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KONFIDENCIALITĀTES LĪGUMS
2015.gada 01. janvāris
SIA "Bergvik Skog", reģistrācijas numurs 41203019726, juridiskā adrese Kronvalda bulvāris 10-31,
Rīga, LV-1010, tās prokūrists Lars-Georg Hedlund, personas kods 123456-78910 personā, turpmāk tekstā –
„Bergvik Skog”, un SIA "Sadarbības partneris", reģistrācijas numurs 12345678910, juridiskā adrese Lielā iela
99, Pilsēta, LV-1234, kuru pārstāv pilnvarotā persona Jānis Bērzs, personas kods 123456-98765, turpmāk tekstā
“Izpildītājs”, no otras puses, bet abi kopā saukti arī – Puses, ņemot vērā to, ka Bergvik Skog ir iegādājies
licences ar piekļuvi ģeotelpisko datu kopām; brīvi izsakot savu gribu, bez maldības, viltus vai spaidiem, puses
vienojas un slēdz sekojoša rakstura konfidencialitātes līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) :
1.

Bergvik Skog nodrošina iespēju Izpildītājam iepazīties ar Bergvik Skog un/vai tā saistīto

uzņēmumu komercdarbību saistīto informāciju un tieši - ortfotokartēm un fona kartēm, kas nepieciešamas
Izpildītājam veicot Bergvik Skog īpašumu un/vai mežu īpašumu apskates darbus ar un šo darbu plānošanas
sagatavošanai un izpildei. Puses ar šo saprot un vienojas, ka darbi var tikt veikti gan ar Bergvik Skog piederošu
vai tā rīcībā nodotu aparatūru, gan arī ar Izpildītāja īpašumā esošo aparatūru, kurā ir ievietota Bergvik Skog
piederošā informācija
2.

Izpildītājam nav tiesību bez Bergvik Skog rakstveida atļaujas veikt uzrādītās informācijas

norakstus vai izgatavot kopijas, sniegt to trešajām personām, izņemot Bergvik Skog amatpersonām, kā arī veikt
jebkādu citādu ar Bergvik Skog saistītu informāciju, ziņu un datu apstrādi, tajā skaitā: informācijas un datu
vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, pārveidošanu, reproducēšanu vai citādu fiksēšanu informācijas nesējos,
fotografēšanu, izmantošanu, nodošanu trešajām personām, pārraidīšanu, izpaušanu, kā arī veikt jebkuras citas
darbības ar Bergvik Skog informāciju, kas nav norādītas šajā punktā.
3.

Izpildītājam nav tiesību izpaust trešajām personām nekāda veida par Bergvik Skog un/vai tā

saistīto uzņēmumu iegūto informāciju, it īpaši informāciju par ģeotelpisko datu kopām, ortofotokartēm, fona
kartēm un finansiālo informāciju, kā arī jebkuru citu informāciju, kas Izpildītjam kļūs pieejama Bergvik Skog
un/vai tā saistīto uzņēmumu dokumentācijā, kā arī citu informāciju ar Bergvik Skog un/vai tā saistīto uzņēmumu
saistītām saimnieciska, tehniska vai zinātniska rakstura lietām.
4.

Gadījumā, ja Bergvik Skog konstatē, ka Izpildītājs veic darbus nekvalitatīti un pēc viena (1)

rakstveida brīdinājuma Izpildītāja veikto darbu kvalitāte nav uzlabojusies, Puses vienojas, ka Izpildītāja radītie
dokumenti un citi materiāli tiek nodoti Bergvik Skog rīcībā un iznīcināti, kā arī savstarpējā sadarbība izbeigta.
5.

Izpildītājs apņemas Līguma darbības laikā ievērot Līgumā noteiktās saistības. Saistību

neizpildes gadījumā Izpildītājs apņemas maksāt līgumsodu EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši) apmērā, kā arī
Bergvik Skog ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību.
6.

Konfidenciālās informācijas atklāšana netiek uzskatītas par Līguma pārkāpums, ja:
a.

šāda informācija ir jau publiski pieejama (t.i. masu mediji, radio, TV, publiskas datu
bāzes, utt);
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b.

trešās personas rīcībā jau iepriekš ir bijusi šāda informācija ; vai

c.

šādas informācijas atklāšanas nepieciešamība ir noteikta Latvijas Republikā spēkā
esošajos normatīvajos aktos.

7.

Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir beztermiņa.

8.

Pusēm ir tiesības pārtraukt šī līguma darbību iepriekš par to rakstveidā paziņojot otrai pusei 2

(divus) mēnešus iepriekš. Konfidencialitātes prasības ievērošana saglabājas arī pārtraucot līguma darbību.
9.

Jautājumus, kas nav noregulēti Līgumā, Puses risina, vadoties no Latvijas Republikas

normatīvajiem aktiem.
10. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību / pienākumu pārņēmējiem.
11. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem pilnībā vai daļēji zaudē spēku vai kāda iemesla dēļ kļūst
nepiemērojams, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību, kas paliek spēkā un ir saistoši.
12. Visus strīdus, kas rodas sakarā ar šī Līguma izpildi Puses risina sarunu ceļā. Ja strīdu
savstarpēju sarunu rezultātā atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no šī
Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā.
13. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, katrai pusei pa
vienam eksemplāram.

Bergvik Skog:

Izpildītājs:

SIA "Bergvik Skog"

SIA "Sadarbības partneris"

Reģistrācijas numurs: 41203019726

Reģistrācijas numurs: 12345678910

Juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 10-31, Rīga, LV-

Juridiskā adrese: Lielā iela 99, Pilsēta, LV-1234

1010

Faktiskā adrese: Mazā iela 00, Ciems, LV-9876

Faktiskā adrese: Kronvalda bulvāris 10-31, Rīga, LV-1010

Pilnvarotā persona: Jānis Bērzs

Prokūrists: Lars-Georg Hedlund

Tel.: +371 12349876

Tel.: +371 12345678

E-pasts: info@sp.lv

E-pasts: info@bergvikskog.lv
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