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KONFIDENCIALUMO SUTARTIS Nr. TDK_________________

Data 20____________

UAB Tik darbas, toliau tekste Įmonė, atstovaujama šia sutarti  Įmonės vardu pasirašiusiojo UAB Tik darbas atstovo, 
veikian�io pagal suteiktus igaliojimus, 

ir šioje sutartyje nurodytas klientas  _________________________________, toliau tekste Klientas, susipažin"s su šia 
sutartimi ir Sutarties salygomis, sudarėme šia dvišal" sutarti. 

Įmonė ir Klientas toliau Sutartyje vadinamo Šalimis, o atskirai kiekvienas – Šalimi,

ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:

(A) Šalys jau apsisprendė pasirašyti dvišales sutartis dėl nemokamų paslaugų ir gražinamo užstato administravimo (jeigu 
užstatas yra mokamas), kurias Įmonė teiks, o Klientas priims, ir taip pradėti dvišalius civilinius santykius, kylan�ius iš 
pasirašomų sutar�ių;

(B) Sudarydamos šia sutarti, Šalys siekia apsaugoti tarpusavyje atskleidžiama informacija ir susitarti dėl visos tarp šalių 
gautos ir atskleistos informacijos apsaugos salygų bei tvarkos;

Šalys susitarė ir sudarė šia konfidencialumo sutarti (toliau – Sutartis).

1.Sutarties objektas 

1.1.Pats  civilinių  santykių  faktas tarp šios  sutarties  šalių  ir  su  ja  susijusių  nemokamų paslaugų sutarties  ir  užstato 
administravimo sutarties yra konfidencialus visa apimtimi.

1.2.Bet kuria informacija, kuria viena Šalis pateikė, pateikia ar pateiks kitai Šaliai, neprklausomai nuo informacijos turinio, 
pateikimo tikslo, laiko ir kitų aplinkybių, kita Šalis isipareigoja naudoti tik pasirašytose dvišalėse sutartyse numatytomis 
salygomis ir laikyti ja visiškoje paslaptyje.

1.3.Konfidenciali  informacija  bus  saugoma ne  tik  šia  sutartimi,  ta�iau  ir  visomis  kitomis  imanomomis  teisinėmis  ir 
techninėmis Konfidencialios informacijos apsaugos priemonėmis.                                 

2.Konfidencialios informacijos teikimo pagrindas

2.1.Šalys  atskleidžia  viena  kitai  Konfidencialia  informacija,  reikalinga  vykdant  sutartinius  isipareigojimus,  kilusius  iš 
pasirašytų dvišalių sutar�ių dėl nemokamų paslaugų ir  gražinamo užstato administravimo.

3.Konfidenciali informacija 

3.1.Konfidencialia laikoma visa informacija, kuria viena šalis raštu ar elektroniniu paštu suteikė ar suteiks kitai Šaliai, 
arba yra susijusi su pasirašytomis dvišalėmis nemokamų paslaugų ir gražinamo užstato administravimo sutartimis bei 
civiliniais šalių santykiais, kylan�iais iš pasirašytų dvišalių sutar�ių, iskaitant:

3.1.1.Kliento pateiktus asmens duomenis ir asmeninius dokumentus (asmens dokumento kopija, CV duomenys, banko 
saskaitos numeris, pažymų kopijos, pažymėjimų ir kitų dokumentų kopijos).

3.1.2.Susirašinėjima tarp Šalių (elektroniniu paštu, paštu) visa apimtimi, taip pat ir susirašinėjima prieš sutar�ių sudaryma 
bei po sutar�ių sudarymo, kol galioja ši sutartis ar su ja susijusios sutartys.

3.1.3.Įmonės pateiktus Darbdavio duomenis (darbo sutartis, pavadinimas, adresas, kontaktai, idarbinimo salygos ir kita 
su darbdaviu susijusi informacija).

3.1.4.Pasirašytų dvišalių nemokamų paslaugų ir gražinamo užstato administravimo sutar�ių bei jų priedų salygos bei kita 
informacija apie civilinius šalių santykius, kilusius iš pasirašytų sutar�ių: bet kokie teisėtai ar neteisėtai padaryti vaizdo ar 
garso irašai, nuotraukos ir kita susijusi informacija.

3.2.Konfidencialia informacija nelaikomos oficialių institucijų isigaliojusios neskundžiamos nutartys.

