SAL ASS APITOSOPIMUS

1. Osapuolet
(a)

Bronto Skylift Oy, y-tunnus: 1016431-6, osoite: Teerivuorenkatu 28, 33300 Tampere (”Bronto Skylift”); ja

(b)

XXX, y-tunnus: XXX, osoite: XXX (”Vastaanottaja”)

2. Sopimuksen tarkoitus
Bronto Skylift luovuttaa Vastaanottajalle Luottamuksellista Tietoa liittyen seuraavaan tarkoitukseen: [Lisää tähän lyhyt kuvaus sopimuksen tarkoituksesta] (”Tarkoitus”).
Tällä sopimuksella osapuolet sopivat Luottamukselliseen Tietoon liittyvästä salassapitovelvollisuudesta.

3. Luottamuksellinen Tieto
”Luottamuksellista Tietoa” ovat kaikki aineistot ja tiedot, jotka Bronto Skylift luovuttaa tai
paljastaa, tai Bronto Skyliftin puolesta luovutetaan tai paljastetaan, Vastaanottajalle riippumatta siitä, ovatko aineisto ja tiedot kirjallista vai paljastetaanko ne suullisesti tai muutoin. Selvyyden vuoksi todetaan, että kaikki sopimuksen Tarkoitukseen liittyen kehitettävät
uudet aineistot ja tiedot ovat Bronto Skyliftin luottamuksellista tietoa.
Luottamukselliseksi Tiedoksi ei katsota tietoa, joka
(a) on julkista tai tulee julkiseksi muusta syystä kuin siitä, että Vastaanottaja on rikkonut tätä Sopimusta;
(b) oli Vastaanottajan hallussa jo ennen kuin Vastaanottaja vastaanotti tiedon Bronto
Skyliftiltä;
(c) on saatu kolmannelta, joka ei saanut, välittömästi tai välillisesti, kyseistä Luottamuksellista Tietoa Bronto Skyliftiltä; tai
(d) on Vastaanottajan itsenäisesti kehittämää (kehitetty sellaisen henkilöstön toimesta, jolla ei ole ollut pääsyä Luottamukselliseen Tietoon).
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4. Luottamuksellisen Tiedon luottamuksellisuus
Vastaanottaja sitoutuu pitämään salassa kaiken Luottamuksellisen Tiedon ja sitoutuu olemaan luovuttamatta Luottamuksellista Tietoa kolmansille osapuolille ilman Bronto Skyliftin
etukäteistä kirjallista suostumusta.
Vastaanottaja ei saa myöskään miltään osin hyödyntää Luottamuksellista Tietoa omassa
toiminnassaan lukuun ottamatta tämän sopimuksen Tarkoitusta ilman Bronto Skyliftin etukäteistä kirjallista suostumusta.
Vastaanottaja sitoutuu parhaan kykynsä mukaan suojaamaan Luottamuksellisen Tiedon siten, että Luottamuksellista Tietoa ei päätyisi kolmansille, eikä sitä käytettäisi tämän sopimuksen vastaisesti.
Kaikki Luottamuksellista Tietoa sisältävä materiaali tulee Bronto Skyliftin kirjallisesta pyynnöstä välittömästi palauttaa Bronto Skyliftille tai tuhota.

5. Sopimussakko
Mikäli Vastaanottaja rikkoo tätä sopimusta, on Vastaanottaja velvollinen suorittamaan sopimussakkona Bronto Skylift Oy:lle 20.000 euroa tai mikäli aiheutuneet vahingot ovat tätä
suuremmat, niin korvaamaan täysimääräisesti kaikki aiheutuneet vahingot.

6. Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus tulee voimaan, kun kumpikin osapuoli on sen allekirjoittanut. Sopimus on
voimassa aluksi 5 vuoden määräajan, jonka jälkeen sopimus uusiutuu automaattisesti aina
vuodeksi kerrallaan, ellei sopimusta irtisanota tätä ennen 3 kuukauden irtisanomisajalla.
Edellisestä poiketen, tämä sopimus säilyy voimassa kunkin Luottamuksellisen Tiedon osalta vähintään 10 vuotta laskettuna tiedon vastaanottamisesta riippumatta sopimuksen mahdollisesta aikaisemmasta irtisanomisesta.

7. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely pidetään Tampereella.

3

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

BRONTO SKYLIFT OY

[XXX]

Paikka ja aika:

Paikka ja aika:

Allekirjoitus:

Allekirjoitus:

Nimi:

Nimi:

Asema:

Asema:

