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ΣΥΜΦΩΝΙΑ)

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήµερα την …..ην ηµέρα του µηνός ……………., 20…, στη Λευκωσία
µεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, CY-1396,
Λευκωσία (η οποία για τους σκοπούς και όρους της παρούσας συµφωνίας θα καλείται «η ΑΤΗΚ »)
από το ένα µέρος και της εταιρείας………………………………………………, µε αρ. εγγραφής …………… (η
οποία για τους σκοπούς και όρους της παρούσας συµφωνίας θα καλείται «…………………………») από
το άλλο µέρος και µαρτυρεί τα ακόλουθα:
ΕΠΕΙ∆Η η……………………………… επιθυµεί την παροχή από την ΑΤΗΚ των πληροφοριών που
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 8 του Ειδικού Παραρτήµατος 2 του Υποδείγµατος Προσφοράς
Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ, ώστε να µελετήσει το ενδεχόµενο υπογραφής συµφωνίας µε την ΑΤΗΚ για
την παροχή σε αυτήν Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης και σε περίπτωση υπογραφής τέτοιας
συµφωνίας, η……………………………… επιθυµεί όπως η ΑΤΗΚ την ενηµερώνει για οποιεσδήποτε
αναθεωρήσεις του Παραρτήµατος 8 του Ειδικού Παραρτήµατος 2 του Υποδείγµατος Προσφοράς
Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ , σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Συµφωνίας για τους σκοπούς
παροχής των συµφωνηµένων Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (καλούµενος από τώρα και στο
εξής ως «ο Σκοπός») και
Ή
ΕΠΕΙ∆Η η ΑΤΗΚ και η……………………………… (οι οποίοι για τους σκοπούς και όρους της παρούσας
Συµφωνίας θα καλούνται «τα Mέρη») έχουν υπογράψει συµφωνία µε ηµεροµηνία ………….. για την
παροχή από την ΑΤΗΚ στην ………………….. Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης και η ………….
επιθυµεί την παροχή από την ΑΤΗΚ
των πληροφοριών του Παραρτήµατος 8 του Ειδικού
Παραρτήµατος 2 της Συµφωνίας σύµφωνα µε την εν λόγω συµφωνία και η………………………………
επιθυµεί όπως η ΑΤΗΚ την ενηµερώνει για οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις του Παραρτήµατος 8 του
Ειδικού Παραρτήµατος 2 της Συµφωνίας για τους σκοπούς παροχής των συµφωνηµένων υπηρεσιών
(καλούµενος από τώρα και στο εξής ως «ο Σκοπός») και
ΕΠΕΙ∆Η η ΑΤΗΚ και η……………………………… (οι οποίοι για τους σκοπούς και όρους της παρούσας
Συµφωνίας θα καλούνται «τα Mέρη») επιθυµούν να προστατεύσουν τις εµπιστευτικές τους
πληροφορίες,
Ή
ΕΠΕΙ∆Η τα Μέρη επιθυµούν να προστατεύσουν τις εµπιστευτικές τους πληροφορίες,

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ (BITSTREAM)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ 2019-3 03/06/2019

1/4

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
1.

