TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Az Onlineallas.com oldalon álláskeresési céllal végzett regisztrációval Ön megállapodást köt
a
ZAGONDA DIGITAL ADVERTISING LTD korlátolt felelősségű magántársasággal, mely a
Brit Virgin-szigetek törvényeinek hatálya alá tartozik, székhelye OMC CHAMBERS,
WICKHAMS CAY I, ROAD TOWN, TORTOLA, VG1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS,
cégjegyzékszáma pedig a Brit-Virgin-szigetek kereskedelmi kamarájának nyilvántartásában
2017375 (a továbbiakban „Zagonda”),
vállalkozóként („Vállalkozó”).
A felek elnevezése a továbbiakban: „Fél” és/vagy „Felek”,
A megállapodás feltételei a következők:
-

A Vállalkozó és a Zagonda különböző üzleti tevékenységekben működik együtt,
melynek keretében a Vállalkozó különböző kereskedelmi szolgáltatásokat nyújt a
Zagonda számára;

-

A Felek biztosítani szeretnék, hogy a Zagonda üzleti információi ne jussanak
harmadik fél és/vagy a nyilvánosság tudomására, kivéve, ha a Zagonda előzetes
írásbeli hozzájárulást ezen információk kiadására.

A FELEK A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG:
In A szolgáltatások keretében a Zagonda (a „Szolgáltató”) Bizalmas információkat (definíciót
lásd alább) ad át a Vállalkozónak (a „Címzettnek”). Ezzel kapcsolatban a Felek a
következőképpen állapodnak meg:
(1)

A „Bizalmas információk” magukban foglalják (i) a jelen megállapodás létét és
tartalmát, valamint a Szolgáltató és a Címzett között a kereskedelmi szolgáltatásokról
folytatott megbeszélések vagy egyéb típusú kommunikáció létét és tartalmát,
valamint (ii) bármilyen olyan, tetszőleges természetű információt, amelyet a
kereskedelmi szolgáltatások keretében hozzáférhetővé tesznek a Címzett vagy a
Társult személyek (definíciót lásd alább) számára, függetlenül attól, hogy ez szóban
vagy írásban, lemezen vagy egyéb elektronikus úton, ill. az üzleti helyszíneken tett
látogatások keretében történik, beleértve minden olyan módszert is, amelynek
segítségével az ilyen típusú információk tárolhatók. A jelen megállapodás
összefüggésében a „Kapcsolódó személyek” olyan cégeket, személyeket vagy
egyéb jogi személyiségeket jelentenek, amelyek közvetlenül vagy közvetve, önállóan
vagy másokkal együttműködve irányítják az adott céget, ill. az adott cég irányítja
azokat. A jelen megállapodás összefüggésében a „Társult személyek” magát a
céget, annak Kapcsolódó személyeit, igazgatóit, alkalmazottjait, pénzügyi és egyéb
szaktanácsadóit, képviselőit, bankárait és tanácsadóit jelentik a jelen megállapodás
teljes hatályos időtartama alatt.

(2)

Nem számítanak Bizalmas információnak azok az információk, (i) amelyek a Címzett,
ill. Kapcsolódó személyeinek a jelen megállapodásból eredő kötelezettségeik
teljesítésének elmulasztását kivéve bármilyen egyéb okból nyilvánossá váltak vagy
nyilvánossá tették azokat, ill. (ii) amelyeket a Címzettnek a Szolgáltatótól különböző
személy ad át, feltéve, hogy az adott személy számára az adott információk átadását
nem tiltja a Szolgáltatóval vagy másik féllel kötött szerződés vagy egyéb
kötelezettség, ill. (iii) amelyeket a Címzett önállóan szerez be vagy dolgoz ki anélkül,
hogy megszegné a jelen megállapodásból eredő kötelezettségeit.

(3)

A Címzett köteles (i) a Bizalmas információkat a legszigorúbban, (ii) biztosítani a
Bizalmas információk megfelelő védelmét, (iii) biztosítani, hogy a Bizalmas
információkat kizárólag a kereskedelmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó célra
használják fel, (iv) biztosítani, hogy a Bizalmas információk kizárólag a Címzett
Társult személyeinek kerüljenek átadásra, ill. kizárólag a Címzett társult személyeivel
kerüljenek megvitatásra, és kizárólag addig a mértékig, ameddig a Tranzakcióhoz
szükség van.

