse osebe naše organizacije, ki se bodo seznanile z zaupnimi informacijami ali bodo
imele dostop do teh informacij, vse navedene informacije skrbno varovale in preprečevale, da se z njimi
seznanijo ali da pridejo do njih nepooblaščene osebe. Zaposlenim, ki te informacije potrebujejo, bomo
predajali le v obsegu, ki je potreben za njihovo nemoteno delo. Tretjim osebam, ki imajo kakršenkoli
utemeljen pravni interes za pridobitev teh podatkov (nadzor nad delovanjem organizacije, ipd.), bomo
posredovali podatke le s posebnim predhodnim pisnim soglasjem.
Seznanjeni smo, da kot prejemnik zaupnih informacij lahko razkrijemo informacije v skladu z vsakokratno
veljavno zakonodajo, vendar bomo o tem nemudoma obvestili pristojni organ SRIP-a, da lahko zavaruje
njegove interese.
Razkritje
Informacije bodo razkrite bodisi:
1) pisno;
2) s predajo dokumentov; ali
3) z ustno oziroma vizualno predstavitvijo.
Obdobje zaupnosti
Obdobje zaupnosti traja še leto dni po preteku izvajanja predmetne operacije.
Izjeme v zvezi z obveznostmi
Seznanjeni smo, da lahko razkrijemo, objavljamo, razširjamo in uporabljamo informacije, ki:
1)
2)
3)
4)

so že v naši posesti in smo jih prejeli brez obveznosti varovanja zaupnosti,
smo jih razvili neodvisno,
smo jih prejeli iz drugega vira, brez obveznosti varovanja zaupnosti,
so bile že dostopne javnosti takrat ko smo jih prejeli ali pa so postale dostopne javnosti brez naše
krivde ali
5) so bile razkrite tretji osebi brez obveznosti varovanja zaupnosti.
Zavrnitev odgovornosti
Seznanjeni smo, da prejemamo informacije brez kakršnegakoli jamstva in da oseba, ki nam posreduje
tovrstne informacije, ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi morebiti nastala zaradi uporabe teh
informacij.
Soglašamo, da nam razkritje informacij med trajanjem operacije ne daje nikakršne pravice ali licence v
zvezi s kakršnokoli obstoječo blagovno znamko, avtorsko pravico ali patentom.

Kraj in datum: ………………………………………

Odgovorna oseba (zastopnik)

…………………………

SRIP-PSiDL_pristop_NDA_SLO_20190102.docx

podpis in žig

…………………………

1|1