4.Konfidencialios informacijos naudojimas

4.1.Kliento darbo paieškai, vykdant pasirašytos dvišalės nemokamų paslaugų sutarties isipareigojimus.

4.2.Gauti  iš  Darbdavio  informacija,  susijusia  su  darbo  santykiais,  kuri  reikalinga  Užstato  administravimo  sutarties 
vykdymui ir/arba gin�ų sprendimui.
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4.3.Gin�ų sprendimui oficialiose kompetentingose institucijose, turin�iose igaliojimus naudoti konfidencialia informacija ir 
ja  saugoti  istatymų  nustatyta  tvarka  (prokuratūra,  policija,  teismas,  licencijuoti  advokatai,  oficialios  kompetentingos 
valstybinės institucijos).

4.4.Šalys  privalo  imtis  visų  imanomų  priemonių,  kad  kiekvienas  asmuo,  kuris  tiesiogiai  ar  netiesiogiai  dirbs  su 
Konfidencialia  informacija,  ja  saugos,  su  ja  susipažins  ir/ar  turės  galimyb"  ja  gauti  ar  susipažinti  su  ja,  turės  su 
Konfidencialia informacija elgtis taip, kaip numatyta šioje Sutartyje.

4.5.Šalis už punkte 4.4. išvardintų asmenų ar kitų asmenų, kuriems ji  atskleidė Konfidencialia informacija, veiksmus 
pilnai atsako kaip už savo veiksmus.

5.Konfidencialios informacijos saugojimas

5.1.Šalys isipareigoja joms pagal sutarti atskleista Konfidencialia informacija naudoti ir saugoti tokiu būdu, kad ji netaptų 
žinoma tretiesiems asmenims. Konfidenciali informacija saugoma 60 mėnesių nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

5.2.Šios sutarties Šalys privalo:

5.2.1.Konfidencialios  informacijos  neaptarinėti,  neperduoti  ar  kitaip  neatskleisti  tretiesiems  asmenims.  Tre�iaisiais 
amenimis nelaikomi: oficialios kompetentingos institucijos, turin�ios igaliojimus naudoti konfidencialia informacija ir ja 
saugoti  istatymų  nustatyta  tvarka  (prokuratūra,  policija,  teismas,  licencijuoti  advokatai,  oficialios  kompetentingos 
valstybinės institucijos).

5.2.2.Imtis  priemonių,  reikalingų  tam,  kad  būtų  išvengta  neteisėto  Konfidencialios  informacijos  panaudojimo  ir/ar 
atskleidimo.

5.2.3.Užtikrinti,  kad Konfidenciali  informacija  nebūtų paskleista  viešojoje  internetinėje  erdvėje,  nebūtų platinama per 
visuomenės informavimo ir/ar žiniasklaidos priemones nei teigiama, nei neigiama prasme.

5.3.Šio 5 straipsnio nuostatos netaikomos, kai Lietuvos Respublikos istatymai ar kiti  teisės aktai reikalauja atskleisti  
Konfidencialia informacija tretiesiems asmenims. Tokiu atveju Šalys privalo atskleisti Konfidencialia informacija tiek, kiek 
minimaliai reikalinga pagal tokio teisės akto nuostatas, ir maksimaliai, kiek leidžiama teisės aktų, laikytis šioje Sutartyje 
numatytų Konfidencialios informacijos saugojimo reikalavimų.

5.4.Šalis bus igaliota atskleisti šia ir bet kokia kita vieša informacija, jei to reikalautų taikytini istatymai, o bet kokia kita 
informacija - tik iš anksto gavus rašytin) kitos Šalies sutikim+. 

5.5.Nukentėjusios Šalies veiksmai nebus laikomi šios sutarties salygų pažeidimu, jeigu konfidencialia laikoma informacija 
bus atskleista, pateikiant informacija kaip faktinius irodymus, siekiant apsiginti dėl kaltosios Šalies atliktų veiksmų, kurie 
pažeidė šios sutarties salygas. Šiuo atveju konfidencialia  laikoma informacija gali  būti  atskleista tre�iosioms šalims, 
negavus kaltosios Šalies sutikimo.

6.Atsakomybė

6.1.Paaiškėjus,  kad Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo šia sutartimi prisiimtus isipareigojimus, kita Šalis turi  teis" 
pareikalauti nedelsiant, nesikreipiant i teisma, atlyginti tokiu pažeidimu padarytus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius 
per 7 dienas nuo tokio pažeidimo paaiškėjimo dienos. Šia sutarti pažeidusi Šalis besalygiškai isipareigoja sumokėti 1000 
(vieno tūkstan�io) eurų dydžio bauda už kiekviena epizoda, kuri laikoma minimaliais kitos Šalies nuostoliais, jeigu Šalys 
tarpusavyje nesusitaria kitaip.

