ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την …../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας
VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία,
Κύπρος. (η οποία για τους σκοπούς και όρους της παρούσας συμφωνίας θα καλείται «ο Παροχέας»)
από το ένα μέρος και της Εταιρείας………………………………………………, με αρ. εγγραφής
…………… εκ………………….. (η οποία για τους σκοπούς και όρους της παρούσας συμφωνίας θα
καλείται «ο Αδειούχος Σταθμός») από το άλλο μέρος και μαρτυρεί τα ακόλουθα:
ΕΠΕΙΔΗ ο Αδειούχος Σταθμός έχει υποβάλει αίτηση προς τον Παροχέα για παροχή από τον
τελευταίο Υπηρεσιών πρόσβασης στο Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης που διατηρεί, και/ή
ΕΠΕΙΔΗ ο Παροχέας και ο Αδειούχος Σταθμός βρίσκονται στο στάδιο διαπραγμάτευσης για
σύναψη Συμφωνίας Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών Πρόσβασης στο Δίκτυο Επίγειας
Ψηφιακής Τηλεόρασης του Παροχέα (στο εξής «η Συμφωνία»), και/ή

ΕΠΕΙΔΗ ο Παροχέας και ο Αδειούχος Σταθμός (οι οποίοι για τους σκοπούς και όρους της
παρούσας Συμφωνίας θα καλούνται «τα Mέρη») έχουν υπογράψει Συμφωνία με ημερομηνία
………….. για την παροχή από τον Παροχέα στον Αδειούχο Σταθμό Υπηρεσιών πρόσβασης στο
Δίκτυο, και
ΕΠΕΙΔΗ στα πλαίσια της Συμφωνίας ο Παροχέας και ο Αδειούχος Σταθμός ενδέχεται να
γνωστοποιήσουν εκατέρωθεν ορισμένες εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες, στοιχεία και
δεδομένα, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και σημαντικές σε σχέση με τις δραστηριότητές τους
που σχετίζονται με την επικείμενη Συμφωνία και/ή την Συμφωνία, και
ΕΠΕΙΔΗ ο Παροχέας και ο Αδειούχος Σταθμός επιθυμούν να προστατεύσουν τις μεταξύ τους
γνωστοποιηθείσες πληροφορίες ως εμπιστευτικές
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
1.

Τα

Μέρη

αναγνωρίζουν

και

συμφωνούν

ότι

όλες

οι

πληροφορίες,

συμπεριλαμβανομένων άνευ επηρεασμού της γενικότητας του παρόντος όρου, των προνοιών
της παρούσας συμφωνίας, όλων των οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών που
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σχετίζονται με τα Μέρη, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό όλων των αναλύσεων αγοράς
και σχεδίων επέκτασης αγοράς, όλων των αναλύσεων εισοδημάτων και κερδών, όλων των
τεχνικών πληροφοριών που σχετίζονται με τα Μέρη, που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των μερών
και καθορίστηκαν από τα Μέρη, ως εμπιστευτικά, όλων των λογισμικών και άλλων
πληροφοριών, προδιαγραφών, σχεδίων, γνώσεων, προνομίων ευρεσιτεχνίας, πληροφοριών
που σχετίζονται με οποιαδήποτε έρευνα ή άλλο έργο, μελλοντική εξέλιξη, και οποιωνδήποτε
μηχανικών,

τεχνικών,

ηλεκτρονικών,

τεχνολογικών,

βιομηχανικών,

υπηρεσιακών,

εμπορικών, οικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών προσωπικού που σχετίζονται με
υφιστάμενη

και

μελλοντική

εργασία,

εφευρέσεων,

ανακαλύψεων,

βελτιώσεων,

αναβαθμίσεων και εξελίξεων και κάθε άλλων πνευματικών ιδιοκτησιών, που από τώρα και
στο εξής θα καλούνται συλλογικά ως “Εμπιστευτικές Πληροφορίες”, που αποκαλύπτονται ή
θα αποκαλυφθούν από οποιοδήποτε Μέρος στο άλλο Μέρος ή που ανταλλάχθηκαν ή θα
ανταλλαχθούν μεταξύ τους, θα παραμείνουν ιδιοκτησία του Μέρους που προβαίνει σε τέτοια
αποκάλυψη ή που τελεί τέτοια ανταλλαγή.
2.

Τα Μέρη υποχρεούνται:
(α)

να κρατούν όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μυστικές και εμπιστευτικές,

χρησιμοποιώντας τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό προσοχής που θα χρησιμοποιούσαν
κανονικά κατά την προστασία των δικών τους εμπιστευτικών πληροφοριών παρόμοιας
φύσης και να μην αποκαλύψουν οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο
μέρος, παρά μόνο για τους σκοπούς της Συμφωνίας.
(β)

να μην χρησιμοποιήσουν ή επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση τέτοιων

Εμπιστευτικών Πληροφοριών για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, είτε ολικά είτε εν μέρη, παρά
μόνο σε σχέση με το σκοπό και τη διάρκεια της Συμφωνίας, εκτός και μόνο κατά την
έκταση που τέτοια περαιτέρω χρήση είναι προηγουμένως συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένη
γραπτώς από το Μέρος που αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες.
(γ)

να μην αντιγράψουν ή προκαλέσουν την αντιγραφή τέτοιων Εμπιστευτικών

Πληροφοριών, είτε ολικά είτε εν μέρη, για οποιαδήποτε αποκάλυψη αυτών, είτε έμμεση
είτε άμεση σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, παρά μόνο για τους σκοπούς της Συμφωνίας.
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(δ)

να μην αποκαλύψουν τέτοιες Εμπιστευτικές Πληροφορίες, είτε ολικά είτε εν

μέρη, σε οποιοδήποτε προσωπικό του οργανισμού τους που δεν χρειάζεται να λάβει
τέτοιες πληροφορίες για τους σκοπούς της Συμφωνίας.

