Приложение № 19

СПОРАЗУМЕНИЕ №2
За конфиденциалност
към договор №. 527 от 12.10.2016 г.
Днес, 12.10. 2016 година, в гр. Сандански, между:
Николинка Крумова Бузова, ЕГН /чл.2 от ЗЗЛД/ – Административен
ръководител на Районен съд – гр. Сандански, със седалище и адрес на управление: гр.
Сандански, ул. “Македония” № 57, ЕИК 000025128, наричано по-долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
“БЕТОН” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ПК 2800,
община Сандански, ул. “Младост” № 12, ЕИК 811183258, представлявано от Андрей
Насков Христов-управител, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи
това Споразумение за следното:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална
информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор,
отнасяща се за Районен съд Сандански.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази конфиденциалната информация
добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица,
които нямат право на достъп до нея.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне при поискване от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички предоставени му документи и носители на информация.
Настоящето споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от
страните и е неразделна част от сключения между страните договор.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /чл.2 от ЗЗЛД/







ИЗПЪЛНИТЕЛ: /чл.2 от ЗЗЛД/

Конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение е всяка
търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен
или електронен вид, включително информация относно интелектуална
собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на Районен
съд Сандански.
Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото
споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление,
предаване на информация на хартиен, електронен или друг носите,
включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин
на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово
осведомяване, печатните издания или интернет.
Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от
прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито
и да е правоотношения с Районен съд Сандански.
Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по
отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган,
както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е
била придобита от трети лица.