6.2.Sutarties pažeidimo atveju kaltoji  Šalis taip pat atlygina dėl Sutarties pažeidimo kitai Šaliai kilusius tiesioginius ir 
netiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia baudos suma, jeigu Šalys tarpusavyje nesusitaria kitaip.

6.3.Šalis, vengianti mokėti pagal ši 6 straipsni, privalo atlyginti kitai Šaliai visas su skolos išieškojimu susijusias išlaidas, 
iskaitant išlaidas teisinei pagalbai (advokatams) apmokėti, jeigu Šalys tarpusavyje nesusitaria kitaip.

6.4.Šia sutarti pažeidusi (kaltoji) Šalis isipareigoja pašalinti pažeidima arba sumokėti už pažeidimo daroma žala kitai 
sutarties Šaliai. Šalių susitarimu žala skai�iuojama pagal tokia formul": 50 EUR už kiekviena pažeidimo buvimo viešojoje 
erdvėje diena.

6.4.1.Nesant techninių galimybių pažeidima pašalinti,  kaltoji  Šalis isipareigoja apmokėti už pažeidimo daroma žala ir 
istatymų nustatyta tvarka ieškoti ir surasti galimyb" pašalinti pažeidima.

6.4.2.Žala bus skai�iuojama visa buvimo viešojoje erdvėje laika, jeigu sutarties Šalys nesusitars kitaip.

6.5.Šia sutarti pažeidusi (kaltoji) Šalis, jai neatlikus mokėjimo pagal šios sutarties punktus 6.1., 6.2., 6.3. sutartu laiku, 
neprieštarauja,  kad  jai  bus  skai�iuojami  delspinigiai  1% už  kiekviena diena nuo  mokėjimo  sumos   nuo  pažeidima 
užfiksuotos datos  ir neprieštarauja, kad, nesumokėjus baudos laiku, ji būtų išieškoma supaprastinta tvarka, be teismo 
sprendimo perduodant išieškoti skolų išieškojimo imonei arba antstoliui.

6.6.Šia sutarti pažeidusi (kaltoji) šalis isipareigoja sumokėti kitai Šaliai 500 (penkių šimtų) eurų bauda, jeigu paviešinta 
informacija bus melaginga ir jeigu jos (paviešintos informacijos) kaltoji šalis negalės patvirtinti faktiniais irodymais.
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6.7.Visi šios sutarties šalių teikiami skundai ar pretenzijos privalo buti pagr)sti faktiniais )rodymais. Pareiškus 
jokiais  faktiniais  )rodymais  nepagr)stas  pretenzijas,  oficialiai  ar  neoficialiai  pateikus  skund+,  nepagr)st+ 
faktiniais )rodymais, pretenzij+ (skund+) pateikusi šalis tures sumoketi 500 eurų (penki šimtai eurų) baud+ kitai  
sutarties šaliai.

6.8.Žala patyrusi šios sutarties Šalis isipareigoja tinkamai raštu informuoti sutarti pažeidusia šali dėl numatomų atlikti  
veiksmų, išieškant sutartyje numatyta žalos atlyginima, prieš 10 kalendorinių dienų.

7.Force majeure

7.1.Sutarties šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo isipareigojimų nevykdyma, jeigu ji irodo, kad šio isipareigojimo 
negalima buvo ivykdyti dėl nenugalimos jėgos (force majeure), kurios sutarties sudarymo momentu negalėjo numatyti ir 
kurios negalėjo išvengti ir nugalėti.

8.Kitos šios dvišalės sutarties nuostatos

8.1.Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turin�iais vienoda teisin" galia, kurių vienas paliekamas Įmonei, kitas – 
Klientui. Sutartis sudaryta ir pasirašyta laisva valia. 

8.2.Ši Sutartis )sigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 60 menesių be jokių išimčių. Joks šios sutarties  
s+lygų pažeidimas nesustabdo šios sutarties galiojimo. 

8.3.Ši Sutartis yra vientisa ir atspindi galutini Šalių susitarima dėl šios Sutarties objekto.

