Συµφωνία Τήρησης Απορρήτου

Με την παρούσα συµφωνία τήρησης απορρήτου (που στο εφεξής θα αναφέρεται ως
«ΣΥΜΦΩΝΙΑ»)
το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λεµεσού
πλήρες όνοµα του εταίρου οργανισµού που έχει προσχωρήσει στο PINE, µε εγγεγραµµένη
διεύθυνση Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, Τ.Θ. 55699, 3781, Λεµεσός και αριθµό φορολογικού
µητρώου 90000439R, εκπροσωπούµενος για τους σκοπούς της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ από
τον κ. Χρήστο Αναστασιάδη, Ελένης Παλαιολογίνας 33, 3040, Λεµεσός (που εφεξής θα
αναφέρεται ως ACRONYM OF THE PINE PROJECT PARTNER)
και η
εταιρεία ..............................................................................................., µε εγγεγραµµένη
διεύθυνση ……………………. και αριθµό φορολογικού µητρώου …………………….,
εκπροσωπούµενη για τους σκοπούς της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ από ……………………….
(που εφεξής θα αναφέρεται ως ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
που εφεξής θα αναφέρονται από κοινού ως ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:

α) Ο ACRONYM OF THE PINE PROJECT PARTNER και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είχαν µια
προκαταρκτική επικοινωνία στο πλαίσιο του PINE – Σχέδιο Προώθησης της Βιοµηχανικής
Ενεργειακής Απόδοσης (που εφεξής θα αναφέρεται ως ΣΧΕ∆ΙΟ), το οποίο
χρηµατοδοτείται από τον EACI (Εκτελεστικός Οργανισµός για την Ανταγωνιστικότητα
και την Καινοτοµία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), στο πλαίσιο της συµβάσεως
IEE/11/885/SI2.615936,
β) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει επιλεγεί µέσω µιας ad-hoc κλήσης να επωφεληθεί από µια υπηρεσία
ενεργειακού ελέγχου δύο φάσεων (που περιλαµβάνει µια πρώτη φάση αναζήτησης, η
οποία ενδεχοµένως να πραγµατοποιηθεί επί τόπου, σύµφωνα µε τις διαδικασίες, και µια
δεύτερη φάση πλήρους ελέγχου) η οποία συµµορφώνεται µε το λειτουργικό πρόγραµµα
του ΣΧΕ∆ΙΟΥ,
γ) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσµεύεται να αποκαλύψει στον ACRONYM OF THE PINE PROJECT
PARTNER και στους διορισµένους από αυτόν, πληροφορίες και δεδοµένα που
απαιτούνται για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων, όπως προβλέπονται από το ΣΧΕ∆ΙΟ,
δ) Σε περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποφασίσει να µην θέσει στη διάθεση του ACRONYM
OF THE PINE PROJECT PARTNER και εκείνων που διορίστηκαν από αυτόν,
πληροφορίες και δεδοµένα που κρίνονται αναγκαία για την εκτέλεση των προβλεπόµενων
δραστηριοτήτων που αναφέρονται πιο πάνω, αυτό θα καταστήσει αδύνατο για την
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες αναζήτησης και πλήρους ελέγχου (όπου
αυτό ισχύει) όπως προβλέπονται από το ΣΧΕ∆ΙΟ,
ε) Ο ACRONYM OF THE PINE PROJECT PARTNER υποχρεούται να υποβάλει έκθεση
στον Οργανισµό EACI που αναφέρεται πιο πάνω, ο οποίος χρηµατοδοτεί το ΣΧΕ∆ΙΟ,
ή/και σε τρίτα συµβαλλόµενα µέρη που διορίζονται για τη διενέργεια αναλύσεων των
ίδιων δεδοµένων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του σχεδίου, ωστόσο, πάντοτε
ανωνύµως και χωρίς άµεση αναφορά στις εµπλεκόµενες εταιρείες, ως επί το πλείστον σε
συγκεντρωτική µορφή, µε σκοπό την παρακολούθηση της γενικής επίδρασης των
δραστηριοτήτων του σχεδίου,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
1. Εισαγωγικό Μέρος
Το εισαγωγικό µέρος αποτελεί µέρος της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
2. Στόχος
Η παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ έχει ως στόχο να ρυθµίσει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της
ιδιωτικότητας ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ σε σχέση µε τα δεδοµένα και τις
πληροφορίες που ορίζονται ως εµπιστευτικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις που περιέχονται στα
ακόλουθα άρθρα, τα οποία θα περιέλθουν στην αντίληψή τους κατά την άσκηση των
δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο Εισαγωγικό Μέρος της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.
