Izjava o ravnanju s podatki naročnika
Ime in priimek:_____________________________________
rojen/a:__________________________________________
Stalno bivališče: ___________________________________
________________________________________________
(v nadaljevanju: prejemna stranka)

IZJAVLJAM
da sem seznanjen/a, da je natečajno gradivo družbe Leontipodium, d. o. o., Miklošičeva cesta 22, Ljubljana (v
nadaljevanju naročnik) skupaj s prilogami opredeljeno kot poslovna skrivnost naročnika. Izjavljam, da bom kot
zaupne podatke varoval/a vse podatke, katere bom pridobil/a v okviru natečajnega postopka in se štejejo kot zaupni
podatki.
Gradivo lahko vsebuje informacije, znanje ali podatke, ki so intelektualne, tehnične ali znanstvene narave, nad
katerimi ima naročnik lastništvo, posest ali pravno dolžnost varovanja. Zaščiteni podatki med drugim vsebujejo
(vendar niso omejeni le na) tehnične podatke, osnutke, skice, slike, specifikacije, standarde, navodila za uporabo,
konstrukcije, poročila, obrazce, procese, informacije, sezname in poslovne skrivnosti.
Prejemna stranka se zavezujem, da bom hranila/a zaupne informacije po enakih standardih varstva informacij, ki
jih uporabljam za varovanje lastnih zaupnih informacij, vendar najmanj po standardih, ki se v danih okoliščinah
štejejo za primerne.
Prejemni stranki je dovoljeno posredovati natečajno gradivo (poslovno skrivnost) svojim zaposlenim ter zaposlenim
v hčerinskem oziroma povezanem podjetju, sodelavcem in poslovnim partnerjem izključno za namen udeležbe na
javnem natečaju. Vsi prejemniki natečajnega gradiva (poslovne skrivnosti) morajo biti seznanjeni s to izjavo ter
dejstvom, da jih le-ta ravno tako zavezuje.
Prejemna stranka zaupnih informacij ne bo posredovala drugim osebam izven kroga ljudi, ki sodelujejo pri izdelavi
natečajnega elaborata, še posebej pa se zavezuje, da jih ne bo razkrivala medijem. V kolikor je prejemna stranka
novinar ali medij se šteje, da naročnik ne soglaša z objavo informacij v mediju.

Podpisani sem seznanjen, da je razkrivanje ali zloraba podatkov, s katerimi se bom seznanil,
nepooblaščenim osebam, sankcionirana kot kaznivo dejanje skladno z 236. členom Kazenskega zakonika
(KZ-1).
V _______________, dne _____________
Podpis:______________________________________
Izpolnjen in podpisan obrazec pošljite kot scan PDF na elektronski naslov natecaji@zaps.si. Prejem podpisane
izjave je pogoj za pridobitev gesla za dostop do natečajnega gradiva.

