Hemmeligholdelsesaftale

Hemmeligholdelsesaftale (NDA)

Hemmeligholdelsesaftalen foreligger mellem på den ene side

Navn:

Virksomhed:

Adresse:

Dato:

(i det følgende betegnet ”Kunden”)

og

Solinco
Varpelevvej 4
4671 Strøby
CVR. nr. 18 67 08 01

(i det følgende betegnet ”Leverandøren”)
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1

FORMÅL

1.1

Formålet med nærværende aftale er at sikre hemmeligholdelsen af Leverandørens oplysninger
i forbindelse med Kundens adgang til Leverandørens lokaliteter, informationer og systemer.

2

KUNDENS FORPLIGTELSER

2.1

Kunden er forpligtet til at hemmeligholde al information, som Kunden får adgang til i forbindelse
med Kundens indsigt i Leverandørens miljø.

2.2

Kunden forpligter sig til at behandle informationen forsvarligt, således at den forbliver
utilgængelig for uvedkommende.

2.3

Kunden må ikke benytte informationen på anden måde end hvad formålet påkræver.

2.4

Kunden må ikke tage billeder i Leverandørens bygninger - hverken af lokaler, medarbejdere eller
informationer, medmindre dette er blevet udtrykkeligt godkendt af Leverandøren.

2.5

Kunden forpligter sig til ikke at overlade informationen til samarbejdspartnere, i større
udstrækning end hvad der efter forudsætningerne må ses som værende nødvendigt eller sikkert.
Før Kunden i den slags tilfælde overlader informationen til andre, er det Kundens ansvar at sikre,
at disse er instrueret om informationens hemmelige karakter.

2.6

Kunden skal på Leverandørens opfordring straks tilbagelevere alt udleveret materiale, der
beskriver informationen.

2.7

Kunden må kun kopiere den information, som er nødvendig i forhold til adgangens formål.

2.8

Nærværende aftale omfatter ikke oplysninger, der på det tidspunkt Leverandøren udleverede
informationen til Kunden, måtte anses som værende alment kendte eller offentlige
informationer. Aftalen gælder heller ikke oplysninger/materiale, som Leverandøren udleverer
til Kunden, med henblik på Kundens videregivelse af informationerne til tredjepart.

3

MISLIGHOLDELSE

3.1

Kunden er erstatningspligtig over for Leverandøren, hvis Kunden udviser grov uagtsomhed eller
forsætlig adfærd og derved misligholder aftalen. Kunden offentliggørelse af den hemmelige
information eller videregivelse af informationen til en tredjepart, som ikke spiller nogen rolle i
forhold til aftalens formål, anses for værende grov uagtsom adfærd.
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4

TVISTIGHEDER

4.1

Nærværende aftale skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Alle tvister, der
udspringer af aftalen, afgøres endeligt og bindende ved voldgift af en eller flere udpegede
voldgiftsmænd.

5

UNDERSKRIFT

Kundens underskrift

Leverandørens underskrift

Martin Hansson
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