TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről:

Név:
Cím:
Képviselő:
Továbbiakban, mint „Átadó Fél”,
másrészről:
Név:

On Line System Kft.

Cím:

1037 Budapest, Montevideo u. 3/B.

Képviselő:

Balogh Imre

Továbbiakban mint „Átvevő Fél”, együttesen mint „Felek” között az alábbiakban írt napon
és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A jelen Megállapodás előzménye, hogy a Felek egymással tárgyalásokat kívánnak
folytatni, melynek célja az, hogy Átvevő Fél Átadó Fél jelenlegi telefonköltségeit
tartalmazó részletes számla adatok megismerése után annak csökkentésére adhasson
ajánlatot.
2. A jelen Megállapodás értelmében a Felek bizalmas információként értékelnek minden
olyan adatot, tényt, árajánlatot és egyéb iratot, amely az 1. pontba foglalt tárgyalások
lebonyolítása során az egyik Fél által a másik Fél részére átadásra kerül (a
továbbiakban: „Bizalmas Információ”).
3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Megállapodás 1. pontjában
megjelölt tárgyalások során egymástól kapott, bármilyen bizalmas információt
harmadik személyek részére a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem
szolgáltatják ki, illetve azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.
4. Átvevő Fél elfogadja, hogy Átadó Fél nem garantál semmit – kifejezetten vagy
közvetve sem – a Bizalmas Információ pontosságával vagy teljes körűségével
kapcsolatban. Átvevő Fél tudomásul veszi, hogy Átadó Fél nem felelős Átvevő Fél
irányában, a Bizalmas Információban szereplő esetleges hibákkal vagy hiányzó
információkkal kapcsolatosan.
5. A Felek nem kötelesek díjazást fizetni az információk jelen Megállapodás alapján
történő
átadásért
és
megállapodnak,
hogy
az
információk
mindenféle
kötelezettségvállalás nélkül adják át.
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6. A Felek bármelyike a jelen Megállapodást a másik Félhez intézett írásbeli
nyilatkozattal, azonnali hatállyal mondhatja fel. A jelen Megállapodás 3. pontjába
foglalt kötelezettség a jelen Megállapodás bármilyen formában történő megszűnését
követően három (3) évig marad hatályban.
7. Felek között átadott Bizalmas Információt, valamint annak valamennyi másolatát az
Átadó Fél kérésére, annak választása szerint vissza kell juttatni vagy meg kell
semmisíteni a Megállapodás megszűnése után. A kérést az Átadó Fél írásban köteles
megtenni a Megállapodás megszűnésétől számított kilencven (90) napon belül. Az
Átvevő Fél írásban igazolja a visszaadást vagy megsemmisítést a kéréstől számított
tizennégy (14) napon belül.
Ez a rendelkezés nem vonatkozik az elektronikusan átadott Bizalmas Információról
rutinszerűen készített biztonsági másolatokra, valamint a Felek tanácsadóira, akik
jogszabály alapján kötelesek másolatot tartani, feltéve, hogy a másolat
korlátozásmentes titoktartási kötelezettség alá esik a jelen megállapodás feltételei
szerint.
8. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Megállapodásban szereplő kötelezettségek
megszegéséért polgári- és büntetőjogi felelősséggel tartoznak.
9. A Megállapodás a Felek között a tárgyban létrejött teljes megállapodást tartalmazza és
valamennyi korábbi szóbeli és írásbeli megállapodás helyébe lép. A megállapodás csak
írásban módosítható.
10.Jelen Megállapodásra és a Megállapodás értelmezésében a Magyar Köztársaság joga az
irányadó. Ezen Megállapodást a Felek a Magyar jog alapján, annak megfelelően kötik.
Felek az ezen Megállapodásból eredő esetleges követelések, viták, illetve
nézeteltérések rendezésére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság joghatóságát.
Jelen Megállapodást a Felek kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2009. június 26.

_______________________
Átadó Fél

_______________________
Átvevő Fél
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