Τα Μέρη αναγνωρίζουν και συµφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων άνευ
επηρεασµού της γενικότητας του παρόντος όρου, των προνοιών της παρούσας συµφωνίας,
όλων των εγχειριδίων και υλικών εκπαίδευσης που παρέχονται από τα Μέρη, των ονοµάτων,
διευθύνσεων και αριθµών τηλεφώνων όλων των Συνδροµητών ή αναµενόµενων Συνδροµητών
και όλων των καταλόγων ή άλλων αρχείων που περιέχουν οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες,
και όλων των οικονοµικών και εµπορικών πληροφοριών που σχετίζονται µε τα Μέρη,
περιλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό όλων των αναλύσεων αγοράς και σχεδίων επέκτασης
αγοράς, όλων των αναλύσεων εισοδηµάτων και κερδών και όλων των διαρθρώσεων
προµήθειας και λογαριασµών, όλων των τεχνικών πληροφοριών που σχετίζονται µε τα Μέρη,
τις Υπηρεσίες της ΑΤΗΚ, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, όλων των βελτιώσεων ή
αλλαγών σε προϊόντα και υπηρεσίες που εκτελέστηκαν ή προγραµµατίστηκαν, που
ανταλλάχθηκαν µεταξύ των µερών και καθορίστηκαν από τα Μέρη, ως εµπιστευτικά, όλων
των λογισµικών και άλλων πληροφοριών, προδιαγραφών, σχεδίων, άλλου λογισµικού
υπολογιστή, γνώσεων, προνοµίων ευρεσιτεχνίας, αδειών, πληροφοριών, τεχνικών και τύπων
προόδου, πληροφοριών που σχετίζονται µε οποιαδήποτε έρευνα ή άλλο έργο, µελλοντική
εξέλιξη, οδηγιών για εµπορία και πώληση και εργασίας σε εξέλιξη, και οποιωνδήποτε
µηχανικών, τεχνικών, ηλεκτρονικών, τεχνολογικών, βιοµηχανικών, υπηρεσιακών, εµπορικών,
οικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών προσωπικού που σχετίζονται µε υφιστάµενη και
µελλοντική εργασία, είτε σε προφορική, γραπτή, γραφική, ηλεκτρονική, σε µορφή που
διαβάζεται από µηχάνηµα ή άλλη µορφή, εφευρέσεων, τεχνικών, διαδικασιών, επινοήσεων,
ανακαλύψεων, βελτιώσεων, αναβαθµίσεων και εξελίξεων και κάθε άλλων πνευµατικών
ιδιοκτησιών, που από τώρα και στο εξής θα καλούνται συλλογικά ως “Εµπιστευτικές
Πληροφορίες”, που αποκαλύπτονται ή θα αποκαλυφθούν από οποιοδήποτε Μέρος στο άλλο
Μέρος ή που ανταλλάχθηκαν ή θα ανταλλαχθούν µεταξύ τους, θα παραµείνουν ιδιοκτησία του
Μέρους που προβαίνει σε τέτοια αποκάλυψη ή που τελεί τέτοια ανταλλαγή.

2.

Τα Μέρη υποχρεούνται:
(α) να κρατούν όλες τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες µυστικές και εµπιστευτικές,
χρησιµοποιώντας τουλάχιστον τον ίδιο βαθµό προσοχής που θα χρησιµοποιούσαν
κανονικά κατά την προστασία των δικών τους εµπιστευτικών πληροφοριών παρόµοιας
φύσης και να µην αποκαλύψουν οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο
µέρος, παρά µόνο για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας και το Σκοπό.
(β) να µην χρησιµοποιήσουν ή επιτρέψουν τη χρησιµοποίηση τέτοιων Εµπιστευτικών
Πληροφοριών για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, είτε ολικά είτε εν µέρη, παρά µόνο σε σχέση
µε το Σκοπό και για τη διάρκεια της παρούσας συµφωνίας, εκτός και µόνο κατά την
έκταση που τέτοια περαιτέρω χρήση είναι προηγουµένως συγκεκριµένα εξουσιοδοτηµένη
γραπτώς από το Μέρος που αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες.
(γ) να µην αντιγράψουν ή προκαλέσουν την αντιγραφή τέτοιων Εµπιστευτικών
Πληροφοριών, είτε ολικά είτε εν µέρη, για οποιαδήποτε αποκάλυψη αυτών, είτε έµµεση
είτε άµεση σε οποιοδήποτε τρίτο µέρος, παρά µόνο για τους σκοπούς της παρούσας
συµφωνίας και το Σκοπό.
(δ) να µην αποκαλύψουν τέτοιες Εµπιστευτικές Πληροφορίες, είτε ολικά είτε εν µέρη, σε
οποιοδήποτε προσωπικό του οργανισµού τους που δεν χρειάζεται να λάβει τέτοιες
πληροφορίες για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας ή το Σκοπό.
(ε) Με την γραπτή παράκληση του Μέρους που αποκαλύπτει τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες
και κατά την επιλογή αυτού, είτε να επιστρέψει στο Μέρος που αποκαλύπτει τις
Εµπιστευτικές Πληροφορίες όσες από τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες είναι σε υλική
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µορφή (µαζί µε όλα τα αντίγραφα αυτών που είναι στην κατοχή του ή από τον έλεγχο
του) ή να κάµει οποιαδήποτε άλλη διάθεση αυτών όπως θα καθοριστεί γραπτώς από το
Μέρος που αποκαλύπτει τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες.
3.

