DOGOVOR O VAROVANJU POSLOVNE SKRIVNOSTI

Sklenjen med
Iskra Mehanizmi, d.o.o. (v nadaljevanju Iskra Mehanizmi)
in
………………………………. (v nadaljevanju PARTNER)

Pogodbeni stranki z namenom, da bo Iskra Mehanizmi omogočila dostop do
določenih informacij Iskre Mehanizmi, ki imajo naravo poslovne skrivnosti in/ali
industrijske lastnine, in z namenom zaščite poslovne skrivnosti in interesov Iskre
Mehanizmi, se dogovorita naslednje:

1. PARTNER bo kot poslovno skrivnost varoval vse podatke, do katerih bi
prišel oz ki bi mu bili razkriti.
2. PARTNER se izrecno zaveže, da bo vse podatke varoval kot poslovno
skrivnost, in jih ne bo razkrival ali predajal naprej katerimkoli 3. osebam,
brez izrecnega pisnega soglasja Iskre Mehanizmi. V kolikor bo Iskra
Mehanizmi dala pisno soglasje za posredovanje določenih podatkov, se
PARTNER izrecno zavezuje, da jih bo posredoval zgolj imenovani 3. osebi
in zgolj v obsegu, za katerega je soglasje dano.
3. PARTNER se izrecno zaveže, da podatkov ne bo kopiral ali na drug način
distribuiral. Vse eventualne kopije podatkov se zaveže nemudoma vrniti
Iskri Mehanizmi, na njegovo pisno ali ustno zahtevo.
4. PARTNER se izrecno zaveže, da bo omejil uporabo zaupnih podatkov na
podatke, ki so nujno potrebni za izvajanje poslov.
5. PARTNER izrecno izjavlja, da mu je poznano, da predstavljajo podatki
poslovno skrivnost in/ali industrijsko lastnino Iskre Mehanizmi, in da vsaka
neupravičena uporaba ali razkritje podatkov za Iskro Mehanizmi pomeni
veliko gospodarsko škodo.
6. Vse obveznosti po tem dogovoru bodo PARTNERJA zavezovale še 10 let
po prenehanju veljavnosti tega dogovora.
7. PARTNER se izrecno zaveže, da svojih pravic po tem dogovoru brez
izrecnega pisnega soglasja Iskre Mehanizmi ne bo prenesel na nobeno 3
osebo.
8. Ta dogovor je sklenjen za nedoločen čas, in se lahko razveže samo po
sporazumu pogodbenih strank.
9. V primeru razveze se PARTNER izrecno zaveže vrniti ali uničiti vse
podatke oz kopije, s katerimi razpolaga oz. ki jih je pridobil v času
veljavnosti tega dogovora.

10. V primeru, da je PARTNER z nepravilno ali malomarno uporabo podatkov
povzročil škodo Iskri Mehanizmi, ima Iskra Mehanizmi pravico pogodbo
enostransko prekiniti. PARTNER odgovarja Iskri Mehanizmi za vso škodo,
ki jo je s svojim dejanjem povzročil.
11. Ta dogovor je sklenjen v 2 enakih izvodih, ki imata oba lastnost izvirnika.
Vsaka izmed pogodbenih strank prejeme po 1 izvod.
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