
ACORD DE CONFIDENȚIALITATE 

 

 

Angajându-vă la https://lucru-remote.com, încheiați un acord cu: 

ASPECT INTERACTIVE LTD, o societate privată cu răspundere limitată organizată conform 

legilor din Seychelles, cu sediul social în SUITE 23, FIRST FLOOR, EDEN PLAZA EDEN 

ISLAND, MAHÉ, SEYCHELLES înregistrată la Camera de Comerț și Industrie din 

Seychelles sub numărul 213411 (“Aspect”) 

în calitate de liber profesionist (“Liber Profesionist”). 

Denumiți în continuare în mod colectiv: “Partea” și/sau “Părțile”’, 

AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ: 

- Liber Profesionistul și Aspect cooperează în mai multe activități comerciale, și Liber 

Profesionistul prestează mai multe servicii comerciale societății Aspect; 

 

- Părțile vor să se asigure de faptul că informațiile comerciale ale Aspect nu vor fi 

dezvăluite unor terți și/sau publicului cu excepția situației în care Aspect și-a dat 

acordul prealabil în scris pentru dezvăluirea informațiilor.  

DECLARĂ CĂ SUNT DE ACORD CU PRIVIRE LA CELE DE MAI JOS: 

În ceea ce privește serviciile, Aspect (“Furnizorul”) va pune la dispoziția Liber 

Profesionistului (“Destinatarul”) Informații Confidențiale (așa cum sunt definite mai jos). În 

acest context, Părțile sunt de acord după cum urmează.  

(1) “Informațiile Confidențiale” cuprind (i) existența și conținutul prezentului Acord și 

existența și conținutul ședințelor sau altor comunicări între Furnizor și Destinatar cu 

privire la serviciile comerciale, și (ii) orice informație de orice natură care este pusă la 

dispoziția Destinatarului sau a Persoanelor Afiliate (așa cum sunt definite mai jos) în 

cadrul serviciilor comerciale indiferent de faptul dacă acest lucru are loc oral sau în 

scris, pe un disc sau pe suport electronic, sau în baza unor vizite la sediul comercial și 

în orice manieră în care astfel de informații pot fi stocate sau salvate. Referirile din 

cadrul acestui Acord la “Persoane Asociate” sunt referiri la o societate, o persoană 

sau o entitate care, în mod direct sau indirect, independent sau în asociere cu alții, 

controlează societatea respectivă sau este controlată de către aceasta. Referirile la 

“Persoane Afiliate” în cadrul prezentului Acord sunt referiri la o societate, la 

Persoanele Asociate cu aceasta, directori, angajați, consilieri financiari și alți consilieri 

profesionali, agenți, bancheri și consultanți ai societății respective în orice moment în 

care prezentul Acord este în vigoare.    

 

(2) Informațiile Confidențiale nu cuprind informații care (i) din orice motiv au fost sau sunt 

făcute publice, altfel decât prin nerespectarea de către Destinatar sau de către o 

Persoană care are Legătură cu Acesta a obligațiilor din prezentul Acord, sau care (ii) 



sunt puse la dispoziția Destinatarului de către o persoană alta decât Furnizorul sau 

consilierii acestuia cu condiția ca persoanei în cauză să nu îi fie interzisă dezvăluirea 

acestor informații ca urmare a unei obligații contractuale sau de alt tip față de Furnizor 

sau o altă parte, sau care (iii) a fost obținută sau dezvoltată independent de către 

Destinatar fără a încălca obligațiile din prezentul Acord.   

   

(3) Destinatarul (i) va păstra cea mai strictă confidențialitate cu privire la Informațiile 

Confidențiale, (ii) va avea grijă ca Informațiile Confidențiale să fie protejate cu grijă, (iii) 

ca Informațiile Confidențiale să nu fie folosite într-un alt scop decât în legătură cu 

serviciile comerciale, (iv) nu va dezvălui sau discuta Informațiile Confidențiale către 

sau cu orice altă persoană în afara Persoanelor Afiliate ale acestuia și aceasta doar în 

măsura în care este necesar pentru Tranzacție. 

