ĮSIPAREIGOJIMAS NEATSKLEISTI KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS
2020 m. __________ __ d.
Vilnius
[...], juridinio asmens kodas [...], registruotas buveinės adresas [...] (toliau – Potencialus Konkurso dalyvis),
atstovaujamas [...], veikiančio(s) pagal bendrovės įstatus.
Pasirašydamas šį dokumentą (toliau – Įsipareigojimas) įsipareigoja neatskleisti UAB Vilniaus kogeneracinė
jėgainė, juridinio asmens kodas 303782367, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius (adresas
korespondencijai – Jočionių g. 13, Vilnius) (toliau – Konkurso organizatorius) organizuojamo atliekų
tvarkymo (naudojimo energijai gauti) konkurso metu sužinotos informacijos (duomenų) (toliau - Konkursas).
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Įsipareigojime naudojamos sąvokos
Šiame Įsipareigojime (kaip apibrėžta toliau) vartojamos didžiąja raide rašomos sąvokos turi šiame
straipsnyje arba aukščiau nurodytą reikšmę, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms aiškiai ir
nedviprasmiškai suteikia Įsipareigojimo kontekstas.
Konfidenciali informacija reiškia visus ir bet kokius duomenis, dokumentus ir informaciją,
nepriklausomai nuo jos turėjimo, išreiškimo, pateikimo ir/ar gavimo formos (rašytinė, žodinė,
elektroninė, vizualinė), gauta iš Konkurso organizatoriaus ar jo įgaliotų asmenų Konkurso metu.
Tretieji asmenys reiškia fizinius ir juridinius asmenis, išskyrus:
1.3.1. Potencialaus Konkurso dalyvio darbuotojus ir darbuotojus kito juridinio asmens, kurį jis valdo
(kontroliuoja) arba yra jo valdomas, arba su kuriuo kartu yra bendrai valdomas, kuriems savo
darbinėms funkcijos atlikti yra būtina susipažinti su Konfidencialia informacija, su sąlyga, kad
jiems yra žinomas šio Įsipareigojimo turinys ir jie yra įsipareigoję laikytis jo nuostatų. Valdymas
reiškia turėti nuosavybės teise arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti daugiau nei 50 %
balsavimo teisę suteikiančių akcijų;
1.3.2. Potencialaus Konkurso dalyvio valdymo ir priežiūros organus (jų narius), kurie savo funkcijoms
atlikti turi poreikį susipažinti su Konfidencialia informacija, su sąlyga, kad jiems yra žinomas šio
Įsipareigojimo turinys ir jie yra įsipareigoję laikytis jo nuostatų.

2.
2.1.

Konfidencialios informacijos atskleidimo tvarka
Konfidenciali informacija Potencialaus Konkurso dalyviui gali būti atskleista žodžiu, vizualiai, pateikiant
dokumentų kopijas, atsiunčiant Konfidencialią informaciją faksu, elektroniniu paštu, suteikiant prieigą
prie informacijos (pvz., prie duomenų bazės) ar kitais būdais. Visa Konfidenciali informacija yra ir lieka
išskirtinė ją pateikusio Konkurso organizatoriaus nuosavybė ir jokia šio Įsipareigojimo sąlyga negali būti
traktuojama kaip suteikianti Potencialiam Konkurso dalyviui teises į Konfidencialią informaciją ar bet
kurią jos dalį.

3.
3.1.

Potencialus Konkurso dalyvis įsipareigoja Konkurso organizatoriui:
Be atskiro rašytinio sutikimo neatskleisti Konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims
Įsipareigojimo galiojimo metu bei 5 (penkis) metus po Įsipareigojimo pasibaigimo;

3.2.

Naudoti Konfidencialią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo atskleista, ir jokiais būdais nenaudoti
Konfidencialios informacijos kitais savo ar Trečiųjų asmenų interesais, kurie nesusiję su Konfidencialios
informacijos atskleidimo ir naudojimo tikslu;
Be išankstinio tiesioginio Konkurso organizatoriaus rašytinio sutikimo Konfidencialios informacijos
neatskleisti, neperduoti ar kitu būdu neperleisti jokiomis prieinamomis komunikacijos priemonėmis ar
informacijos laikmenomis, kuriomis galima naudotis Įsipareigojimo sudarymo dieną ar kurios bus
sukurtos ateityje, bet kokiam trečiam asmeniui;
Imtis priemonių, kurios garantuotų ne žemesnį Konfidencialios informacijos saugumo lygį nei
priemonės, kuriomis Potencialus Konkurso dalyvis naudojasi, siekdamas apsaugoti savo paties
panašaus pobūdžio informaciją ir kad Konfidenciali informacija būtų atskleidžiama tik tuo tikslu ir ta
apimtimi, kaip nurodyta šiame Įsipareigojime.
Dirbant su asmens duomenimis, griežtai laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo reikalavimų.

3.3.

3.4.

3.5.

4.
4.1.

Išimtys
Šio Įsipareigojimo tikslais Konfidencialia informacija nėra laikomi duomenys ir informacija, kurie:
4.1.1. Yra ar tampa vieša pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus; ir/arba
4.1.2. Jos atskleidimo metu jau buvo viešai skelbta ar kitokiu būdu viešai prieinama plačiajai
visuomenei; ir/arba

4.2.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

4.1.3. Konkurso organizatorius raštu praneša Potencialiam Konkurso dalyviui, kad ji nėra laikoma
konfidencialia ar slapta.
Jeigu kyla abejonių, ar tam tikra informacija yra konfidenciali, Potencialus Konkurso dalyvis turi elgtis
su tokia informacija kaip su Konfidencialia informacija šio Įsipareigojimo nustatyta tvarka, kol Konkurso
organizatorius nepatvirtina kitaip.
Kitos nuostatos
Potencialus Konkurso dalyvis garantuoja, kad: (i) atliko visus teisinius veiksmus, būtinus Įsipareigojimo
tinkamam sudarymui bei pasirašymui, jo galiojimui ir vykdymui, ir jam nereikia jokio kito leidimo ar
sutikimo, išskyrus tuos, kuriuos ji jau gavo; (ii) vykdydamas savo įsipareigojimus, nepažeis jį saistančių
įstatymų, taisyklių, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ar susitarimų.
Potencialus Konkurso dalyvis neturi teisės perduoti ar kitu būdu perleisti (įskaitant pagal įstatymą) jokios
savo teisės ar pareigos pagal Įsipareigojimą jokiai trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio Konkurso
organizatoriaus sutikimo.
Jei teismas ar kita kompetentinga institucija nusprendžia, kad bet kuri Įsipareigojimo sąlyga negalioja
visa apimtimi ar iš dalies ar kitu būdu netaikoma, bet galiotų ir būtų taikoma, jei būtų tinkamai pakeista,
tuomet tokia sąlyga turi būti taikoma su pakeitimu, reikalingu, kad ji būtų galiojančia ir taikoma. Jei tokia
sąlyga negali būti taip pakeista, jos negaliojimas ar netaikymas neturi įtakos ir neigiamai nepaveikia
likusios Įsipareigojimo dalies galiojimo ar taikymo.
Įsipareigojimui taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Visi ginčai sprendžiami derybų keliu.
Neišsprendus ginčo derybų kelių, ginčas turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.

Potencialus Konkurso dalyvis (įgaliotas atstovas)
_______________________________
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)
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