Telos Team ApS

Fortrolighedsaftale

Mellem Leverandøren Telos Team ApS, CVR-Nr.: 31895324, og Kunden.
(hver for sig benævnt ”Part” og samlet benævnt ”Parterne”)

1. Formål
1.1 Parterne har indgået aftale om leverance af konsulentydelser relateret til Kundens ERP løsning
(”Leverancen”). Leverandøren vil i forbindelse med Leverancen modtage eller få adgang til fortrolige
informationer om Kunden, herunder Kundens medarbejdere, kunder og leverandører mv.
Fortrolighedsaftalen fastlægger vilkårene herfor.
2. Fortrolig information
2.1 Fortrolig information, som er omfattet af Fortrolighedsaftalen, er alle former for oplysninger,
informationer, data og materiale enten i skriftlig, elektronisk eller mundtlig form eller via ethvert andet
medie, som Leverandøren og dennes medarbejdere, underleverandører eller rådgivere har fået eller vil
få kendskab til i forbindelse med Leverancen.
2.2 Fortrolig information omfatter desuden enhver anden information, som med rimelighed må anses for
at være fortrolig for Kunden, herunder, men ikke begrænset til, knowhow, potentielle nye produkter,
produktudviklinger, teknikker, fremstillingsprocesser, salgsprocesser, priser, rabatordninger, kunder,
designs m.v.
2.3 Oplysninger og materiale anses dog ikke for fortrolig information, såfremt Leverandøren kan
dokumentere, at oplysningerne og/eller materialet forud for udleveringen eller Leverandørens
anvendelse var gjort offentligt tilgængeligt på en ikke retsstridig måde.
2.4 Såfremt Leverandøren i henhold til ufravigelige regler eller som følge af en myndigheds- eller
domsstols-afgørelse forpligtes til at udlevere fortrolig information i strid med Fortrolighedsaftalen, må
Leverandøren alene udlevere fortrolig information i det omfang det er nødvendigt for opfyldelse af
kravet, og Kunden skal straks informeres derom samt, hvilken fortrolig information, der udleveres.
3. Fortrolighedsforpligtelsen
3.1 Fortrolig information må alene anvendes i forbindelse med Leverancen. Leverandøren forpligter sig til
ikke at kopiere fortrolig information eller på anden måde at anvende fortrolig information til andre
formål end Leverancen.
3.2 Leverandøren er ikke berettiget til at udnytte fortrolig information til egen eller for tredjemands
vindings skyld.
3.3 Fortrolig information må alene videregives til Leverandørens medarbejdere, underleverandører og
rådgivere i det omfang, det er nødvendigt for Leverancen.
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3.4 Hver Part skal sikre, at fortrolig information benyttes og forbliver fortrolig. Parterne bekræfter, at
Parternes medarbejdere, underleverandører og rådgivere gøres bekendt med Fortrolighedsaftalen og
omfattes af Fortrolighedsaftalens regler.
3.5 Leverandøren bærer ansvaret for eventuelt misbrug eller uberettiget udlevering af fortrolig
information, som foretages af Leverandørens medarbejdere, underleverandører eller rådgivere.
3.6 Fortrolighedsforpligtelsen og forbud mod udnyttelse af fortrolig information gælder såvel under
Leverancen som efter Leverancens ophør.
4. Tilbagelevering af fortrolig information
4.1 Kunden er berettiget til at kræve al fortrolig information og eventuelle kopier deraf tilbageleveret af
Leverandøren. Hverken Leverandøren eller dennes underleverandører eller rådgivere er berettiget til
at beholde en kopi, udskrift eller anden gengivelse af fortrolig information.
4.2 Leverandøren skal samtidig med tilbagelevering skriftligt erklære, at fortrolig information og alle kopier
deraf er returneret samt, at elektroniske udgaver er destrueret og slettet.
5. Misligholdelse
5.1 Aktuel eller truende misligholdelse af Fortrolighedsaftalen kan imødegås med fogedforbud.
5.2 I tilfælde af misligholdelse af Fortrolighedsaftalen skal den misligholdende Part betale erstatning til den
ikke-misligholdende Part. Den ikke-misligholdende Parts tab opgøres efter dansk rets almindelige
regler.
6. Varighed
6.1 Fortrolighedsaftalen er uopsigelig og tidsubegrænset. Aftale udgår såfremt denne erstattes af en nyere
fortrolighedsaftale.
7. Lovvalg og tvister
7.1 Fortrolighedsaftalen er underlagt dansk ret med undtagelse af dansk rets internationale lovvalgsregler.
7.2 Alle uoverensstemmelser og tvistigheder, som måtte udspringe af Fortrolighedsaftalen, herunder
dennes fortolkning, gyldighed og udførelse, skal afgøres ved byretten i Aarhus.
7.3 Der henvises i øvrigt til vores forretningsvilkår, som har forrang for denne aftale.
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