ПРИЛОГ 4 – ИЗЈАВА О ПОВЕРЉИВОСТИ

Поштовани,
У циљу прибављања свих информација потребних за испитивање услова за коришћење услуге
колокације односно услуге омогућавања коришћења кабловске канализације Научно технолошког парка Ниш
у даљем тексту: НТП Ниш) од стране ……………………………………………………………………………………….,
ви ћете нам доставити извесна документа и друге информације везане за услуге колокације односно услуге
омогућавања коришћења кабловске канализације (у даљем тексту: Услуга) које су поверљиве природе,
односно представљају пословну тајну у складу са важећим прописима.

Као поверљиве информације односно пословну тајну НТП Ниш третираћемо све информације
комерцијалне или техничке природе које припадају НТП Ниш уколико их је НТП Ниш означио као поверљиве
односно његову пословну тајну или су такве по својој природи, а које се тичу вас или Услуге, које сте доставили
нама или било ком нашем запосленом (пре, на дан или након дана потпсивања ове Изјаве о поверљивости), у
било ком облику, укључујући и информације које су дате усменим путем и било који документ, електронски фајл
или ма какав други начин презентовања или бележења који садржи такве информације односно изведне је или
копиран из таквих информација.
Овим путем потврђујемо да ћемо у погледу вашег достављања поверљивих информација из
претхнодног става, чувати тајност тих информација и користити их искључиво за потребе испуњености услова
за коришћење Услуге, односно реализације уговора о коришћењу Услуге.
Информације из става 2. ове Изјаве о поверљивости нећемо откривати без ваше претходне писане
сагласности било коме, осим:
а) нашим запосленима и руководиоцима за које објективно утврдимо да треба да примају те
информације у вези са испитивањем услова за коришћење, односно коришћење Услуге;
б) нашим стручним саветницима којима дајемо инструкције у сврху наведене у тачки а); и
в) лицу коме смо обавезни да откријемо такве информације по закону или другом важећем
пропису или на захтев надлежног државног органа или регулаторног тела по коме смо дужни
да поступимо.
У вези са напред наведеном тачком а), постараћемо се да се у тој тачки наведена лица придржавају
обавеза наведених у овој Изјави о поверљивости.
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У вези са напред наведеном тачком б), обавестићемо наше стручне саветнике о поверљивој природи
информација пре него што ишта откријемо.
У вези са напред наведеном тачком в), у случају да откријемо информацију у складу са важећим
прописима односно на захтев надлежног органа или регулаторног тела, обавезујемо се да ћемо вас о томе у
писаној форми обавестити пре откривања информације, а без било каквог одлагања.
Обавезе преузете овом Изјавом о поверљивости не односе се на информације које су, без обзира на
њихову поверљиву природу, учињене доступним јавности са ваше стране, или од стране трећег лица, а без
кршења важећих прописа или било којих уговорних обавеза.
Проврђујемо да ћемо вам, у случају да разговори са вама у вези са испитивањем услова за коришћење
Услуге буду прекунути или наше коришћење Услуге престане, вратити све информације из става 2. ове Изјаве
о поверљивости, као и да ћемо у том случају све информације чије враћање није могуће уништити и о томе
вам доставити потврду потписану од стране лица овлашћеног за заступање.
Ова Изјава о поверљивости подлеже и тумачи се у складу са правом Републике Србије, а евентуални
спорови који из ње буду произашли решаваће се пред надлежним судом у Нишу.
Наше обавезе по основу ове Изјаве о поверљивости трају почев од подношења првог захтева за
информација у сврху коришћења Услуге и све док су информације заштићене у складу са важећим прописима,
а најамње до истека од периода од 3 (три) године од достављања информација или, уколико је Уговор о
коришћењу Услуге закључен, од престанка важења тог уговора.
С поштовањем,
За и у име:
(назив): _________________________________________
(седиште и адреса): _____________________________________________________________
Матични број: ____________________________________

________________________________________________
(потпис овлашћеног лица)

Име: _____________________________________________
Функција: _________________________________________
Датум и место: _____________________________________
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