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Geheimhoudingsovereenkomst

Hierbij verklaar ik:
-

mij te houden aan hetgeen in de gebruikersrichtlijnen van Synchroon is opgenomen;

-

mij tegenover Synchroon te verplichten op geen enkele wijze aan wie dan ook enige informatie,
kennis of gegevens te openbaren met betrekking tot zaken van Synchroon die mij bekend zijn
geworden tijdens of als gevolg van mijn werkzaamheden voor Synchroon waaromtrent mij
geheimhouding is opgelegd of waarvan ik het vertrouwelijke karakter ken of hoor te kennen;

-

informatie die mij ter kennis komt slechts zal aanwenden voor de uitvoering van mijn
werkzaamheden voor Synchroon en niet zonder toestemming van de leiding aan derden ter
beschikking zal stellen;

-

producten, gegevens, resultaten, constructies, programma's, documentatie en/of enige andere
informatie, in welke vorm dan ook, die bij Synchroon beschikbaar is en/of in gebruik is, en waarvan
ik moet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk van aard is, of vanwege
intellectuele eigendomsrechtbeperkingen niet verveelvoudigd en/of verspreid mag worden, niet zal
verveelvoudigen en verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Synchroon;

-

dat, wanneer als gevolg van mijn werkzaamheden voor Synchroon werken ontstaan die
auteursrechtelijk zijn, beschermd, de intellectuele eigendomsrechten daarop aan Synchroon zullen
toekomen;

-

te zijn gewezen op de verplichtingen ten aanzien van beveiliging en geheimhouding van informatie,
die voortvloeien uit zijn/ haar functie, te beloven de voorschriften, welke zijn of zullen worden
gegeven inzake de beveiliging van die gegevens, getrouwelijk te zullen nakomen, deze gegevens
niet opzettelijk of uit onachtzaamheid aan niet gerechtigden te zullen onthullen en kennis te hebben
genomen van de van toepassing zijnde bepalingen.

Deze verklaring geldt gedurende de uitvoering van mijn werkzaamheden en voor een periode van drie
jaar na de beëindiging van mijn aanstelling bij Synchroon.

Ondergetekende
Geboortedatum en –plaats
Werkzaam bij
Functie

: ……………………………………………………..
: ……………………………………………………..
: ……………………………………………………..
: ……………………………………………………..

Opgemaakt in tweevoud te ………………,

Datum:

Handtekening

……………………..

…………………………………………………..
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