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Konfidencialios informacijos valdymo taisykliq
2 priedas

ISIPAREIGOJIMAS NEATSKLEISTI KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS
Nr.

20

d.

m.

Vilnius

(gavejo vardas, pavarde/ juridinio asmens pavadinimas, teisin6 forma) (asmens kodas/juridinio asmens
kodas)
(toliau - Gavejas),
(gyvenamoj

i vietal buveines

adresas)

AtsiZvelgiant i tai, kad:
(JAB ,,Vilniaus vandenys" pagal Lietuvos Respublikos istatymus isteigtos ir veikianiios
uidarosios akcin€s bendrovis, kurios registruota buveind yra Domininkonq 11, Vilnius, kodas
120545849 (toliau - Teikejas), Konfidencialios informacijos valdymo taisykl€se numatyta treiiqiq
asmenq teisy Taisykl1se nustatyta tvarl<n susipalinti su Teikdio konfidencialia informaciia;
Gavdjas pateike Teil<cjui raiytinj praiymq susipalinti suTeikEio konfidencialia informaciia;
sudare ir paslrase 5i isipareigojim4 neatskleisti Teikejo konfidencialios informacijos (toliau f sipareigojimas) Siomis s4lygomis:

l.

[sipareigojime naudojamos s4vokos

1.1.

Konfidenciali informacija

1.2.

-

Teikejo informacija, kuri4 Teikejas laiko konfidencialia

informacija.
Tretieji asmenys - fiziniai ir juridiniai asmenys, i5skynts:
- Gavejo darbuotojus,
- Gavejo valdymo ir prieZilros organus (q narius).

2.

Konfidencialios informacijos atskleidimas Gav6jui

2.1.

Gavejas pasirajydamas 5! fsipareigojim4 patvirtina Teikejui, kad yra susipaZinqs su Teikejo
konfidencialios informacijos s4ra5u, pateikiamu f sipareigojimo priede.
Gavejui yra Zinoma, jog jam yra leista susipaZinti su Teikejo konfidencialia informaclia grteLtai
laikantis principo,,b[tina Zinoti".
Sio pipareigojlmo pagrindu Gavejui atskleidZiama konfidenciali informacija lieka Teikejo
n1roruuyb. iinesuteikia Gavejui jokiq kitq teisiq (intelektines nuosavybes ir pan.) ! konfidenciali4

2.2.
2.3.
2.4.

informacij4.
Gavejas patvirtina, kad konfidenciali informacija Gavejui buvo pateikta.

3.

Gav6jo neatskleidimo

3.I.

GavejasisipareigojaTeikejui:
pasiraSytlnui ,upuiinOinti su Siuo {sipareigojimu ir jo s4lygomis tuos Gavejo darbuotojus, kurie
dirbs su Teikejo konfidencialia informacija;
be iSankstinio ra5ytinio Teikejo sutikimo konfidencialios informacijos neatskleisti jokiems
tretiesiems asmenims;
imtis priemoniq, kurios uZtikrintq adekvatq konfidencialios informacijos saugumo lygi, kuriomis
Gavejas naudojasi, siekdamas apsaugoti savo paties pana5aus konfidencialumo duomenis ir

3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.

informacij4;

ir informacijos saugojimo pareigos

3

.I

.4.

Gaut4 konfidenciali4 informacij4 naudoti i5imtinai tam tikslui, del kurio mineta informacij
pateikta ir nenaudoti jokiam kitam tikslui;

3.1.5. uZtikrinti, kad visose kompiuterinese
3.1.6.

a

buvo

darbo vietose, kuriose dirbama su Sio fsipareigojimo

apimtyje gauta elektroninio pavidalo konfidencialia informacija, bus instaliuota legali, veikianti
antivirusines programines irangos versij a;
uZtikrinti, kad popierinio pavidalo konfidenciali informacija, iskaitant ir informacij4 ne5iojamose

elektroninese laikmenose (pvz. USB atmintinese), biitq saugoma rakinamose informacijos
saugojimo priemon6se (spintose, seifuose ir kt.);
3.I.7. nedaryti jokiq parei5kimq spaudai ar kitq su Siuo {sipareigojimu susijusiq vie5q parei5kimq be
i5ankstinio ra5ti5ko Teikejo sutikimo ir pritarimo tokio parei5kimo tekstui, i5skyms atvejus, kai
to reikalaujama pagal teises aktus;
3.1.8. deti visas pastangas sumaZinti galimus nuostolius, kylandius ar galindius kilti del neteiseto
konfidencialios informacijos atskleidimo;
3.I.9. grqLinti arba sunaikinti vis4 (visas kopijas, vertimus, projektus, originalus) gaut4 konfidenciali4
informacij4 pagal Teikejo nurodym4.

4.

Atsakomybd

4.1.

Gavejas privalo nedelsiant prane5ti Teikejui, i5 kurio buvo gauta konfidenciali informacija, arba,

4.I.1.
4.I.2.

jeigu nepavyksta susisiekti nedelsiant, bendraisiais kontaktais, nurodytas Teikejo interneto
tinklalapyje www.vv.lt :
apie situacijas (rizikas), kurios gali kelti gresmg konfidencialios informacijos saugumui;
apie ivykius, kuomet buvo atskleista konfidenciali informacija, nesilaikant Sio fsipareigojimo
sQlygrt.

4.2.

Jeigu Gavejas paZeidZia [sipareigojim4, Teikejo reikalavimu Gavejas isipareigoja atlyginti
Teikejui pastarojo del to patirtus nuostolius.

5.

fsipareigojimo galiojimas

5.1.
5.2.

Sis $ipareigojimas isigalioja nuo

6.

Kitos s4lygos

6.1.

Gavejas neturi teises perduoti ar kitu bldu perleisti fsipareigojimo ar jokios savo teisds ar
pareigos pagal lsipareigojim4 jokiam trediajam asmeniui be i5ankstinio ra5ytinio Teikejo
sutikimo.
Jei teismas ar kita kompetentinga institucija nusprendLia, kad bet kuri fsipareigojimo sqlyga
negalioja visa apimtimi ar i5 dalies ar kitu bldu netaikoma, bet galiotq ir bltq taikoma, jei bfitq
tinkamai pakeista, tuomet tokia s4lyga turi bflti taikoma su pakeitimu, reikalingu, kad ji butq
galiojandia ir taikoma. Jei tokia s4lyga negali biiti taip pakeista, jos negaliojimas ar netaikymas
neturi itakos ir neigiamai nepaveikia likusios fsipareigojimo dalies galiojimo ar taikymo.
Siam {sipareigojimui taikomi Lietuvos Respublikos istatymai.
Visi gindai tarp Gavejo ir Teikejo del fsipareigojimo sudarymo, galiojimo ar vykdymo
sprendZiami derybq keliu. Gavejui ir Teikejui nei5sprendus gindo derybq keliu, gindas turi biiti
sprendZiamas Lietuvos Respublikos teisme.
fsipareigojimas sudarytas dviem vienod4 gali4 turindiais egzemplioriais, po vien4 egzemplioriq
Teikejui ir Gavejui.

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

jo pasira5ymo dienos ir galioja neterminuotai.
Nepriklausomai nuo [sipareigojimo galiojimo, fsipareigojimas konkredios konfidencialios
informacijos atZvilgiu galioja bei saisto Gavej4, kol tokia informacija lieka konfidencialia.

Gav6jas
(Vardas, Pavardd, para5as

