Pogodba o nerazkrivanju podatkov
(Non Disclosure Agreement)

sklenjena med:

Agis Technologies, d.d., Rajšpova 16, 2250 Ptuj, matična št.: 5037603000, davčna št.:
98149989, ki ga zastopa direktorica mag. Agnesa K. Stemberger (v nadaljevanju Agis)
in
Podjetje
Matična št.: __________________ davčna št.: _________________, ki ga zastopa
_____________________ (v nadaljevanju dobavitelj)

1. Predmet pogodbe
Predmet te pogodbe je dogovor o ne-razkrivanju podatkov, ki se nanašajo na:
x
x
x
x
2. Zavarovanje tajnih podatkov
Obe stranki, naročnik in prevzemnik, se zavezujeta, da bosta zagotovili, da strogo zaupne
pisne in ustne INFORMACIJE ali poslovni podatki iz predmeta te pogodbe ne bodo na
kakršnekoli način razkriti in dostopni tretjim osebam. Za strogo zaupne INFORMACIJE in
poslovne podatke se štejejo:
- pisne ali ustno izražene zaupne informacije, ki jih bo naročnik opredelil kot zaupne,
- razkritje poslovnih razgovorov v času veljavnosti pogodbe,
- dokumenti, pisma, protokoli in e-pošta,
- tehnična dokumentacija, merilna in druga poročila, izračuni in študije, osnutki, skice,
fotografije, plani,
- liste dobaviteljev, specifikacij materiala in orodij, tehnična dokumentacija o orodjih,
- know-how, izumi in ideje,
- vzorci, modeli, izražene izkušnje,
- promocijski in predstavitveni materiali, informacije o cenah,
- ostala dokumentacija.
Prevzemnik prejete INFORMACIJE in poslovne podatke vodi sistematično npr. v mapah,
elektronskih medijih in v materialni obliki. Hraniti jih mora tako, da prepreči kopiranje, tatvino,
uničenje, poškodovanje ali kakšen drug poseg, ter storiti vse potrebno za njihovo zaščito.
Obe strani se zavezujeta, da bosta vzpostavili vse potrebne ukrepe, da bo zavarovanje tajnosti
podatkov zagotovljeno. Naročnik in prevzemnik se zavežeta, da bosta seznanila z
informacijami in poslovnimi podatki le tiste svoje delavce, ki morajo zaradi pravilne izvedbe
dela, ki je predmet te pogodbe, te informacije in poslovne podatke poznati in jih izrecno
opozorila, da so dolžni te informacije in poslovne podatke varovati kot tajne in da kršitev tajnosti
pomeni tudi odškodninsko odgovornost.
V primeru, da prevzemnik, ob poprejšnjem pisnem soglasju naročnika, pridobi pod-dobavitelje

za izvedbo predmeta te pogodbe, mora pred predajo posla, predložiti naročniku pisni dogovor
o ne razkrivanju podatkov, ki je sklenjen med njim in pod-dobaviteljem. Vsebina dogovora mora
biti identična temu dogovoru.
Posredovanje zaupnih podatkov tretjim je dovoljeno le z izrecnim pisnim dovoljenjem
naročnika. Če prevzemnik eventualno razkrije zaupne podatke naročnika, ostanejo ti še vedno
izključna last naročnika, prevzemnik pa je za tako razkritje odškodninsko odgovoren.
Dolžnost varovanja tajnih podatkov je obvezna 10 let po prejetih INFORMACIJAH in poslovnih
podatkih, razen če to ni v posebnem dogovoru določeno drugače, ali dokler niso dokazano
javno znani. Obveznost ne preneha tudi v primeru, če katerakoli stran odstopi od pogodbe,
npr. zaradi odstopa od sodelovanja ali prenehanja načrtovanega projekta. V tem primeru mora
prevzemnik vrniti naročniku vso materialno mapo INFORMACIJ in poslovnih podatkov in sicer
nemudoma oziroma najkasneje v 7 (sedmih) dneh po prejemu zahtevka. Prevzemnik je v istem
času dolžan vrniti tudi tiste INFORMACIJE in poslovne podatke, ki jih je predal eventualnemu
pod-dobavitelju. INFORMACIJE in poslovne podatke, shranjene na elektronskem mediju, je
po izstavi zahtevka potrebno takoj uničiti.
V primeru nespoštovanja omenjenih določil ima naročnik pravico uveljavljati varstvo svojih
pravic pred pristojnim sodiščem in pravico do ustrezne odškodnine.
3. Ostale določbe
V primeru, da je katera od določb te pogodbe neučinkovita oziroma se težko ali ne more
doseči, še ni razlog za prekinitev pogodbe. Pogodbeni stranki sta dolžni narediti vse, da
pogodba tudi v takšnem primeru ostane v veljavi, npr. s sprejemom drugačnih pogodbenih
določb.
Spremembe in dopolnitve te pogodbe so možne le v pisni obliki. Ta pogodba se presoja in
izvršuje v skladu z zakoni Republike Slovenije.
Glede pravic in obveznosti, ki niso določene s to pogodbo, veljajo določila »Splošnih nabavnih
pogojev« Agis in Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št. 83/2001).
Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Strani sta soglasni, da eventualne spore iz te pogodbe rešujeta sporazumno. Če ta ni mogoč
je za reševanje morebitnih sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika, to
je Agis.

_________________________
mag. Agnesa K. Stemberger
AGIS TECHNOLOGIES, d.d,

Na Ptuju, dne:

_____________________
ime in priimek
dobavitelj