Οποιαδήποτε ελευθέρωση τέτοιων Εµπιστευτικών Πληροφοριών, όταν αυτό θεωρηθεί
αναγκαίο, σε οποιοδήποτε τρίτο µέρος θα συντονιστεί και εγκριθεί από αµφότερα τα Μέρη
πριν από τη διασπορά και ελευθέρωση. Τέτοια ελευθέρωση θα υπόκειται στην γραπτή
συµφωνία του εν λόγω τρίτου µέρους, µε βάση τους ίδιους όρους που καταγράφονται στην
παρούσα συµφωνία, να µην προβεί σε περαιτέρω αποκάλυψη και να χρησιµοποιεί τις
Εµπιστευτικές Πληροφορίες µόνο για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας και το Σκοπό.

4.

Εάν οποιοδήποτε Μέρος µάθει για οποιαδήποτε αποκάλυψη που σχετίζεται µε τις
Εµπιστευτικές Πληροφορίες και που δεν επιτρέπεται από την παρούσα συµφωνία, θα
ειδοποιήσει αµέσως το άλλο Μέρος και θα αναζητήσουν µαζί τρόπους επανόρθωσης της
κατάστασης άνευ επηρεασµού οποιωνδήποτε άλλων µέτρων των µερών εάν υπάρχουν.
Κανένα Μέρος δεν θα ευθύνεται για την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών, νοουµένου ότι
τέτοια αποκάλυψη επέρχεται παρόλο της άσκησης του ιδίου βαθµού προσοχής που συνήθως
λαµβάνει ώστε να διατηρήσει και διασφαλίσει τις δικές του Εµπιστευτικές Πληροφορίες
παρόµοιας φύσης.

5.

Η προστασία οποιωνδήποτε Εµπιστευτικών Πληροφοριών µε βάση την παρούσα συµφωνία
δεν επεκτείνεται και ούτε θα επεκταθεί σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που µπορεί το Μέρος
που τις λαµβάνει να αποδείξει, µετά από γραπτή απαίτηση από το Μέρος που τις αποκαλύπτει,
ότι:
(α) κατά το χρόνο της αποκάλυψης ήταν, ή περιήλθαν µετά, σε δηµόσια γνώση, άλλως
εξαιτίας λάθους ή αµέλειας του Μέρους που τις λαµβάνει, ή
(β) τις έλαβε το Μέρος νόµιµα από τρίτο µέρος µε πλήρεις δικαιώµατα αποκάλυψης, ή
(γ) ήταν ήδη υπό την απεριόριστη κατοχή του Μέρους που τις λαµβάνει κατά την ηµεροµηνία
παραλαβής τέτοιων πληροφοριών µε βάση την παρούσα συµφωνία, όπως αποδεικνύεται
από γραπτά έγγραφα στους φακέλους του Μέρους που τις λαµβάνει, ή
(δ) έχουν από τότε γίνει γνωστές ή αναπτύχθηκαν µε καλή πίστη ανεξάρτητα από το Μέρος
που τις έλαβε χωρίς να κάνει χρήση των Εµπιστευτικών Πληροφοριών του Μέρους που τις
αποκάλυψε, ή
(ε) έχουν δηµοσιευθεί ή δηµοσιεύονται χωρίς παράβαση της παρούσας συµφωνίας, ή
(στ) έχουν εγκριθεί για απεριόριστη ελευθέρωση ή χρήση µε γραπτή εξουσιοδότηση του
Μέρους που τις αποκαλύπτει, ή
(ζ) εάν το Μέρος που τις λαµβάνει έχει νοµική υποχρέωση να τις αποκαλύψει εξαιτίας
οποιασδήποτε Νοµοθεσίας, Κανονισµών, Κανόνων ή άλλης απαίτησης οποιασδήποτε
κυβερνήσεως ή αντιπροσωπείας ή τµήµατος αυτής, νοουµένου πάντοτε ότι στο Μέρος
που τις αποκαλύπτει δίνεται προηγούµενη προειδοποίηση τέτοιας αποκάλυψης και το
Μέρος που τις λαµβάνει κάνει ότι είναι εύλογα δυνατό ώστε να περιοριστεί τέτοια
αποκάλυψη, ή
(η) για τις οποίες αναφέρεται ειδικά και ρητά ότι δεν είναι εµπιστευτικές.

