OBRAZAC A
Inspire Investments d.o.o., Ulica Andrije Hebranga 34, Zagreb, OIB: 62573520714 (dalje kratko: Davatelj
informacija);
i
_________________,______________,OIB:_________,e-mail:___________(dalje kratko: Primatelj informacija);
(tvrtka/ime i prezime) (adresa i mjesto)
(dalje u tekstu zajedno: Stranke)
sklopili su sljedeći
Ugovor o čuvanju povjerljivosti podataka
(dalje u tekstu: Ugovor)
Stranke suglasno utvrđuju:
• da Davatelj informacija namjerava otkriti Primatelju informacija povjerljive i javno nedostupne informacije
vezane uz imovinu, poslovne aktivnosti i poslovanje društva Konsolidator društvo s ograničenom
odgovornošću za upravljačke djelatnosti sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB:
73678065415 (dalje kratko: Društvo) kako bi ih Primatelj informacija mogao proučiti i procijeniti u svrhu
potencijalnog stjecanja poslovnih udjela u Društvu;
• da ovim Ugovorom Stranke žele urediti čuvanje povjerljivih informacija te druga značajna pitanja s time u s
vezi.
Članak 1.
U smislu ovog Ugovora, poslovna tajna označava sve podatke koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, drugim
propisom ili odlukom Stranaka, a koji predstavljaju bankarsku tajnu, rezultate istraživačkog rada, financijska izvješća
i strateške odluke, zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti teške posljedice za poslovne
interese Davatelja informacija i Društva (dalje kratko: Poslovna tajna).
Članak 2.
U smislu ovog Ugovora, povjerljiva informacija označava sve Poslovne tajne, podatke, dokumente, njihov sadržaj i
priloge, usmena ili pisana priopćenja povjerljive naravi te sve zapise koji su svjetlosno, zvukovno, strojno, ručno,
elektronički ili na drugi način zabilježeni na nekoj podlozi, a koje informacije se u poslovnoj praksi smatraju
povjerljivima, a mogu biti tzv. cjenovno osjetljive informacije ("price sensitive information") ili čija se povjerljiva priroda
može zaključiti temeljem okolnosti njihovog otkrivanja, a postanu dostupne Primatelju informacija u svezi s
imovinom, poslovnim aktivnosti i poslovanjem Društva, uključujući i informacije koje su vezane za istraživanje,
razvoj, investicije, kupnju, financije, računovodstvo, marketing, plasman, određivanje cijena, unutarnju politiku ili
sudske postupke i pravne poslove (dalje kratko: Povjerljiva informacija).
Članak 3.
Obveze čuvanja tajnosti podataka određene ovim Ugovorom neće se primjenjivati na bilo koju Poslovnu tajnu ili
Povjerljivu informaciju, a (i) koja je u vrijeme otkrivanja Primatelju informacija bila javna ili koja nakon takvog
otkrivanja postane javna na bilo koji način koji ne predstavlja povredu ovog Ugovora; (ii) koju je Primatelj informacija,
nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, zakonito stekao od treće osobe; (iii) koje je Primatelj informacija dužan dati
trećim osobama na njihov zahtjev temeljem zakonskih ovlasti takvih trećih osoba.
Članak 4.
Primatelj informacija je obvezan čuvati u potpunoj tajnosti sve informacije za koje zna ili bi morao znati da su
Poslovne tajne i/ili Povjerljive informacije. U tom smislu, Primatelj informacija će ograničiti pristup Poslovnim tajnama
i/ili Povjerljivim informacijama isključivo na predstavnike odnosno radnike Primatelja informacija čiji poslovi i zadaci
obuhvaćaju prikupljanje i evoluiranje takvih informacija u svrhu donošenja eventualne odluke o stjecanju poslovnih
udjela u Društvu.
Primatelj informacija neće tijekom trajanja pregovora ili nakon njihovog prestanka po bilo kojoj osnovi, koristiti za
svoju korist ili korist treće osobe, poznate mu Poslovne tajne i/ili Povjerljive informacije te će poduzeti sve u svojoj
mogućnosti da spriječi bilo kakvo odavanje bilo koje Poslovne tajne i/ili Povjerljive informacije.
Povreda čuvanja tajnosti podataka predstavlja tešku povredu ovog Ugovora.
Članak 6.
Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih svaka Stranka zadržava po 1 (jedan) primjerak.
Davatelj informacija:

Primatelj informacija:

___________________________
Marko Bešlić, predsjednik uprave

___________________________

Datum:

Datum:

