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  گردد با توجه به:ميشود متعهد مي ناميده »مالك اطالعات«اين تعهدنامه 

اطالعــات  باشد كه محرمانــه و مخــتص بــه وي اســت و منبعــد در ايــن تعهدنامــه،اطالعات داراي اطالعاتي مي مالكاينكه  -١
 شود ، وميناميدهمحرمانه 

نجــام اا بــه منظــور يــاي را بنا به نياز و درخواست خــود و اينكه گيرنده اطالعات به موجب اين تعهدنامه ، اطالعات محرمانه -2
ه عنــوان الزحمه از ســوي شــركت فنــاپ بــنمايد و يا به واسطه پرداخت حقتعهدات خود در قبال شركت فناپ دريافت مي

ه او، هــاي تابعــبا شركت فناپ و پرسنل و شركت خوديا از طريق همكاري يا مشاركت  ودخصاحب اطالعات، توسط شخص 
رح شــبــه  متناين  نسبت به رعايت و انجام دقيق كليه مفاد و شرايط مندرج در نمايد؛ميگردآوري، پردازش، توليد و ايجاد 

  پذيرد:صاحب اطالعات را مي دارد كه شرايط مندرج در اين تعهدنامه از سويذيل اقدام نمايد و اعالم مي

  موضوع – 2ماده 

برداري و ســوء اســتفاده از اطالعــات محرمانــه به عدم ابراز، افشــاء، تكثيــر، نســخه گيرنده اطالعاتحاضر قبول التزام  هدنامهعتموضوع 
كــه بــه خواســت آنهــا و يــا بــه طــور اتفــاقي در دســترس وي قــرار  مالك اطالعاتهاي طرف همكاري با اين يا شركت مالك اطالعات

گيرد و نيز تعهد به جلوگيري از دسترسي ديگران به اين اطالعات و رعايت اقدامات حفاظتي نسبت بــه اطالعــات مــذكور در مــدت مي
  است. تعهدنامهاعتبار اين 

  تعريف اصطالحات – ٣ماده 

 مالك اطالعات - ١
مالــك منحصــر  كــه، اســت شركت فناوري اطالعات و ارتباطــات پاســارگاد آريــان، تعهدنامهدر اين  مالك اطالعاتمنظور از 
 بندي و غير محرمانه است.اعم از محرمانه، حساس فاقد طبقه تعهدنامهمذكور در اين اطالعات 

 گيرنده اطالعات - 2
شخصي است كه بنا به نياز و درخواست خود و يا به منظور انجام تعهــدات خــود در قبــال  تعهدنامهگيرنده اطالعات در اين 

، بــه تنهــايي مالك اطالعاتالزحمه از نمايد و يا به واسطه دريافت حق، اطالعاتي را از اين شركت دريافت ميمالك اطالعات
هاي تابعــه و يــا مشــتريان وي، اطالعــاتي را ركتيــا شــ مالــك اطالعــاتو يا از طريق همكاري و مشاركت با ســاير پرســنل 

و  گيرنــده اطالعــاتاعــم از  تعهدنامهدر اين  گيرنده اطالعاتبنابر اين تعريف واژه  كند.گردآوري، پردازش، توليد و ايجاد مي
 گردآوري و پردازش آن است.اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با توليد و 

  اطالعات محرمانه - ٣
بــه صــورت مكتــوب، شــفاهي،  مالــك اطالعــاتيــا بــه واســطه همكــاري بــا  مالــك اطالعــاته از جانب اطالعاتي هستند ك

- همــين مــاده مــي ١يا مشــمول تبصــره  و گيرندقرار مي گيرنده اطالعاتالكترونيكي يا هر طريق متصور ديگر در دسترس 

و ماننــد اينهــا، بــه عنــوان اطالعــات داراي  با ذكر اوصافي از قبيل داخلي، خصوصــي، محرمانــه، خيلــي محرمانــهيا گردند و
 ،مالــك اطالعــات هاي تجاري و فنــيرار و استراتژياس القاعده شاملاين اطالعات علي شوند.بندي حفاظتي معرفي ميطبقه

هــا و نامــهتعهد، انــواع مالــك اطالعــات مشتريان و همكــاران ،افزارهاكاررفته در نرم، الگوهاي بهمالك اطالعات شيوه فعاليت
هــر گونــه  مالــك اطالعــاتشود اما منحصــر بــه ايــن مــوارد نيســت و بــا اعــالم مي هامانند ايننحوه انعقاد و جرئيات آنها و 