 

(4) Destinatarul va informa în totalitate fiecare persoană căreia îi sunt puse la dispoziție 

Informații Confidențiale despre obligațiile Destinatarului ca urmare a prezentului Acord, 

iar Destinatarul se va asigura de faptul că aceste persoane vor fi obligate să respecte 

obligațiile respective ca și când ar fi o parte din prezentul Acord. Destinatarul nu are 

dreptul să dezvăluie Informații Confidențiale altor persoane decât Persoanele Afiliate 

ale acestuia, cu excepția acelor situații în care a fost obținut acordul prealabil în scris 

al Furnizorului. 

 

(5) În cazul în care Destinatarul este obligat să dezvăluie Informații Confidențiale ca 

urmare a unor legi sau reglementări, reguli ale unei autorități de supraveghere sau 

unei burse de valori, sau a unui ordin al unei autorități judiciare, administrative sau de 

reglementare, atunci Destinatarul trebuie (în măsura în care îi permite legea) (i) să îl 

informeze pe Furnizor cu privire la circumstanțele complete ale dezvăluirii și la 

informațiile care urmează să fie dezvăluite, (ii) să intre în discuții cu Furnizorul în 

legătură cu posibilele măsuri de prevenire sau limitare a dezvăluirilor și să ia aceste 

măsuri dorite într-un mod rezonabil de către acesta, (iii) să obțină siguranță din partea 

entității care dorește dezvăluirea cu privire la confidențialitate, (iv) să facă toate 

eforturile posibile pentru a nu dezvălui identitatea Furnizorului, și (v) să cadă de acord 

cu Furnizorul în prealabil cu privire la formularea dezvăluirilor, dacă dezvăluirea are loc 

sub forma unei declarații publice.  

 

(6) Dacă Destinatarului nu îi este permis legal să îl informeze pe Furnizor înainte ca 

Informațiile Confidențiale să fie dezvăluite conform secțiunii 5 din prezentul Acord, 

atunci Destinatarul (în măsura în care legea îi permite acest lucru) va informa 

Furnizorul imediat după dezvăluire cu privire la toate circumstanțele legate de 

dezvăluire și la informațiile dezvăluite.   

 

(7) La solicitarea Furnizorului, Destinatarul (i) va restitui Furnizorului toate documentele 

originale și copiile acestora cu privire la Informații Confidențiale sau le va distruge 

(altele decât analize, studii, rezumate și alte materiale derivate din Informații 

Confidențiale), (ii) va distruge toate documentele originale și copiile acestora cu 

analize, studii, rezumate și alte materiale derivate din Informațiile Confidențiale, și (iii) 

va șterge permanent toate Informațiile Confidențiale (acolo unde este posibil) de pe 



toate calculatoarele, discurile, sau alte echipamente pe care au fost stocate Informații 

Confidențiale.  

 

(8) Prevederile din cadrul prezentului Acord rămân valabile pentru o perioadă de timp 

nedefinită. 

 

(9) În cazul în care Destinatarul încalcă oricare dintre obligațiile sale conform prezentului 

Acord, acesta va fi obligat imediat, fără ca vreo altă acțiune sau formalitate să fie 

necesară, la plata către Furnizor a unei penalizări datorate și imediat exigibile de 

125.000 RON (o sută douăzeci și cinci mii Lei) pentru fiecare astfel de încălcare cu un 

maxim de 500.000 RON (cinci sute mii Lei) și a unei penalizări periodice de 10.000 

RON (zece mii Lei) pentru fiecare zi în care această încălcare continuă, fără ca 

Furnizorul să aibă obligația de a dovedi vreo pierdere sau daună, și fără a prejudicia 

dreptul Furnizorului de a solicita daune în plus dacă există motive pentru a face acest 

lucru.  

 

(10) Prezentul Acord poate fi modificat doar cu acordul comun al părților. 

 

(11) În cazul în care una dintre prevederile prezentului Acord este nevalidă sau inaplicabilă, 

acest lucru nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi ale 

prezentului Acord. O astfel de prevedere nevalidă sau inaplicabilă va fi înlocuită sau va 

fi considerată ca fiind înlocuită de o prevedere care e considerată valabilă și aplicabilă 

și a cărei interpretare se apropie cel mai bine de domeniul prevederii nevalide sau 

inaplicabile. 

 

(12) Prezentul Acord este guvernat de legea română și orice dispute în legătură cu 

prezentul Acord vor fi aduse la cunoștința instanței competente din București. 

 


