TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Jelen Titoktartási Nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat)
tárgya, hogy a WEBPIARE SRO (a továbbiakban: WEBPIARE) által készített „WP3 Aktív
motor” (továbbiakban WP3) elnevezésű termékkel, annak liszenszelésével, az
együttműködés feltételeivel, árazással, stb... kapcsolatban a terméket megismerő
együttműködőnek (a továbbiakban: Együttműködő) Bizalmas adatokat adhat át.
....................................................................................................... [aláíró]
....................................................................................................... [cég]
A WEBPIARE által készített„WP3 Aktív motor” (WP3) termékkel kapcsolatban, a jelen
Nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a termék bemutatása során,
illetve a termékre, vagy valamely részére kötött szerződéses viszonyban, illetve a szerződéses
viszony esetleges megszűnése után a használat során vagy azzal kapcsolatban megszerzett,
vagy bármilyen módon tudomásomra jutott valamennyi tény, információ, megoldás vagy
adat, így különösen, de nem kizárólagosan, melyet WEBPIARE az Együttműködőnek a
használat, vagy bemutató során, vagy azzal kapcsolatban akár írásbeli, akár szóbeli úton
átad, Bizalmas Adatnak tekintendő.
Jelen Nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállalok arra, hogy a
Bizalmas Adatokat szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelem, azt nem hozom
semmilyen módon nyilvánosságra, illetve azokat semmilyen módon nem szolgáltatom ki
harmadik személyeknek, illetve azokat jogosulatlanul saját részemre semmilyen módon nem
használhatom fel. Bizalmas Adatokat kizárólag WEBPIARE előzetes kifejezett írásbeli
hozzájárulásával lehet harmadik személy tudomására hozni. Jelen Nyilatkozat aláírásával
elfogadom, hogy a Bizalmas Adatokat csak a bemutató során a szerződéses viszony
mérlegelése során, illetve a szerződéses viszonyban a használat során, csak az ahhoz
szükséges módon és mértékben használható fel. Jelen Nyilatkozat aláírásával kijelentem,
hogy tudomással bírok a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) üzleti titokra vonatkozó
2:47. §-ról és kijelentem, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltakon túlmenően az ott
meghatározottakat is Bizalmas Adatként kezelem.
Jelen Nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy köteles vagyok megtéríteni
WEBPIARE-nak minden olyan kárát, amely abból származik, hogy a jelen Nyilatkozatban
foglaltakat bármely okból, illetve módon megszegem. Jelen Nyilatkozat aláírásával
tudomásul veszem, hogy a jelen Nyilatkozatból származó titoktartási kötelezettség nem
vonatkozik az olyan tényre, információra, megoldásra vagy adatra: − amely köztudomású,
vagy − amely nyilvánosan, bárki számára közvetlenül hozzáférhető, vagy amelynek
továbbítására vagy nyilvánosságra hozatalára hatósági vagy bírósági határozat, illetve
intézkedés vagy jogszabályi rendelkezés kötelez. Jelen Nyilatkozat aláírásával elfogadom,
hogy a jelen Nyilatkozat szerinti titoktartási kötelezettség a jelen Nyilatkozat aláírásának
napjától időbeli korlátozás nélkül, a bemutató és használat, illetve megismerés
kimenetelétől, eredményétől és menetétől függetlenül terhel.
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