8.4.Visi Sutarties pakeitimai, papildymai, individualūs susitarimai ir priedai galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra sudaryti raštu 
ir tinkamai pasirašyti visų Šalių tinkamai igaliotų atstovų.

8.5.Šios  sutarties  nuostatų  ar  bet  kurios  jų  dalies  negaliojimas  neitakos  likusių  nuostatų  ar  jų  dalies  galiojimo. 
Negaliojanti nuostata turi būti pakeista artimiausia savo esme galiojan�ia nuostata. 

9. Taikytina teisė ir gin() sprendimas

9.1.Gin�ai, kil" iš sutarties, sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus, Šalys gali perduoti gin�us spr"sti Vilniaus m. 
teismams.

9.2.Sutar�iai ir su ja susijusiems santykiams tarp Šalių, iskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo ir nutraukimo 
klausimams, taikoma  ir Sutartis aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teis".

9.3.Ši sutartis neapriboja nė vienos iš Šalių teisės išsakyti  savo nuomon" (žodžio laisvės), ta�iau nuomonė turi  būti 
reiškiama etiškai, laikantis konfidencialumo salygų ir nekaltumo prezumpcijos, kaip tai numatyta LR ir ES istatymuose, ir 
negali būti anonimiška, nes tai riboja kitos Šalies teis" i gynyba.

10.Pranešimai

10.1.Visi pagal šia Sutarti siun�iami pranešimai ir kita informacija pateikiama Sutartyje nurodytais Šalių elektroninio pašto 
adresais.

10.2.Pranešimai  ir  kita  informacija  yra  laikoma  tinkamai  iteikta  sekan�ia  Darbo  diena  po  to,  kai  jie  nusiun�iami 
elektroniniu paštu.

11. Šali) parašai ir juridiniai rekvizitai 

Aš, Klientas, pasirašydamas ši+ sutart), taip pat patvirtinu, kad: 

11.1.Esu informuotas (-a) apie savo teis" susipažinti  su Vykdytojo  tvarkomais mano asmens duomenimis,  reikalauti 
ištaisyti, sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant 
LR istatymų. Esu informuotas (-a) ir  sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami darbo paieškai  ir  gin�ų 
sprendimui bei patikrinimui per Creditinfo Lietuva.

11.2.Prieš pasirašydamas (-a)  šia  sutarti  buvau informuotas  (-a),  kad turiu  teis" nesutikti,  kad būtų tvarkomi  mano 
asmens duomenys, ir tos teisės atsisakau, pasirašydamas (-a) šia dvišal" sutarti.

11.3.Esu tinkamai  supažindintas (-a) ir  susipažin"s (-usi)  su sutartimi,  visos šios sutarties salygos su manimi  buvo 
aptartos individualiai ir man paaiškintos prieš pasirašant sutarti.  Sutinku su visomis sutarties salygomis, jos išreiškia 
tikraja mano valia ir mano tikruosius lūkes�ius. ___________________________

                                                                                                                    (parašas)
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11.4.Sutarties man priklausanti egzempliorių gavau. 

11.5.Esu informuotas (-a), kad visa informacija, dokumentai ir susirašinėjimas tarp šalių elektroniniu paštu yra teisėtas ir 
lygiavertis pasirašiusių šalių bendravimui paštu ar kitais būdais.

11.6.Esu informuotas,  kad  visi  duomenys,  korespondencija  ir  dokumentai,  gauti  šios  sutarties  vykdymo eigoje,  yra 
apsaugoti ir saugomi, naudojantis Google Business Suite mokama paslauga.

11.7.Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad ši sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik raštu. 

KLIENTO DUOMENYS

Vardas, pavardė   _____________________________________

Asmens kodas  _______________________________________

Asmens dokumento numeris ___________________________

Gyvenamosios vietos adresas ___________________________________________________________________

Elektroninio pašto adresas _____________________________________________

Telefono numeris _________________________________

Parašas ______________________________________

Įmonės duomenys:

Įmonės pavadinimas  UAB Tik darbas

Įmonės kodas 304245548

Elektroninio pašto adresas info@tikdarbas.lt 

Parašas ____________________________

Pagal UAB Tik darbas )status )mone savo veikloje nenaudoja antspaudo. Tokia teise yra numatyta LR 
)statymų.   

Duomen) apsauga:

Su Jumis susijusi asmeninio pobūdžio informacija yra tvarkoma LR Asmens duomen) teisinės apsaugos 
įstatymo nustatyta tvarka.


