بسمه تعالی
قرارداد محرمانگی
اینجانب  ......................ف رزند  ...................به شماره ملی  ...................................متولد سال  .............متعهد می گردم به تمامی مفاد این قرارداد پایبند باشم.
موضوع توافق نامه عبارت است از حفظ امانت ،راز داری و عدم افشای اطالعات و اسرار تجاری ،خدماتی ،اداری ،مدارک و مستندات فعلی و آتی .
رعایت موضوع این توافق نامه ،مشمول اعمال مراقبت در خصوص عدم افشای اطالعات و اسرار هر یک از طرفین توسط سایر عوامل و همکاران متعهد و همچنین
جلوگیری از ادامه افشای اطالعات نیز میباشد.
عدم افشای اطالعات ،مستلزم اعمال مراقبتهای الزم جهت عدم افشای ناخواسته اطالعات و اسرار تجاری نیز میباشد.
اسناد محرمانه ،اطالعات و مستندات مشمول این تعهدنامه اعم از الکترونیکی ،کاغذی و شفاهی شامل و نه محدود به اطالعات شرکت ،اطالعات مشتریان ،تامین
کنندگان ،کارفرمایان و دیگر ذینفعان ،اطالعات پرسنل و اطالعات دارایی های معنوی شرکت به شرح زیر میباشد:
کلیه اسناد ،اطالعات ،مستندات ،فرآوردهها ،دانش و فنون خاص حرفهای ،اسرار و اطالعات فنی و تخصصی درباره موضوع فعالیت شرکت و یا غیر از آن ،مسائل
امنیتی سیستمها ،عیوب و نقصهای احتمالی سیستمها ،مباحث مربوط به جلسات داخلی کارفرما و مجری برنامههای در دست اقدام و آتی که به صورت رسمی
یا غیر رسمی در سازمان اعالم گردیده است.
تعهدات توافق نامه
مجری توافق نامه تعهد مینمایند که:
از افشای هرگونه اطالعات محرمانه و اسرار تجاری به هر طریق اعم از زبانی ،دیداری ،کتبی و … خودداری نمایند؛
از اطالعات محرمانه و اسرار تجاری به نفع خود یا اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی به هیچ طریقی استفاده ننمایند؛
از اطالعات محرمانه و اسرار تجاری نسخه برداری ننموده و یا مقدمات نسخهبرداری از آن را فراهم نیاورند؛ از اطالعات محرمانه و اسرار تجاری به نحو مطمئنی
نگهداری نموده و اقدامات الزم را جهت جلوگیری از دسترسی ،استفاده یا افشای این اطالعات به عمل آورند؛
تمامی اطالعات محرمانه و مواد محرمانه ،داراییهای متعلق به طرفین محسوب میشوند و هیچ گونه حقی تحت عنوان امتیازنامه ،کپی رایت ،اطالعات سری
تجاری طرفین ،اطالعات داده ها و سایر حقوق ناشی از مالکیت معنوی به واسطه افشای اطالعات تصریح ًا یا تلویحاً به طرف مخاطب اعطا نمیگردد.
ماده  _6جبران خسارات ناشی از نقض توافق نامه
در صورت نقض یا عدم اجرای هر یک از مفاد این توافق نامه در طول مدت اعتبار آن طرف خاطی مکلف به جبران خسارتهای مادی و معنوی وارده میباشد
و طرف دیگر میتواند کلیه خسارات و ضرر و زیانهای وارده به خود را طلب نماید و یا نسبت به طرح دعوی در دادگاههای صالحه اقدام نماید.
در صورتی که افشای اسرار موضوع این ماده با سوء نیت و عمدی باشد موضوع مطابق قانون قابل پیگیری کیفری خواهد بود.
حل اختالفات
کلیه اختالفات ناشی از اجرا ،تفسیر یا تغییر این توافق نامه در صورتی که از طریق مذاکره حل و فصل نگردد؛ از طریق مراجع قضایی جمهوری اسالمی ایران
قابل پیگیری خواهد بود.
قانون حاکم بر این توافق نامه و رابطه فی مابین طرفین ،قوانین کشور جمهوری اسالمی ایران می باشد و مسائل مطروحه مطابق آن مورد تفسیر قرار خواهد
گرفت.
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