ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

Με την εγγραφή σας για εργασία στο evelikti-ergasia.com, συνάπτετε μια συμφωνία με:
την COMEXICA DIGITAL LTD, μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει
συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους του Μπελίζ, και με διεύθυνση γραφείων στην οδό
Chetumal 3301, Μπελίζ Σίτι, Μπελίζ, καταχωρισμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπελίζ
υπ’ αριθμόν 173487 («Comexica»)
ως ελεύθερος επαγγελματίας («ελεύθερος επαγγελματίας»).
Από κοινού αναφερόμενοι επίσης ως: «Συμβαλλόμενος» και/ή «Συμβαλλόμενοι»,
ΟΠΟΥ:
-

Ο ελεύθερος επαγγελματίας και η Comexica συνεργάζονται σε διάφορες
επιχειρηματικές δραστηριότητες και ο ελεύθερος επαγγελματίας παρέχει διάφορες
εμπορικές υπηρεσίες στην Comexica.

-

Οι συμβαλλόμενοι επιθυμούν να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρηματικές πληροφορίες
της Comexica δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη ή/και στο κοινό, εκτός εάν η
Comexica έχει δώσει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή της για αυτήν την
αποκάλυψη πληροφοριών.

ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ:
Σε σχέση με τις υπηρεσίες, η Comexica (ο «Πάροχος») παρέχει εμπιστευτικές πληροφορίες
(όπως ορίζονται παρακάτω) στον ελεύθερο επαγγελματία (ο «Παραλήπτης»). Σε αυτό το
πλαίσιο, οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν ως εξής.
(1)

Οι «Εμπιστευτικές πληροφορίες» αποτελούν (i) την ύπαρξη και το περιεχόμενο
αυτής της συμφωνίας και την ύπαρξη και το περιεχόμενο των συναντήσεων ή άλλης
επικοινωνίας μεταξύ του Παρόχου και του Παραλήπτη σχετικά με τις εμπορικές
υπηρεσίες, και (ii) οποιαδήποτε και όλες τις πληροφορίες οποιουδήποτε είδους που
τίθενται στη διάθεση του παραλήπτη ή των συνδεδεμένων ατόμων (όπως ορίζεται
παρακάτω) στο πλαίσιο των εμπορικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το εάν αυτό
γίνεται προφορικά ή γραπτώς, σε δίσκο ή ηλεκτρονικά ή βάσει επισκέψεων σε
επαγγελματικούς χώρους και κάθε τρόπο με τον οποίο μπορούν να αποθηκευτούν ή
να φυλαχθούν τέτοιου είδους πληροφορίες. Οι αναφορές σε αυτήν τη συμφωνία σε
«Συνδεδεμένα άτομα» είναι αναφορές σε μια εταιρεία, πρόσωπο ή οντότητα που,
είτε άμεσα είτε έμμεσα, ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με άλλους, ελέγχουν αυτήν την
εταιρεία ή ελέγχονται από αυτήν. Οι αναφορές στα «Συνδεδεμένα άτομα» σε αυτήν
τη συμφωνία είναι αναφορές σε μια εταιρεία, συνδεδεμένα πρόσωπα, διευθυντές,
υπαλλήλους, οικονομικούς και άλλους επαγγελματίες συμβούλους, πράκτορες,
τραπεζίτες και συμβούλους αυτής της εταιρείας ανά πάσα στιγμή, όταν αυτή η
συμφωνία βρίσκεται σε πλήρη ισχύ.

(2)

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που (i) για
οποιονδήποτε λόγο έχουν δημοσιευτεί ή δημοσιοποιηθεί, εκτός από περίπτωση μη
συμμόρφωσης του Παραλήπτη ή ενός σχετικού προσώπου με τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη παρούσα συμφωνία, ή που (ii) παρέχονται στον Παραλήπτη από
πρόσωπο διαφορετικό από τον Πάροχο ή τους συμβούλους του υπό τον όρο ότι δεν
απαγορεύεται στο σχετικό άτομο να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο
συμβατικής ή άλλης υποχρέωσης έναντι του Παρόχου ή άλλου συμβαλλόμενου
μέρος, ή που (iii) αποκτήθηκαν ή αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα από τον Παραλήπτη
χωρίς να υφίσταται μη συμμόρφωση με υποχρεώσεις του που απορρέουν από την
παρούσα συμφωνία.

(3)

Ο Παραλήπτης (i) τηρεί το αυστηρότερο απόρρητο σε σχέση με τις Εμπιστευτικές
Πληροφορίες, (ii) φροντίζει για την προστασία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών με
επιμέλεια, (iii) οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν χρησιμοποιούνται για κανένα άλλο
σκοπό εκτός από τη σύνδεση με τις εμπορικές υπηρεσίες, (iv) δεν αποκαλύπτει ή
συζητά τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε ή με οποιονδήποτε άλλον εκτός από
Συνδεδεμένα Άτομα της ιδίας και αυτό αποκλειστικά στο βαθμό που αυτό απαιτείται
για τη Συναλλαγή.