  گيرد.اطالعات ديگري در اين حوزه قرار مي
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داري و ســوء اســتفاده بركه به رغم عدم ذكر حساسيت و محرمانه بودن آنها ابراز، افشاء، تكثير، نسخه عالوه بر اين، اطالعاتي
يــا  مالــك اطالعــاتبردن در مفاد آنهــا منــافع و اعتبــار از آنها، دسترسي غيرمجاز به آنها، مفقود كردن آنها، يا تغيير و دست

ات شخصي افــراد را نقــض خواهــد بودن اطالعرا به خطر خواهد انداخت و يا اصل محرمانه ويهاي طرف همكاري با شركت
  گردند.محرمانه محسوب ميكرد، جزء اطالعات 

اوري و حصوالت فنماطالعات محرمانه مشتمل بر هر نوع ديتا و داده پردازش شده يا پردازش نشده، مواد اطالعاتي،  :١تبصره 
، RFP ،REF  ، RFQ  ،LOP ،LOMافزار، اسناد فرمت شده و يا فرمت نشده بطور كامل يا جزئي، اسناد افزار و يا نرمدانشي، سخت

SOW، SOC ،SLA ياضياتي، ركي (اعم از ها، هر نوع مدل فيزيكي يا غير فيزيهاي اوليه، ماكتها، نمونهنامهها، تفاهمتعهدنامه
ي و كارگزين ستخداميفني و جداول و نمودارها، مشخصات اطالعات پرسنل و اطالعات اقياسي و ...)، مشخصات فني تجهيزات، دانش

ا، اهداف هسنجيها) و امكانBusiness Planهاي تجاري يا توجيهي ()، طرحProposalاري (ها، پيشنهادات تجManualايشان، 
ارتباط  زي،  نمودارساملياتيهاي مربوطه، نمودارهاي عهاي عملياتي، فرآيندهاي انجام كار و فلوچارتها ، طرح و برنامهو استراتژي
ري، هنماي كاربطالعات راهاي يگانه و اختراعات ثبت يا منتشر نشده، امها و روندها و الگوريتها يا توالي كارها، روشموجوديت

شتريان، مات، ليست هاي بازاريابي، اطالعات تهيه شده جهت شركت در مناقصها، اطالعات و طرحاطالعات مالي، اهداف، سياست
رف تي كه از طاطالعا وها با ايشان، داده كنندگان، همكاران و شركت هاي همكار فعلي و احتمالي آينده و موضوعات همكاريتأمين

كسب و  اي نوآورانهها ايدهيهاي آينده و مدل تجاري، پيشنهادات آيند، سوابق فعاليت و برنامهو به نيابت از يك مشتري به وجود مي
صوالت هرست محف، آوري شدههاي تجاري، رازهاي تجاري، آمار و اطالعات صنعتي به وجود آمده يا جمعكار، اختراع يا ايده

د كه از باشنه، ميوع رسانراهبردي آينده، و ديگر اطالعات داده شده يا پذيرفته شده، بصورت شفاهي، نوشتاري و با استفاده از هر 
العات بين ادل اطسوي صاحب اطالعات در اختيار گيرنده اطالعات قرار داده شده باشد و يا به واسطه همكاري، مشاركت يا تب

 ا به واسطهياشد و بعات با اشخاص ثالث حقيقي يا حقوقي، از جانب آنها در اختيار گيرنده اطالعات قرار داده شده صاحب اطال
شاركت ماري يا الزحمه از سوي شركت فناپ به عنوان صاحب اطالعات، توسط شخص گيرنده اطالعات يا از طريق همكپرداخت حق

اسطه وردي كه به ات، مواو؛ گردآوري، پردازش، توليد و ايجاد شده باشد. اين اطالعهاي تابعه اوي با شركت فناپ و پرسنل و شركت
 هايي، محلعمليات هاي شركت در دفاتر مركزي و فرعي يا تابعه و ستادي ياحضور گيرنده اطالعات در محيط سازماني و فعاليت