3. Εµπιστευτικές πληροφορίες
3.1 Για τους σκοπούς της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, τα εν λόγω δεδοµένα και πληροφορίες
θα πρέπει να θεωρούνται ως εµπιστευτικά, τα οποία παρέχονται ή παραδίδονται από το ένα
Συµβαλλόµενο Μέρος στο άλλο Συµβαλλόµενο Μέρος και τα οποία δηλώνονται ως
εµπιστευτικά κατά την παροχή ή παράδοσή τους.
3.2 Η εµπιστευτική φύση των εν λόγω δεδοµένων και πληροφοριών θα πρέπει να δηλώνεται
ρητά, εκτυπώνοντας ή γράφοντας «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ» στο πάνω µέρος αυτών, µε τη
συνοδεία υπογραφών των εκπροσώπων των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ή, σαφώς
δηλωµένα ως εµπιστευτικά κατά την επικοινωνία, ώστε να επιτρέπεται στα
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ και οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο άτοµο να αναγνωρίζει
αµέσως τον εµπιστευτικό χαρακτήρα τους και να εφαρµόζει την αρµόζουσα συµµόρφωση µε
τις υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας, όπως προβλέπεται στην παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Τα
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ µπορούν, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να δηλώσουν ρητά άλλα
δεδοµένα και πληροφορίες µη εµπιστευτικού χαρακτήρα.
3.3 Ο όρος «εµπιστευτικά» ενδέχεται να µην σχετίζεται µε πληροφορίες και δεδοµένα
δηµόσιου τοµέα όταν αυτά παρέχονται στον Παραλήπτη (το Συµβαλλόµενο Μέρος που
λαµβάνει τις πληροφορίες) ή στην περίπτωση που ανακτούν δηµόσιο χαρακτήρα λόγω µιας
πράξης ή κάποιας συµπεριφοράς που σαφώς δεν είναι απαγορευµένη για τον Παραλήπτη,
4. Υποχρεώσεις εµπιστευτικού χαρακτήρα
4.1 Τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ δεν δύνανται να αποκαλύψουν ή να διαδώσουν σε
οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε τρόπο δεδοµένα και πληροφορίες εµπιστευτικού
χαρακτήρα σε µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα.
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4.2 Τέτοια δεδοµένα και πληροφορίες θα πρέπει να χρησιµοποιούνται καταλλήλως και
επαρκώς για την άσκηση δραστηριοτήτων που προβλέπονται ειδικά από το ΣΧΕ∆ΙΟ και που
περιέχονται στη συµφωνία που αναφέρεται στο Εισαγωγικό Μέρος, µε τέτοιο τρόπο ώστε ο
εµπιστευτικός τους χαρακτήρας να µην τίθεται σε κίνδυνο και να µην προκαλείται ουδεµία
ζηµιά µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
4.3 Οι πληροφορίες και τα δεδοµένα εµπιστευτικού χαρακτήρα δεν µπορούν να αντιγραφούν
ή να αναπαραχθούν, στο σύνολό τους ή εν µέρει, εκτός και αν αυτό απαιτείται ρητά από τη
διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του ΣΧΕ∆ΙΟΥ.
