ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI

ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ
Η ΤΜΦΩΝΙΑ ΑΤΣΗ γίλεηαη ζήκεξα ηελ …../2011 ζηε Λεπθσζία κεηαμύ ηεο Εηαηξείαο
VELISTER LTD εμ Επαγειηζηξίαο 68, ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΕΝΗ, 3νο όξνθνο, ηξόβνινο 2057, Λεπθσζία
(ε νπνία γηα ηνπο ζθνπνύο θαη όξνπο ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο ζα θαιείηαη «ν Παξνρέαο») από ην
έλα κέξνο θαη ηεο Εηαηξείαο………………………………………………, κε αξ. εγγξαθήο
…………… εθ………………….. (ε νπνία γηα ηνπο ζθνπνύο θαη όξνπο ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο ζα
θαιείηαη «ν Αδεηνύρνο ηαζκόο») από ην άιιν κέξνο θαη καξηπξεί ηα αθόινπζα:
ΕΠΕΙΔΗ ν Αδεηνύρνο ηαζκόο έρεη ππνβάιεη αίηεζε πξνο ηνλ Παξνρέα γηα παξνρή από ηνλ
ηειεπηαίν Τπεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην Δίθηπν Επίγεηαο Ψεθηαθήο Σειεόξαζεο πνπ δηαηεξεί, θαη/ή
ΕΠΕΙΔΗ ν Παξνρέαο θαη ν Αδεηνύρνο ηαζκόο βξίζθνληαη ζην ζηάδην δηαπξαγκάηεπζεο γηα
ζύλαςε πκθσλίαο Παξνρήο πκθσλεκέλνπ Επηπέδνπ Τπεξεζηώλ Πξόζβαζεο ζην Δίθηπν Επίγεηαο
Ψεθηαθήο Σειεόξαζεο ηνπ Παξνρέα (ζην εμήο «ε πκθσλία»), θαη/ή

ΕΠΕΙΔΗ ν Παξνρέαο θαη ν Αδεηνύρνο ηαζκόο (νη νπνίνη γηα ηνπο ζθνπνύο θαη όξνπο ηεο
παξνύζαο πκθσλίαο ζα θαινύληαη «ηα Mέξε») έρνπλ ππνγξάςεη πκθσλία κε εκεξνκελία
………….. γηα ηελ παξνρή από ηνλ Παξνρέα ζηνλ Αδεηνύρν ηαζκό Τπεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην
Δίθηπν, θαη
ΕΠΕΙΔΗ ζηα πιαίζηα ηεο πκθσλίαο ν Παξνρέαο θαη ν Αδεηνύρνο ηαζκόο ελδέρεηαη λα
γλσζηνπνηήζνπλ εθαηέξσζελ νξηζκέλεο εκπηζηεπηηθέο θαη απόξξεηεο πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία θαη
δεδνκέλα, νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηεο θαη ζεκαληηθέο ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθείκελε πκθσλία θαη/ή ηελ πκθσλία, θαη
ΕΠΕΙΔΗ ν Παξνρέαο θαη ν Αδεηνύρνο ηαζκόο επηζπκνύλ λα πξνζηαηεύζνπλ ηηο κεηαμύ ηνπο
γλσζηνπνηεζείζεο πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο
ΤΜΦΩΝΟΤΝΣΑΙ ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ:
1.

Σα

Μέξε

αλαγλσξίδνπλ

θαη

ζπκθσλνύλ

όηη

όιεο

νη

πιεξνθνξίεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άλεπ επεξεαζκνύ ηεο γεληθόηεηαο ηνπ παξόληνο όξνπ, ησλ πξνλνηώλ
ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο, όισλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαη εκπνξηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ
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ζρεηίδνληαη κε ηα Μέξε, πεξηιακβαλνκέλσλ ρσξίο πεξηνξηζκό όισλ ησλ αλαιύζεσλ αγνξάο
θαη ζρεδίσλ επέθηαζεο αγνξάο, όισλ ησλ αλαιύζεσλ εηζνδεκάησλ θαη θεξδώλ, όισλ ησλ
ηερληθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Μέξε, πνπ αληαιιάρζεθαλ κεηαμύ ησλ κεξώλ
θαη θαζνξίζηεθαλ από ηα Μέξε, σο εκπηζηεπηηθά, όισλ ησλ ινγηζκηθώλ θαη άιισλ
πιεξνθνξηώλ, πξνδηαγξαθώλ, ζρεδίσλ, γλώζεσλ, πξνλνκίσλ επξεζηηερλίαο, πιεξνθνξηώλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε νπνηαδήπνηε έξεπλα ή άιιν έξγν, κειινληηθή εμέιημε, θαη νπνησλδήπνηε
κεραληθώλ,

ηερληθώλ,

ειεθηξνληθώλ,

ηερλνινγηθώλ,

βηνκεραληθώλ,

ππεξεζηαθώλ,

εκπνξηθώλ, νηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη πιεξνθνξηώλ πξνζσπηθνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε
πθηζηάκελε