(4)

A Címzett köteles minden olyan személyt teljes körűen tájékoztatni a Címzett jelen
megállapodásból eredő kötelezettségeiről, akinek a Bizalmas információk elérhetővé
válnak, és köteles biztosítani, hogy e személyek úgy tartsák be e kötelezettségeket,
mintha ők is Szerződéses Fél lennének. A Címzett kizárólag a saját Társult
személyeinek adhatja át a Bizalmas információkat, kivéve, ha előzetes írásos
hozzájárulást szerez be a Szolgáltatótól.

(5)

Ha a Címzett valamilyen törvényből, szabályozásból, felügyelő vagy tőzsdehatósági
döntésből, ill. jogi, államigazgatási vagy szabályozó hatóság utasításából kifolyólag
köteles átadni a Bizalmas információkat, akkor a Címzett (addig a mértékig, ameddig
jogilag engedélyezett) köteles (i) tájékoztatni a Szolgáltatót az információátadás
minden körülményéről és az átadandó információkról, (ii) egyeztetést indítani a
Szolgáltatóval az információátadás megakadályozására, ill. korlátozására irányuló
esetleges intézkedésekről, valamint ésszerű határokon belül végrehajtani a
Szolgáltató által kért intézkedéseket, (iii) a bizalmasságra vonatkozó jótállást
beszerezni attól a féltől, amely az információátadást kívánja, (iv) minden ésszerű
erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy ne fedje fel a Szolgáltató azonosságát,
valamint (v) az információátadás megfogalmazását előzetesen egyeztetni a
Szolgáltatóval, amennyiben az információ-átadás nyilvános nyilatkozatként történik.

(6)

Ha a Címzett számára a jog nem engedélyezi, hogy tájékoztassa a Szolgáltatót a
Bizalmas információknak a jelen megállapodás 5. pontja szerinti átadásáig, akkor a
Címzett (addig a mértékig, ameddig jogilag engedélyezett) köteles az
információátadást követően haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót az
információátadás minden körülményéről és az átadott információkról.

(7)

A Szolgáltató felkérésére a Címzett köteles (i) visszaszolgáltatni a Bizalmas
információkat tartalmazó összes eredeti és másolati dokumentumpéldányt a
Szolgáltatónak, ill. megsemmisíteni azokat (kivéve a Bizalmas információk alapján
összeállított elemzéseket, tanulmányokat, összefoglalókat és egyéb anyagokat), (ii)
megsemmisíteni a Bizalmas információk alapján összeállított elemzéseket,
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tanulmányokat, összefoglalókat és egyéb anyagokat tartalmazó összes eredeti és
másolati dokumentumpéldányt, valamint (iii) véglegesen törölni minden Bizalmas
információt (amennyiben lehetséges) minden számítógépről, lemezről, ill. egyéb
olyan adathordozóról, amelyen Bizalmas információkat tároltak.
(8)

A jelen megállapodásban előírt feltételek határozatlan ideig továbbra is korlátozás
nélkül hatályban maradnak.

(9)

Amennyiben a Címzett a jelen megállapodásból eredő bármely kötelezettségét
megszegi, akkor bármilyen további teendő vagy formaság szükségessége nélkül,
azonnali esedékességgel köteles megfizetni a Szolgáltató számára HUF 10.000.000,(tízmillió forint) kötbért a kötelezettségek minden rendbeli megszegéséért, de
legfeljebb HUF 40.000.000,- (negyvenmillió forint) összeget, valamint a
kötelességszegés fennállásának minden napja után HUF 700.000,- (hétszázezer
forint) összeget anélkül, hogy a Szolgáltatónak bizonyítania kellene bármilyen
veszteséget vagy kárt. Mindez nem befolyásolja a Szolgáltató jogát, hogy további
kárigényt nyújtson be, amennyiben az indokolt.

(10)

A jelen megállapodást kizárólag írásban, kölcsönös hozzájárulással lehet módosítani.

(11)

Amennyiben a jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelenné vagy
végrehajthatatlanná válik, az nem érinti a jelen megállapodás többi rendelkezésének
érvényességét és végrehajthatóságát. Az ilyen érvénytelen, ill. végrehajthatatlan
rendelkezést olyan, érvényesnek és végrehajthatónak tekintendő rendelkezéssel kell
helyettesíteni – vagy úgy kell tekinteni, hogy ez a helyettesítés megtörtént –,
amelynek értelmezése a lehető leginkább megközelíti az érvénytelen, ill.
végrehajthatatlan rendelkezés tartalmát.

(12)

A jelen megállapodásra a magyar jog előírásai érvényesek. A jelen megállapodásból
eredő bármilyen jogvitát az illetékes budapesti bíróság előtt kell rendezni.
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