
 

SUTIKIMAS DĖL KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SAUGOJIMO 

 
Vilnus, 201_ m. ____ mėn. ___d.   

Atsižvelgiant į tai, kad: 
 
1) UAB „Lidl Lietuva“ ir Informacijos gavėjas ketina bendradarbiauti; 
2) Informacijos gavėjui tapo ir (arba) taps žinoma Konfidenciali informacija;  
3) UAB „Lidl Lietuva“ yra svarbu, kad tokios Konfidencialios informacijos Informacijos gavėjas neatskleistų tretiesiems asmenims, 
nes tai gali padaryti žalos UAB „Lidl Lietuva“ interesams; 
4) Konfidenciali informacija - su UAB „Lidl Lietuva“ susijusi informacija, kuri savo esme yra nevieša, konfidenciali ir priklauso UAB 
„Lidl Lietuva“ ir kurią UAB „Lidl Lietuva“ ar jai atstovaujantys asmenys perdavė Informacijos gavėjui skaitmeninėje laikmenoje, žodžiu, 
raštu, el. paštu, faksu, telefonu ar kita komunikacijos priemone ir kuri arba aiškiai pažymėta žyma „Konfidencialu“, arba jos 
konfidencialumas išplaukia iš šio Sutikimo, iš aplinkybių ar pačios informacijos pobūdžio. Konfidencialia informacija laikoma ir 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnyje apibrėžta komercinė (gamybinė) ir profesinė paslaptis. Konfidencialia 
informacija nelaikoma informacija, nurodyta Sutikimo 2 straipsnyje;  
 

1. Informacijos gavėjas sutinka ir įsipareigoja:  
1.1. Konfidencialią informaciją laikyti slapta ir imtis visų būtinų atsargumo priemonių siekiant išlaikyti suteiktos 

Konfidencialios informacijos slaptumą ir neliečiamumą; 
1.2. Nenaudoti ir neatskleisti Konfidencialios informacijos neteisėtu būdu ir neteikti Konfidencialios informacijos trečiosioms 

šalims be išankstinio rašytinio UAB „Lidl Lietuva“ sutikimo; 
1.3. Atskleisti Konfidencialią informaciją tik tokia apimtimi ir tik Informacijos gavėjo darbuotojams, valdymo organų nariams, 

teisiniams patarėjams, auditoriams, kitiems konsultantams ar partneriams, kuriems Konfidenciali informacija privalės 
būti atskleista ir tapti žinoma dėl jų atliekamų darbų, teikiamų paslaugų (vykdomų funkcijų); 

1.4. Užtikrinti, kad Informacijos gavėjo darbuotojai, valdymo organų nariai, teisiniai patarėjai, auditoriai, kiti konsultantai ar 
partneriai, kuriems Konfidenciali informacija privalės būti atskleista ir tapti žinoma dėl jų atliekamų darbų, teikiamų 
paslaugų (vykdomų funkcijų), neatskleis Konfidencialios informacijos jokiems kitiems asmenims, išskyrus 
Konfidencialios informacijos pateikimą kompetentingoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka; 

1.5. Informacijos gavėjas, neteisėtai atskleidęs bet kokią Konfidencialią informaciją, įsipareigoja sumokėti UAB „Lidl Lietuva“ 
30 000 (trisdešimt tūkstančių) EUR dydžio baudą ir atlyginti visus UAB „Lidl Lietuva“ bet kokio pobūdžio tiesioginius ar 
netiesioginius nuostolius, žalą, pretenzijas bei išlaidas, kurias patirs UAB „Lidl Lietuva“ dėl Informacijos gavėjo vadovų, 
valdymo organų, darbuotojų, teisinių patarėjų, auditorių, kitų konsultantų ar partnerių neleistino Konfidencialios 
informacijos naudojimo ar atskleidimo, kiek jų nepadengia sumokėta bauda. 

1.6. Informacijos gavėjas įsipareigoja apie būsimus, esamus arba baigtus verslo santykius su UAB „Lidl Lietuva“ neviešinti 
ir/ar neteikti tretiesiems asmenims informacijos (pvz.: atitinkamomis nuorodomis interneto svetainėje, (įmonių) 
pristatymuose ir/ar verslo pranešimuose, publikacijose, pranešimuose spaudai ar kituose bet kokios rūšies leidiniuose) 
be išankstinio rašytinio UAB „Lidl Lietuva“ leidimo. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, kai UAB „Lidl Lietuva“ neminima 
tiesiogiai vardu, o apibūdinama tik apsakomuoju ar aprašomuoju būdu. Informacijos gavėjas įsipareigoja bet kokia 
forma nenaudoti „Lidl“ įmonių grupės prekių ženklų. 
 

2. Informacija, kuri nelaikoma konfidencialia: 
2.1. Jau yra žinoma Informacijos gavėjui, jei dėl jos nėra sudaryta kitų konfidencialumo susitarimų su UAB „Lidl Lietuva“ bei 

nėra kitaip UAB „Lidl Lietuva“ ar kitiems asmenims prisiimta neatskleidimo įsipareigojimų; 
2.2. Tampa Informacijos gavėjui prieinama nesant konfidencialumo įsipareigojimų iš šaltinio, kuris nėra UAB „Lidl Lietuva“ 

ar jo atstovas ir kuris, Informacijos gavėjo žiniomis, nėra susaistytas Sutikimu ar kitaip įsipareigojęs UAB „Lidl Lietuva“ 
ar jo atstovams; 

2.3. Jau yra viešai prieinama ne dėl Informacijos gavėjo neteisėto atskleidimo arba yra vieša pagal teisės aktus; 
2.4. Kurią Informacijos gavėjas gali būti įpareigotas atskleisti pagal teisės aktus ar vykdant teisėtą kompetentingų teisminių 

ar valdžios institucijų nurodymą, su sąlyga, kad pastaruoju atveju apie tai nedelsiant bus informuojama UAB „Lidl 
Lietuva“. 
 

3. Baigiamosios nuostatos  
3.1. Konfidenciali informacija išlieka UAB „Lidl Lietuva“ nuosavybė. Šis Sutikimas nesuteikia Informacijos gavėjui jokių 

intelektinės nuosavybės teisių į Konfidencialią informaciją. Pasibaigus bendradarbiavimui ar anksčiau – jei to 
pareikalauja UAB „Lidl Lietuva“, Informacijos gavėjas įsipareigoja grąžinti UAB „Lidl Lietuva“ visus dokumentus ir jų 
kopijas, kuriose yra Konfidencialios informacijos, bei sunaikinti visas Informacijos gavėjui pateiktas elektronines bylas 
(jeigu tokių būtų pateikta), nepasiliekant jokių kopijų.  

3.2. Šis Sutikimas yra laikomas konfidencialiu, o jo nuostatos lieka galioti ir pasibaigus Informacijos gavėjo ir UAB „Lidl 
Lietuva“ bendradarbiavimui. 

 
Informacijos gavėjas 
 
_________________________ 
Įmonės pavadinimas  
 
_________________________ 
Pareigos, vardas, pavardė 
 
_________________________ 
Parašas 
 


