VERTROUWELIJKHEID EN CLAUSULE VOOR BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Vertrouwelijk
Vertrouwelijke informatie wordt beschouwd als een onthulling of levering aan de andere in
mondelinge, schriftelijke of elektronische vorm, en met name het volgende: persoonlijke gegevens,
documenten, technieken, ontwerpen, tekeningen, ontwerpen, diagrammen, modellen, monsters,
database van welke aard dan ook, toepassingen, evenals alle informatie met betrekking tot financiële,
commerciële, technische en / of industriële aspecten van een van de partijen die deze overeenkomst
ondertekenen.
De partijen bij deze overeenkomst verbinden zich ertoe strikte geheimhouding en vertrouwelijk te
betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie die aan elkaar is verstrekt en die in geen geval
openbaar zal worden gemaakt, alles of een deel, aan een natuurlijke of rechtspersoon die geen partij
is bij deze overeenkomst.
Voor de juiste toepassing van deze overeenkomst is overeengekomen dat alle informatie vertrouwelijk,
geheim en gereserveerd is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
1.

BEIDE PARTIJEN STREVEN NAAR:
i.

Gebruik de vertrouwelijke informatie uitsluitend voor het doel waarvoor deze is bedoeld
volgens de inhoud van deze overeenkomst, met alle mogelijke middelen vermijdend
dat deze informatie op een andere manier wordt gebruikt. Geen van beide partijen zal
de vertrouwelijke informatie gebruiken voor eigen gebruik.

ii.

Informeer het bestaan van deze overeenkomst en de vertrouwelijke, geheime en
beperkte aard van de informatie aan haar werknemers, medewerkers, managers,
agenten of andere andere persoon met betrekking tot het bedrijf bij de ontwikkeling
van het project.

iii.

Verantwoordelijk zijn voor zowel het gedrag van zijn bestuurders en / of werknemers
als voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien in overeenstemming met de
bepalingen van deze overeenkomst.

iv.

Zorg ervoor dat vertrouwelijke informatie niet wordt gedupliceerd, gereproduceerd,
gewijzigd of openbaar gemaakt wordt aan derden, geheel of gedeeltelijk, door
of namens haar bestuurders, werknemers, medewerkers of agenten, zonder de
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij die de informatie
verstrekt.

Beide partijen verbinden zich ertoe intern zoveel maatregelen vast te stellen als nodig zijn voor de
nauwkeurige en getrouwe uitvoering van deze overeenkomst. Daartoe verbinden zij zich ertoe om:
i.

Communiceer alleen en exclusief de vertrouwelijke informatie met werknemers die dat
moeten weten voor de juiste verwerking van hun verplichtingen.

ii.

Bescherm, voor zover mogelijk, informatie die van de andere partij is ontvangen tegen
eventuele mogelijke diefstal, aftrekking of verlies.

iii.

Om deze overeenkomst niet te gebruiken als een middel om informatie aan te vragen.
Alle informatie zal worden verkregen met toestemming van de partijen.
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Beide partijen erkennen en verklaren dat de clausules in deze overeenkomst niet van toepassing
is wanneer de informatie onderhevig is aan bescherming:
i.

Het publiek bekend is op het moment van levering aan een van de partijen of
wanneer de levering het publieke domein heeft bereikt zonder enige schending van
een van de clausules van deze overeenkomst.

ii.

Is op grond van bestaande wetgeving of een rechterlijk mandaat openbaarmaking
vereist. In dit geval stelt de getroffen partij de andere zo snel mogelijk in kennis
van de maatregel of het verbod en proberen garanties te verkrijgen voor een
vertrouwelijke behandeling van de zaak.

iii.

Is vertrouwelijke informatie die de partijen al wisten, zonder dat dit een schending
van de vertrouwelijkheid.

iv.

Als het door een partij is bewezen dat dergelijke informatie legitiem in haar bezit
was voorafgaand aan het verstrekken van informatie en dat geen geheimhoudingsovereenkomst op dat moment van kracht was.

Deze overeenkomst verleent een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de informatie
te gebruiken als vertrouwelijk beschouwd dat elke partij de voorwaarden aan de andere partij
voorlegt vastgelegd in deze overeenkomst
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten op de vertrouwelijke informatie
als en in de media die het bevatten, is en blijft het eigendom van elke partij, zonder de informatieuitwisseling die duidt op enige variatie in de eigendom ervan.
Deze clausules moeten in werking treden en binden de partijen vanaf het moment van ondertekening
van deze overeenkomst. De termijn wordt verlengd gedurende een periode van één jaar vanaf de
ondertekening van hetzelfde, en blijft van kracht zelfs na de beëindiging van de overeenkomst of
samenwerking tussen beide partijen.
In het geval dat de overeenkomst wordt beëindigd voor het einde van zijn termijn, ontvangt de
partij die ontvangt de informatie zal verplicht zijn het vertrouwelijke karakter te respecteren en het
geheim te bewaren informatie die werd verstrekt tot het einde van de periode van vijf (5) jaar na
de ondertekening van deze overeenkomst.
Zodra de overeenkomst om welke reden dan ook is beëindigd, zullen partijen automatisch handelen
en onmiddellijk de vertrouwelijke informatie teruggeven aan de partij die deze heeft verstrekt, zij
het de partijen zijn ten strengste verboden kopieën van dergelijke informatie te bewaren.
Bescherming van persoonlijke gegevens
De partijen verbinden zich om te allen tijde de huidige wetgeving inzake persoonsgegevens te
respecteren (General Data Protection Regulation - GDPR) in het kader van deze overeenkomst. In
die zin zijn de partijen het erover eens dat zij de nodige technische en organisatorische maatregelen
nemen om de beveiliging van persoonlijke gegevens te waarborgen, en het voorkomen van
wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang.
In het geval dat een van de partijen de gegevens voor een ander doel gebruikt, communiceert deze
aan derden of gebruikt in strijd met de bepalingen van deze overeenkomst of de verplichtingen
vastgelegd in de huidige GDPR-wetgeving, wordt het verantwoordelijk geacht voor de verwerking
en persoonlijk aansprakelijk voor eventuele inbreuken.
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Bovendien verplicht elke partij zich om de andere partij vrij te houden van elke claim en te
reagerenelk geval op het gebied van de uitvoering van de dienst die is gecontracteerd als
verantwoordelijke voor de verwerking,en dat kan worden ingediend (met name in het geval van
het openen van elk type bestand door de Spanjaarden Bureau voor gegevensbescherming) en
die aanleiding geven tot schending van de verplichtingen waaraan het in deze bepaling of enige
andere die is vastgelegd in de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
De partijen zullen alle bevoegdheden op zich nemen die verband houden met het beheer, de
controle en de discipline van hun personeel en via hun vertegenwoordigers zullen alle nodige
instructies voor uitvoeren de uitvoering van de gecontracteerde dienst.
De nalatige hechtenis of opzettelijke openbaarmaking van de vertrouwelijke informatie zal zijn
beschouwd als een daad van oneerlijke concurrentie, zonder uitsluiting van de gegeven definitie
een handeling wordt verricht in toepasselijke wetgeving, inclusief strafbaar feit, en onverminderd
de vergoeding van de hierboven uiteengezette schade.
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