CONTRACT DE CONFIDENŢIALITATE
Următorul Contract este încheiat între societăţile
- numită în continuare S & S –

Schulte & Schmidt S.R.L.
Str. Alunului, Nr. 10, 500483, Brasov, Romania
RO 21768355/ J08/1356/2007

- numită în continuare Furnizor/Contractor –

1. S & S şi Furnizorul/ Contractorul au convenit, sau intenţionează să convină, asupra unei colaborări.
Pe parcursul unei astfel de colaborări, Furnizorul/Contractorul a obţinut sau va obţine cunoştinţe sau
a intrat sau va intra în posesia unor informaţii şi documente care fac obiectul unei obligaţii de
confidenţialitate. Informaţiile pot include: orice secrete de afaceri, comerciale sau de producţie
obţinute de la S & S, precum şi conţinutul oricăror conversaţii purtate personal sau prin telefon, în
măsura în care acestea au legătură cu fabricarea oricăror produse sau cu furnizarea oricăror servicii
pentru S & S. Documentele pot include, de exemplu: desene sau schiţe tehnice, specificaţii,
standarde de fabrică, liste de componente, diagrame de flux tehnologic, furnizori de software sau de
date, precum şi mostre, indiferent dacă acestea au fost furnizate de S & S sau au fost create de
către Furnizor/Contractor.
2. În urma primirii informaţiilor sau documentelor, Furnizorul/Contractorul se angajează să păstreze o
confidenţialitate strictă în relaţiile cu oricare terţe părţi. Furnizorul/Contractorul va pune la dispoziţie
astfel de informaţii sau documente numai acelor persoane implicate în acţiunile conexe produselor
sau serviciilor solicitate de către S & S, în procesul de procurare a materialelor relevante şi/sau a
produselor preliminare sau în procesul de calcul. Cu toate acestea, astfel de persoane vor fi
obligate de către Furnizor/Contractor să păstreze confidenţialitatea în relaţia lor cu oricare terţe
părţi. În această privinţă, S & S poate solicita ca, la cerere, să i se pună la dispoziţie dovezi în acest
sens.
3. Ambele Părţi îşi rezervă drepturile asupra propriilor lor informaţii confidenţiale rezultate în urma
colaborării, inclusiv, dar fără limitare la, dreptul privind protejarea proprietăţii intelectuale de orice
natură, de exemplu prin solicitarea de înregistrare de brevete, modele de utilitate, brevete de
design, drepturi privind protejarea variantelor, mărci comerciale, prin protejarea topografiilor
produselor semiconductoare, prin obţinerea de protecţie asupra drepturilor de autor, protecţie
pentru bazele de date şi orice alte forme de protecţie care ar putea fi disponibile în ţările respective.
4. Prezentul contract de confidenţialitate este încheiat pe termen nedeterminat şi nu va expira chiar
dacă Furnizorul/Contractorul returnează către S & S documentele primite. În cazuri justificate, pe
baza solicitării în scris adresate de către Furnizor/Contractor, S & S poate exonera
Furnizorul/Contractorul de obligaţia de confidenţialitate.

Schulte & Schmidt S.R.L.

Furnizor/ Contractor

Numele persoanei
semnatare:

……………………………………

Funcţia:

……………………………………

Data:

……………………………………

Semnătura:
……………………………………