4.4 Οι πληροφορίες και τα δεδοµένα εµπιστευτικού χαρακτήρα θα διαβιβάζονται από τον
ACRONYM OF THE PINE PROJECT PARTNER στον φορέα χρηµατοδότησης του
ΣΧΕ∆ΙΟΥ (EACI, ο Εκτελεστικός Οργανισµός για την Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτοµία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), ή σε άλλους φορείς που ορίζονται για την
παρακολούθηση ή τον έλεγχο, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες διαχείρισης, µε
ανώνυµο ή συγκεντρωτικό τρόπο και χωρίς ωστόσο να παρέχονται πληροφορίες που µπορεί
να επιτρέψουν τη σύνδεση των παρεχόµενων στοιχείων µε την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
4.5 Οι πληροφορίες και τα στοιχεία εµπιστευτικού χαρακτήρα µπορούν να διαβιβάζονται από
τον ACRONYM OF THE PINE PROJECT PARTNER σε άλλους εταίρους του ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ή/ και τρίτα συµβαλλόµενα µέρη που θα υποδειχτούν για τη διενέργεια αναλύσεων των εν
λόγω στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία αποστολής θα πραγµατοποιείται µε
ανώνυµο ή συγκεντρωτικό τρόπο και χωρίς ωστόσο να παρέχονται πληροφορίες που µπορεί
να επιτρέψουν τη σύνδεση των παρεχόµενων στοιχείων µε την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
5. Υπεύθυνοι
5.1 Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος ορίζει εντός του οργανισµού του ένα πρόσωπο που είναι
υπεύθυνο για την επεξεργασία των εµπιστευτικών πληροφοριών και δεδοµένων, το οποίο θα
υποχρεώσει όλα τα πρόσωπα στα οποία ανατέθηκε η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του
ΣΧΕ∆ΙΟΥ να υπογράψουν δήλωση, σύµφωνα µε την οποία θα δεσµεύονται να
συµµορφωθούν µε τις υποχρεώσεις τήρησης της εµπιστευτικότητας, όπως περιγράφεται και
ρυθµίζεται στην παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ.
5.2 Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εν λόγω εµπιστευτική διαχείριση των δεδοµένων
είναι τα ακόλουθα:
- Για τον ACRONYM OF THE PINE PROJECT PARTNER
Χρήστος Αναστασιάδης
- Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ
……………………………………………….
6. Μέτρα ασφαλείας
6.1 Τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ δεσµεύονται να λάβουν όλα τα µέτρα ασφάλειας που
είναι απαραίτητα για την προστασία των δεδοµένων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα και να εγγυηθούν ότι η εµπιστευτικότητά τους δεν συµβιβάζεται κατ’ ουδένα
τρόπο.
6.2 Η επεξεργασία όλων των ευαίσθητων και προσωπικών δεδοµένων θα πρέπει να είναι
συµβατή µε τη σχετική εθνική ισχύουσα νοµοθεσία, βάση των προνοιών του Περί
Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του ατόµου) Νόµο του 2001
µέχρι 2012, 138(Ι)/2001 37(Ι)/2003 105(Ι)/2012.
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7. Πνευµατική ιδιοκτησία
Η παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ δεν παρέχει σε κανένα εκ των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
δικαιώµατα ή εξουσιοδότηση να ζητήσει άδεια ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα χρήσης
προνοµίων, εµπορικών σηµάτων, µοντέλων ή/και βιοµηχανική ή πνευµατική ιδιοκτησία
οποιουδήποτε είδους.
8. ∆ιάρκεια ισχύος
Η ισχύς των υποχρεώσεων εµπιστευτικότητας αναµένεται να διαρκέσει από την υπογραφή
της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ µέχρι και πέντε έτη µετά την ολοκλήρωση του ΣΧΕ∆ΙΟΥ, η
οποία προβλέπεται επί του παρόντος για την 16η Μαρτίου του 2015, εκτός εάν υπάρξει
περαιτέρω παράταση της περιόδου ισχύος της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, που θα συµφωνηθεί
από τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ και πριν από την προαναφερθείσα προθεσµία. Σε
περίπτωση που τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ αποφασίσουν να παρατείνουν την περίοδο
ισχύος για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ή απεριόριστα, οι υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας
παρατείνονται από την υπογραφή της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ σχετικά µε το σύνολο της διάρκειας,
όπως αυτή συµφωνήθηκε και θα εισαχθεί στη ΣΥΜΦΩΝΙΑ.
9. Εφαρµοστέο δίκαιο και διευθέτηση των διαφωνιών
9.1 Η παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ρυθµίζεται σύµφωνα µε τον Κυπριακό Νόµο.
9.2 Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µεταξύ των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ σε
σχέση µε την εκτέλεση και την ερµηνεία της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, η οποία δεν µπορεί να
διευθετηθεί φιλικά, το αρµόδιο δικαστήριο είναι το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού.
10. Επικοινωνίες
Όλες οι επικοινωνίες µεταξύ των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ θα πρέπει να απευθύνονται
στις ακόλουθες διευθύνσεις:
- Για τον ACRONYM OF THE PINE PROJECT PARTNER
…………………………………………….
Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ
……………………………………
(Τόπος και ηµεροµηνία) ...........................
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ACRONYM OF THE PINE PROJECT PARTNER
(Όνοµα και γραφείο)
...........................
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Όνοµα και γραφείο)
...........................
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