Типовий Договір, що може бути підписаний
між Olans Group та Клієнтом
ДОГОВІР № __
про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації
м. Київ

«__» ________ ___ року

________________________________, надалі іменується як «Сторона 1», з одного
боку, та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛАНС ГРУП», в
особі Директора Мальованої Світлани Світозарівни, яка діє на підставі Статуту, надалі
іменується як «Сторона 2», з другого боку,
в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона» уклали
цей Договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Сторона 2 приймає на себе зобов'язання не розголошувати відомості, що
становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Сторони 1 та
афілійованих осіб, які стали відомими йому у зв'язку з виникненням відносин між
Сторонами. При цьому Сторона 2 зобов’язується зберігати секретність отриманої
конфіденційної інформації та комерційної таємниці та не розголошувати її.
1.2. Під комерційною таємницею в цьому договорі розуміється будь-яка інформація,
яка має дійсну або потенційну комерційну цінність в силу невідомості її третім особам, до
якої немає вільного доступу на законній підставі і до збереження конфіденційності якої
власник приймає всі можливі заходи.
1.3. Під конфіденційною інформацією розуміється відомості, які знаходяться у
володінні, користуванні або розпорядженні Сторони 1, у тому числі, які надані Стороні 1
іншими особами.
Конфіденційна інформація поширюється виключно за згодою Сторони 1 на умовах
передбачених цим Договором.
1.4. Відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію,
включає відомості, які містяться в документах та інших носіях (в т.ч. на папері, магнітних,
оптичних, фото- та відео носіях, на серверах, віртуальних серверах (онлайн-сховищах)) у
вигляді фотографій, в електронному, графічному, а також в будь-якому іншому вигляді,
також відомості, які повідомлені усно.
1.5. За цим Договором не можуть становити комерційну таємницю відомості:
- які до моменту укладення цього Договору були публічно оприлюднені;
- які стали загальнодоступними під час дії цього Договору, але без винної участі
Сторони 2.

2. Збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці
2.1. Із метою збереження Конфіденційної інформації та комерційної таємниці
Сторона 2 зобов'язуюся: НЕ РОЗГОЛОШУВАТИ, НЕ ПЕРЕДАВАТИ третім особам та НЕ
РОЗКРИВАТИ ПУБЛІЧНО, НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ інформацію, що становить
комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Сторони 1, за виключенням випадків
коли такі дії передбачені виконання зобов’язань, передбаченими договірними
відносинами між Сторонами.

3. Відповідальність Сторін
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3.1. Сторона 2, у разі у разі вчинення винних дій щодо розголошення конфіденційної
інформації та комерційної таємниці з порушенням своїх зобов'язань за цим Договором
зобов'язується:
3.1.1. Відшкодовувати всі прямі дійсні збитки та упущену вигоду, заподіяні
розголошенням конфіденційної інформації та комерційної таємниці в межах,
передбачених законодавством.

4. Порядок зміни та розірвання Договору
4.1. Договір може бути розірваний в будь-який час по взаємній угоді Сторін, в якій
визначаються майнові вимоги Сторін (якщо такі мали місце) та розрахунки за ними з
дотримання умов, передбачених даним Договором.
4.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його
невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій
формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

5. Порядок вирішення спорів
5.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що
виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів
між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він
вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого
спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

6. Інші умови
6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє протягом
виконання своїх зобов’язань Сторонами.
6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування,
попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього
Договору, втрачають юридичну силу.
6.3. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і
не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
6.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та
термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову
юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

7. Реквізити Сторін
Сторона 1:

Сторона 2:

__________________________
________________________________
Код ЄДРПОУ / ІПН:
Адреса:
Банк:
МФО:
р/р:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛАНС ГРУП»
Код ЄДРПОУ: 39671478
Адреса: 03061, м. Київ, вул. Микола
Шепелева, буд.2
Банк: ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"
МФО: 380775
Р/р: 26007056112803

_____________/ ________________ /

_________________ / Мальована С.С. /
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