6.

Σε περίπτωση που εκάτερον των µερών παρέχει στο άλλο Εµπιστευτικές Πληροφορίες, το
Μέρος το οποίο παρέχει τις πληροφορίες θα αποζηµιώνει και θα διατηρεί το Μέρος που
λαµβάνει τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες, ανέπαφο από οποιαδήποτε ευθύνη ή ζηµιά ή
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αποζηµίωση (περιλαµβανοµένων και οποιονδήποτε επαγγελµατικών εξόδων) υποστεί το
Μέρος που λαµβάνει και που έχει σχέση ή πηγάζει από ισχυριζόµενη παράβαση ή ακατάλληλη
χρήση τέτοιων πληροφοριών λόγω του ότι οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες υπόκεινται σε
περιορισµούς εµπιστευτικότητας προς όφελος τρίτων ή πνευµατική ιδιοκτησία τρίτων.

7.

Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητης φύσης
και έτσι απαγορευτικά µέτρα ενδιάµεσα ή απόλυτα είναι αναγκαία για την προστασία τους.

8.

Εάν µια ή περισσότερες από τις πρόνοιες που περιέχονται στην παρούσα συµφωνία είναι
άκυρη, παράνοµη ή µη εκτελεστή µε οποιοδήποτε τρόπο µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία, ή
εγκυρότητα, νοµιµότητα και εκτελεστότητα των υπόλοιπων προνοιών που περιέχονται στην
παρούσα συµφωνία δεν θα επηρεαστεί µε οποιοδήποτε τρόπο και η παρούσα συµφωνία θα
διαβάζεται ως εάν η άκυρη ή παράνοµη ή µη εφαρµόσιµη πρόνοια ή µέρος αυτής να µην είχε
περιληφθεί.

9.

Η ισχύς της συµφωνίας θα αρχίσει από την …………………….. και θα ισχύει µέχρις ότου οι
Εµπιστευτικές Πληροφορίες περιέλθουν σε δηµόσια γνώση.

10.

Η παρούσα συµφωνία θα ερµηνεύεται και θα διέπεται από τους Νόµους της Κύπρου.

Η παρούσα συµφωνία υπογράφτηκε από τα Μέρη στην παρουσία µαρτύρων σε δύο πρωτότυπα που
δόθηκαν ανά ένα στο κάθε Μέρος.

Τα Συµβαλλόµενα Μέρη

Μάρτυρες

1.………………………………………………
(ΑΤΗΚ)

1.……………………………………………………….
Όνοµα:
Αρ. Ταυτ.:

2.………………………………………………
(………………………………………..)

2.……………………………………………………….
Όνοµα:
Αρ. Ταυτ.:
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