θαη

κειινληηθή

εξγαζία,

εθεπξέζεσλ,

αλαθαιύςεσλ,

βειηηώζεσλ,

αλαβαζκίζεσλ θαη εμειίμεσλ θαη θάζε άιισλ πλεπκαηηθώλ ηδηνθηεζηώλ, πνπ από ηώξα θαη
ζην εμήο ζα θαινύληαη ζπιινγηθά σο “Εκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο”, πνπ απνθαιύπηνληαη ή
ζα απνθαιπθζνύλ από νπνηνδήπνηε Μέξνο ζην άιιν Μέξνο ή πνπ αληαιιάρζεθαλ ή ζα
αληαιιαρζνύλ κεηαμύ ηνπο, ζα παξακείλνπλ ηδηνθηεζία ηνπ Μέξνπο πνπ πξνβαίλεη ζε ηέηνηα
απνθάιπςε ή πνπ ηειεί ηέηνηα αληαιιαγή.
2.

Σα Μέξε ππνρξενύληαη:
(α)

λα θξαηνύλ όιεο ηηο Εκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο κπζηηθέο θαη εκπηζηεπηηθέο,

ρξεζηκνπνηώληαο ηνπιάρηζηνλ ηνλ ίδην βαζκό πξνζνρήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ
θαλνληθά θαηά ηελ πξνζηαζία ησλ δηθώλ ηνπο εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ παξόκνηαο
θύζεο θαη λα κελ απνθαιύςνπλ νπνηεζδήπνηε ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ζε νπνηνδήπνηε ηξίην
κέξνο, παξά κόλν γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο πκθσλίαο.
(β)

λα κελ ρξεζηκνπνηήζνπλ ή επηηξέςνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηέηνησλ

Εκπηζηεπηηθώλ Πιεξνθνξηώλ γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπό, είηε νιηθά είηε ελ κέξε, παξά
κόλν ζε ζρέζε κε ην ζθνπό θαη ηε δηάξθεηα ηεο πκθσλίαο, εθηόο θαη κόλν θαηά ηελ
έθηαζε πνπ ηέηνηα πεξαηηέξσ ρξήζε είλαη πξνεγνπκέλσο ζπγθεθξηκέλα εμνπζηνδνηεκέλε
γξαπηώο από ην Μέξνο πνπ απνθαιύπηεη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο.
(γ)

λα κελ αληηγξάςνπλ ή πξνθαιέζνπλ ηελ αληηγξαθή ηέηνησλ Εκπηζηεπηηθώλ

Πιεξνθνξηώλ, είηε νιηθά είηε ελ κέξε, γηα νπνηαδήπνηε απνθάιπςε απηώλ, είηε έκκεζε
είηε άκεζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο, παξά κόλν γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο πκθσλίαο.
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(δ)

λα κελ απνθαιύςνπλ ηέηνηεο Εκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο, είηε νιηθά είηε ελ

κέξε, ζε νπνηνδήπνηε πξνζσπηθό ηνπ νξγαληζκνύ ηνπο πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα ιάβεη
ηέηνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο πκθσλίαο.

3.

Οπνηαδήπνηε απνθάιπςε Εκπηζηεπηηθώλ Πιεξνθνξηώλ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο

ζεσξεζεί αλαγθαία, ηέηνηα απνθάιπςε ζα γίλεη θάησ από όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο πνπ ζα
εγθξηζνύλ θαη από ηα δύν Μέξε. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε απνθάιπςε πνπ ζα γίλεη ζε ηξίην
κέξνο ζα ππόθεηηαη ζηελ γξαπηή ζπκθσλία ηνπ ελ ιόγσ ηξίηνπ κέξνπο, κε βάζε ηνπο ίδηνπο
όξνπο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα ζπκθσλία, λα κελ πξνβεί ζε πεξαηηέξσ απνθάιπςε
θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο Εκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο κόλν γηα ηνπο ζθνπνύο γηα ηνπο νπνίνπο
ηνπ απνθαιύθζεθαλ θαη/ή παξαζρέζεθαλ.
4.

Εάλ νπνηνδήπνηε Μέξνο αληηιεθζεί νπνηαδήπνηε απνθάιπςε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο

Εκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο θαη πνπ δελ επηηξέπεηαη από ηελ παξνύζα ζπκθσλία, ζα
εηδνπνηήζεη ακέζσο ην άιιν Μέξνο θαη ζα αλαδεηήζνπλ καδί ηξόπνπο επαλόξζσζεο ηεο
θαηάζηαζεο άλεπ επεξεαζκνύ νπνησλδήπνηε άιισλ κέηξσλ εάλ ππάξρνπλ. Καλέλα Μέξνο
δελ ζα επζύλεηαη γηα ηελ απνθάιπςε ηέηνησλ πιεξνθνξηώλ, λννπκέλνπ όηη ηέηνηα
απνθάιπςε επέξρεηαη παξόιν ην γεγνλόο όηη άζθεζε ηνλ ίδην βαζκό πξνζνρήο πνπ ζπλήζσο
ιακβάλεη ώζηε λα δηαηεξήζεη θαη δηαζθαιίζεη ηηο δηθέο ηνπ Εκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο
παξόκνηαο θύζεο.

