Geheimhoudingsplicht
Beste Naam vertegenwoordiger,
In het kader van uw bezoek aan ons bedrijf dat gepland staat voor datum van de vergadering, zult u toegang krijgen tot
vertrouwelijke informatie en/of bedrijfsgeheimen aangaande de bij Photonis geïmplementeerde processen,
methodieken en gerelateerde know-how.
Wij willen onderstrepen dat bepaalde informatie vertrouwelijk kan zijn vanwege de aard van de activiteiten zoals
ondernomen in ons bedrijf.
Wij willen verder benadrukken dat enigerlei informatie die tijdens uw bezoek aan u verstrekt zou kunnen worden, hetzij
schriftelijk, hetzij mondelijk, geheim dient te worden gehouden en als vertrouwelijk dient te worden behandeld en op
geen enkele wijze aan een derde partij mag worden doorgegeven of geopenbaard.
U bent dan ook verantwoordelijk voor het informeren en onderstrepen van de geheimhoudingsverplichtingen, zoals
uiteengezet in dit document, aan al uw medewerkers en collega’s die aanwezig zullen zijn tijdens een dergelijk bezoek of
die in tweede instantie of in later stadium wordt geïnformeerd.
De term “Vertrouwelijke informatie” omvat alle informatie welke aan u op enigerlei wijze ter kennis wordt/is gesteld,
met inbegrip van maar niet beperkt tot de elektronische overdrachten, en/of alle documenten van enigerlei aard door
Photonis aan u verzonden welke in het bijzonder, zonder dat deze opsomming beperkend is, betrekking hebben op
informatie van technische, commerciële, strategische of financiële aard, met inbegrip van onderzoeken en
productspecificaties.
U verbindt zich ertoe
- om de Vertrouwelijke informatie geheim te houden,
- om de Vertrouwelijke informatie niet op enigerlei wijze te openbaren of te reproduceren,
- om de Vertrouwelijke informatie niet te gebruiken en verklaart deze niet gebruikt te hebben,
- om redelijkerwijs de nodige zorg te betrachten ten einde de vertrouwelijke informatie dusdanig te beschermen als ware
het de bescherming van uw eigen vertrouwelijke informatie.
U erkent dat een inbreuk op of een dreigende schending van deze geheimhoudingsplicht Photonis aanzienlijke en
onherstelbare schade kan berokkenen.
De geheimhoudingsverplichtingen hierin beschreven zijn echter niet van toepassing op ontvangen informatie waarvan u
kunt aantonen dat:
- deze publiekelijk toegankelijk was op het moment van de bekendmaking,
- en/of dat deze ter beschikking werd gesteld aan een derde partij zonder schending van enige verplichting hierin
gedefinieerd.
De geheimhoudingsverplichtingen, zoals hierin gedefinieerd, zullen van toepassing zijn gedurende uw bezoek en zullen
vervolgens nog vijf (5) jaren van kracht blijven.
Alle Vertrouwelijke informatie blijft het exclusieve eigendom van Photonis en op ons verzoek dient u dergelijke
Vertrouwelijke informatie onmiddellijk te retourneren of vernietigen.
Voorafgaand aan uw bezoek zien wij dan ook graag het onderhavige document ondertekend retour.
Met vriendelijke groet,

Overeengekomen en aanvaard,

Namens Photonis Netherlands B.V.
Rolf Moedt
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