ANEXA
la Contractul de prestari servicii nr. …………. din ………………
ANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE
INSTITUTUL
NATIONAL
DE
ENDOCRINOLOGIE
C.I
PARHON;
BD-L
AVIATORILOR,NR.34-38; SECTOR 1, cu sediul in Bucuresti, telefon/fax: +40760669955 e-mail:
contact@parhon.ro; cod fiscal 4505367 cont deschis la Trezorerie Sector 1 Bucuresti, reprezentata prin
Manager Ec. Carmen Simona Hirtea, în calitate de BENEFICIAR,
si
Societatea S.C. __________________________________________ SRL, avand sediul in
____________________________________________________, e-mail: ______________
inregistrata la Registrul Comertului sub nr._______________, CUI _____________ , avand contul nr.
___________________________, deschis la _______________, reprezentata prin Administrator,
____________________, in calitate de PRESTATOR,
a intervenit prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si
documentelor, fiind conex contractului de prestari servicii incheiat intre parti si inregistrat sub nr.
____________ din ______________ .
II. OBIECTUL ANGAJAMENTULUI
Informatiile pe care le obtine Prestatorul ca efect al executarii contractului de executie lucrari susmentionat sunt strict confidentiale.
Sunt confidentiale datele si informatiile privind:
- organizarea Beneficiarului, fluxurile de informatii si procedurile interne de lucru;
- personalul Beneficiarului;
- caracteristicile tehnice ale obiectivului;
- organizarea sistemului de securitate si a procedurilor specifice.
De asemenea, sunt confidentiale documentele care s-au pus ori se vor pune la dispozitia Prestatorului.
III. DURATA ANGAJAMENTULUI
Durata prezentului angajament este nelimitata in timp, indiferent daca contractul de prestari servicii
conex prezentului angajament va inceta la termen, prin executarea sa integrala ori prin reziliere.
Obligatia de confidentialitate incumba tuturor angajatilor Prestatorului pe intreaga perioada
mentionata.
IV. RASPUNDEREA ANGAJATA
Partea care incalca prevederile prezentului angajament este obligata sa plateasca celeilalte parti
contractante despagubiri.
Urmatoarele situatii exonereaza de raspundere partea care le invoca:
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- informatiile erau cunoscute înainte de a fi obtinute de la Beneficiar;
- informatia provine dintr-o sursa neconfidentiala;
- dezvaluirea informatiei s-a facut dupa primirea acordului scris pentru aceasta;
- informatia era publica la data dezvaluirii ei;
- prestatorul a fost obligat în mod legal sa dezvaluie informatia.

Prezentul angajament a fost încheiat azi ……………………… în doua exemplare, câte unul pentru
fiecare parte contractanta.

BENEFICIAR,

PRESTATOR,

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE
C. I. PARHON
MANAGER INTERIMAR,
Ec. Carmen Simona Hirtea

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Mariana Boc

Viza CFP,
Ec. Steliana Enache
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