(4)

Ο Παραλήπτης ενημερώνει πλήρως κάθε πρόσωπο στο οποίο διατίθενται
Εμπιστευτικές Πληροφορίες για τις υποχρεώσεις του Παραλήπτη σύμφωνα με την
παρούσα συμφωνία και ο Παραλήπτης θα φροντίσει αυτά τα πρόσωπα να
συμμορφώνονται με τις εν λόγω υποχρεώσεις σαν να ήταν συμβαλλόμενο μέρος στην
παρούσα συμφωνία. Στον παραλήπτη δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές
πληροφορίες σε πρόσωπα εκτός των συνδεδεμένων ατόμων της ιδίας, με εξαίρεση
τις περιπτώσεις στις οποίες έχει ληφθεί προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από τον
Πάροχο.

(5)

Εάν ο Παραλήπτης υποχρεούται να αποκαλύψει Εμπιστευτικές Πληροφορίες
σύμφωνα με οποιαδήποτε νομοθεσία ή κανονισμούς, κανόνες εποπτικής αρχής ή
χρηματιστηρίου ή εντολή δικαστικής, διοικητικής ή ρυθμιστικής αρχής, τότε ο
Παραλήπτης πρέπει (στο βαθμό που επιτρέπεται νομικά) ) (i) να ενημερώσει τον
Πάροχο για τις πλήρεις περιστάσεις της αποκάλυψης και των πληροφοριών που
πρέπει να αποκαλυφθούν από τον ίδιο, (iii) να αποκτήσει ασφάλεια από την οντότητα
που επιθυμεί αποκάλυψη ως προς το απόρρητο, (iv) να καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια να μην αποκαλύψει την ταυτότητα του Παρόχου, και (v) να συμφωνήσει
σχετικά με τη διατύπωση της αποκάλυψης εκ των προτέρων με τον Πάροχο, εάν η
αποκάλυψη πραγματοποιείται με τη μορφή δημόσιας δήλωσης.

(6)

Εάν στον Παραλήπτη δεν επιτρέπεται νομικά να ενημερώσει τον Πάροχο εκ των
προτέρων προτού αποκαλυφθούν εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με την
παράγραφο 5 της παρούσας συμφωνίας, τότε ο Παραλήπτης (στο βαθμό που
επιτρέπεται από το νόμο) ενημερώνει αμέσως τον Πάροχο μετά την αποκάλυψη όλων
των περιστάσεων σε σχέση με την αποκάλυψη και τις αποκαλυφθείσες πληροφορίες.

(7)

Κατόπιν αιτήματος του Παρόχου, ο Παραλήπτης (i) θα επιστρέψει όλα τα πρωτότυπα
και αντιγραμμένα έγγραφα με Εμπιστευτικές Πληροφορίες στον Πάροχο ή θα τα
καταστρέψει (εκτός από αναλύσεις, μελέτες, περιλήψεις και άλλο υλικό που
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προέρχεται από τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες), (ii) )θα καταστρέψει όλα τα
πρωτότυπα και αντιγραμμένα έγγραφα με αναλύσεις, μελέτες, περιλήψεις και άλλο
υλικό που προέρχεται από τις εμπιστευτικές πληροφορίες και (iii) θα διαγράψει
οριστικά όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες (όπου είναι δυνατόν) από οποιονδήποτε
και από όλους τους υπολογιστές, τους δίσκους ή άλλο εξοπλισμό στον οποίο έχουν
αποθηκευτεί οι εμπιστευτικές πληροφορίες .
(8)

Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας παραμένουν σε πλήρη ισχύ για αόριστο
χρονικό διάστημα.

(9)

Σε περίπτωση που ο Παραλήπτης παραβιάσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις
του βάσει της παρούσας Συμφωνίας, αμέσως, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω
ενέργεια ή διατύπωση, θα οφείλει στον Πάροχο μια άμεση καταβλητέα και πληρωτέα
ποινή ύψους 25.000 ευρώ, - (είκοσι- πέντε χιλιάδες ευρώ) για κάθε τέτοια παράβαση
με ανώτατο όριο 100.000 ευρώ, - (εκατό χιλιάδες ευρώ) και για περιοδική χρηματική
ποινή 2.000 ευρώ, - (δύο χιλιάδες ευρώ) για κάθε μέρα που η παραβίαση αυτή
συνεχίζεται, χωρίς ο Πάροχος να πρέπει να αποδείξει οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία,
και με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Παρόχου να ζητήσει επιπλέον
αποζημίωση, εάν συντρέχουν λόγοι για κάτι τέτοιο.

(10)

Η παρούσα συμφωνία μπορεί να αλλάξει γραπτώς μόνο με αμοιβαία συναίνεση.

(11)

Εάν μια διάταξη της παρούσας συμφωνίας είναι άκυρη ή μη εκτελεστή, τότε αυτό δεν
επηρεάζει την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης αυτής
της συμφωνίας. Αυτό το είδος άκυρης ή μη εκτελεστής διάταξης αντικαθίσταται ή
θεωρείται ότι έχει αντικατασταθεί από μια διάταξη που θεωρείται έγκυρη και εκτελεστή
και της οποίας η ερμηνεία πλησιάζει καλύτερα το πεδίο εφαρμογής της άκυρης ή μη
εκτελεστής διάταξης.

(12)

Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και τυχόν διαφορές σε σχέση
με την παρούσα συμφωνία θα τεθούν σε γνώση του αρμόδιου δικαστηρίου στην
Αθήνα.
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