5.

Η απαγόξεπζε απνθάιπςεο ησλ Εκπηζηεπηηθώλ Πιεξνθνξηώλ δελ ηζρύεη αλ:
(α)

νη Εκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο έρνπλ ήδε δεκνζηνπνηεζεί ρσξίο παξαβίαζε

ησλ όξσλ εκπηζηεπηηθόηεηαο ή ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο, ηδίσο επεηδή είηε
απηέο έρνπλ ήδε γίλεη δεκόζηα γλσζηέο από ην ίδην ην κέξνο ή αλ ε ελ ιόγσ
δεκνζηνπνίεζε ή απνθάιπςε επηβάιιεηαη από ηελ Ννκνζεζία ή από αξκόδηα Δηνηθεηηθή
Αξρή ή κε ζρεηηθή απόθαζε Δηθαζηεξίνπ.
(β)

ιήθζεθαλ λόκηκα από ηξίην κέξνο κε πιήξε δηθαηώκαηα απνθάιπςεο, ή

(γ)

ήηαλ ήδε ππό ηελ απεξηόξηζηε θαηνρή ηνπ Μέξνπο πνπ ηηο ιακβάλεη θαηά ηελ

εκεξνκελία παξαιαβήο ηέηνησλ πιεξνθνξηώλ κε βάζε ηελ παξνύζα ζπκθσλία,
(δ)

γηα ηηο νπνίεο αλαθέξεηαη εηδηθά θαη ξεηά όηη δελ είλαη εκπηζηεπηηθέο.
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6.

ε πεξίπησζε ην έλα Μέξνο παξέρεη ζην άιιν Εκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο, ην Μέξνο

ην νπνίν παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο ζα απνδεκηώλεη θαη ζα δηαηεξεί ην Μέξνο πνπ ιακβάλεη ηηο
Εκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο, αλέπαθν από νπνηαδήπνηε

επζύλε ή δεκηά ή απνδεκίσζε

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη νπνηνλδήπνηε επαγγεικαηηθώλ εμόδσλ) ππνζηεί ην

Μέξνο πνπ

ιακβάλεη θαη πνπ έρεη ζρέζε ή πεγάδεη από ηζρπξηδόκελε παξάβαζε ή αθαηάιιειε ρξήζε
ηέηνησλ πιεξνθνξηώλ ιόγσ ηνπ όηη νη Εκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο ππόθεηληαη ζε
πεξηνξηζκνύο εκπηζηεπηηθόηεηαο πξνο όθεινο ηξίησλ ή πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηξίησλ.

7.

Σα Μέξε αλαγλσξίδνπλ όηη νη Εκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο είλαη ηδηαίηεξα

επαίζζεηεο θύζεο θαη έηζη απαγνξεπηηθά κέηξα ελδηάκεζα ή απόιπηα είλαη αλαγθαία γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπο.
8.

Εάλ κηα ή πεξηζζόηεξεο από ηηο πξόλνηεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα πκθσλία

είλαη άθπξε, παξάλνκε ή κε εθηειεζηή κε νπνηνδήπνηε ηξόπν κε βάζε ηελ ηζρύνπζα
Ννκνζεζία, ή εγθπξόηεηα, λνκηκόηεηα θαη εθηειεζηόηεηα ησλ ππόινηπσλ πξνλνηώλ πνπ
πεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα πκθσλία δελ ζα επεξεαζηεί κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη ε
παξνύζα πκθσλία ζα δηαβάδεηαη σο εάλ ε άθπξε ή παξάλνκε ή κε εθαξκόζηκε πξόλνηα ή
κέξνο απηήο λα κελ είρε πεξηιεθζεί.
9.

Η ηζρύο ηεο πκθσλίαο ζα αξρίζεη από ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ζα ηζρύεη κέρξηο όηνπ

νη Εκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο πεξηέιζνπλ ζε δεκόζηα γλώζε.
10.

Η παξνύζα πκθσλία ζα εξκελεύεηαη θαη ζα δηέπεηαη από ην Κππξηαθό Δίθαην θαη

αξκόδην Δηθαζηήξην γηα ηελ επίιπζε νπνησλδήπνηε δηαθνξώλ πξνθύςνπλ κεηαμύ ησλ
Μεξώλ είλαη ην Επαξρηαθό Δηθαζηήξην Λεπθσζίαο.
Η παξνύζα πκθσλία ππνγξάθηεθε από ηα Μέξε ζηελ παξνπζία καξηύξσλ ζε δύν πξσηόηππα πνπ
δόζεθαλ αλά έλα ζην θάζε Μέξνο.
Σα σμβαλλόμενα Μέρη

Μάρτσρες

1.………………………………
VELISTER LTD

1. …………………………
Α.Δ.Σ

2.………………………………
…………………. LTD

2. …………………………..
Α.Δ.Σ.
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