3.

Οποιαδήποτε αποκάλυψη Εμπιστευτικών Πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος

θεωρηθεί αναγκαία, τέτοια αποκάλυψη θα γίνει κάτω από όρους και προϋποθέσεις που θα
εγκριθούν και από τα δύο Μέρη. Σε τέτοια περίπτωση, η αποκάλυψη που θα γίνει σε τρίτο
μέρος θα υπόκειται στην γραπτή συμφωνία του εν λόγω τρίτου μέρους, με βάση τους ίδιους
όρους που καταγράφονται στην παρούσα συμφωνία, να μην προβεί σε περαιτέρω αποκάλυψη
και να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους
του αποκαλύφθηκαν και/ή παρασχέθηκαν.
4.

Εάν οποιοδήποτε Μέρος αντιληφθεί οποιαδήποτε αποκάλυψη που σχετίζεται με τις

Εμπιστευτικές Πληροφορίες και που δεν επιτρέπεται από την παρούσα συμφωνία, θα
ειδοποιήσει αμέσως το άλλο Μέρος και θα αναζητήσουν μαζί τρόπους επανόρθωσης της
κατάστασης άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε άλλων μέτρων εάν υπάρχουν. Κανένα Μέρος
δεν θα ευθύνεται για την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών, νοουμένου ότι τέτοια
αποκάλυψη επέρχεται παρόλο το γεγονός ότι άσκησε τον ίδιο βαθμό προσοχής που συνήθως
λαμβάνει ώστε να διατηρήσει και διασφαλίσει τις δικές του Εμπιστευτικές Πληροφορίες
παρόμοιας φύσης.

5.

Η απαγόρευση αποκάλυψης των Εμπιστευτικών Πληροφοριών δεν ισχύει αν:
(α)

οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί χωρίς παραβίαση

των όρων εμπιστευτικότητας ή των όρων της παρούσας συμφωνίας, ιδίως επειδή είτε
αυτές έχουν ήδη γίνει δημόσια γνωστές από το ίδιο το μέρος ή αν η εν λόγω
δημοσιοποίηση ή αποκάλυψη επιβάλλεται από την Νομοθεσία ή από αρμόδια Διοικητική
Αρχή ή με σχετική απόφαση Δικαστηρίου.
(β)

λήφθηκαν νόμιμα από τρίτο μέρος με πλήρη δικαιώματα αποκάλυψης, ή

(γ)

ήταν ήδη υπό την απεριόριστη κατοχή του Μέρους που τις λαμβάνει κατά την

ημερομηνία παραλαβής τέτοιων πληροφοριών με βάση την παρούσα συμφωνία,
(δ)

για τις οποίες αναφέρεται ειδικά και ρητά ότι δεν είναι εμπιστευτικές.
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6.

Σε περίπτωση το ένα Μέρος παρέχει στο άλλο Εμπιστευτικές Πληροφορίες, το Μέρος

το οποίο παρέχει τις πληροφορίες θα αποζημιώνει και θα διατηρεί το Μέρος που λαμβάνει τις
Εμπιστευτικές Πληροφορίες, ανέπαφο από οποιαδήποτε

ευθύνη ή ζημιά ή αποζημίωση

(περιλαμβανομένων και οποιονδήποτε επαγγελματικών εξόδων) υποστεί το

Μέρος που

λαμβάνει και που έχει σχέση ή πηγάζει από ισχυριζόμενη παράβαση ή ακατάλληλη χρήση
τέτοιων πληροφοριών λόγω του ότι οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες υπόκεινται σε
περιορισμούς εμπιστευτικότητας προς όφελος τρίτων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων.

7.

Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες είναι ιδιαίτερα

ευαίσθητης φύσης και έτσι απαγορευτικά μέτρα ενδιάμεσα ή απόλυτα είναι αναγκαία για την
προστασία τους.
8.

Εάν μια ή περισσότερες από τις πρόνοιες που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία

είναι άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή με οποιοδήποτε τρόπο με βάση την ισχύουσα
Νομοθεσία, ή εγκυρότητα, νομιμότητα και εκτελεστότητα των υπόλοιπων προνοιών που
περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία δεν θα επηρεαστεί με οποιοδήποτε τρόπο και η
παρούσα Συμφωνία θα διαβάζεται ως εάν η άκυρη ή παράνομη ή μη εφαρμόσιμη πρόνοια ή
μέρος αυτής να μην είχε περιληφθεί.
9.

Η ισχύς της Συμφωνίας θα αρχίσει από την υπογραφή της και θα ισχύει μέχρις ότου

οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες περιέλθουν σε δημόσια γνώση.
10.

Η παρούσα Συμφωνία θα ερμηνεύεται και θα διέπεται από το Κυπριακό Δίκαιο και

αρμόδιο Δικαστήριο για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών προκύψουν μεταξύ των
Μερών είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.
Η παρούσα Συμφωνία υπογράφτηκε από τα Μέρη στην παρουσία μαρτύρων σε δύο πρωτότυπα που
δόθηκαν ανά ένα στο κάθε Μέρος.
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη

Μάρτυρες

1.………………………………
VELISTER LTD

1. …………………………
Α.Δ.Τ

2.………………………………
…………………. LTD

2. …………………………..
Α.Δ.Τ.
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