ستقيماً د اشاره، مالعات مورگردد و الزم نيست كه اطمل ميگيرد، را نيز شاها يا حضور در جلسات در دسترس او قرار ميانجام پروژه
طالعات به ايرنده هاي دسترسي گتوسط صاحب اطالعات در اختيار گيرنده اطالعات قرار داده شده باشد و صرف فراهم شدن زمينه

  .گرددكند و ارائه اطالعات به وي از جانب صاحب اطالعات محسوب مياطالعات نيز كفايت مي

  اطالعات غيرمحرمانه - 4
 اطالعاتي هستند كه: اطالعات غير محرمانه 

 يا از آنها مطلع بوده است؛ مالك اطالعاتبا  پيش از همكاري گيرنده اطالعات
 يا از طريق منابع عمومي و به طور همگاني قابل دسترسي هستند؛ مالك اطالعاتبدون تغيير توسط 

 يا دستورات قضايي به اثبات رسيده است؛لزوم افشاء آنها به موجب قوانين و 
 .اندغيرمحرمانه شناخته شده مالك اطالعاتبه طور كتبي و با ذكر جزئيات به صراحت از طرف 

در خصوص ايــن اطالعــات  گيرنده اطالعاتالرعايه نيست و در مورد اطالعات غير محرمانه الزم تعهدنامهمفاد اين : 2تبصره 
  تعهدي ندارد.

 گيرنــده اطالعــاتي طرف همكاري كه به هر نحو در اختيــار هايا شركت مالك اطالعات كليه اطالعات در اختيار:  ٣تبصره 
بــه اثبــات  يقطعــ و ، صــريحر به صــورت مكتــوبمگر آنكه خالف اين ام گيرد، اطالعات محرمانه فرض خواهند شدقرار مي

  رسد.
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  مدت  – 4ماده 

بــه هــر  مالك اطالعــاتبا  گيرنده اطالعاتآن كه همكاري سال پس از   ٥و نيز تا  مالك اطالعاتدر مدت همكاري با  گيرنده اطالعات
  داند.پايبند خواهد بود و اين تعهدات را معتبر مي تعهدنامه، به تعهدات مشروح در اين نحو خاتمه يابد

از ادامــه همكــاري، قطــع  گيرنــده اطالعــات، انصراف  مالك اطالعاتو  عاتگيرنده اطالهمكاري ميان  تعهدنامهپايان مدت  : 4تبصره 
يا حدوث هر واقعه ديگري طــي ايــن مــدت تــاثيري در لــزوم اجــراي تعهــدات ايــن  مالك اطالعاتاز جانب  گيرنده اطالعاتهمكاري 
  نخواهد داشت.در مدت اعتبار آن  تعهدنامه

  گيرنده اطالعاتتعهدات  – ٥ماده 

  عدم افشا و حفاظت از اطالعات محرمانه - ١
يــا  مالــك اطالعــات هبرداري و سوء استفاده از اطالعات محرمانكند كه از ابراز، افشاء، تكثير، نسخهتعهد مي گيرنده اطالعات

نيــز گيــرد و كه به خواست آنها و يا بــه طــور اتفــاقي در دســترس وي قــرار مي مالك اطالعاتهاي طرف همكاري با شركت
هاي مذكور، مفقودكردن آنها يا تغيير و تحريف مفــاد آنهــا خــودداري كنــد و در دسترسي غيرمجاز به ديگر اطالعات شركت

 مالــك اطالعــاتحفظ و نگهداري آن اطالعات و نيز جلوگيري از دسترسي ديگران به آنها مطابق ضوابط اعالم شده از سوي 
  اي بكوشد.حرفه و اقتضاي عرف

  هاي تهديد كنندهوضعيت اطالع دادن - 2
بــه  بالفاصــله مانــدن اطالعــات راداند تا هرگونه وضعيت تهديــدآميز نســبت بــه محرمانهخود را موظف مي گيرنده اطالعات
اطالع دهد. تخلف از اين شرط، به منزله تقصير وي در نقض تعهد به رعايــت اقــدامات حفــاظتي در حفــظ و  مالك اطالعات

 هد بود.طالعات خوانگهداري ا

  مالك اطالعاتاستفاده از اطالعات محرمانه در حدود اذن  - ٣
ز او خواســته و بــراي اجــراي تعهــداتش ا مالــك اطالعــاتكند كه تنها در همان مواردي كه قبول التزام مي گيرنده اطالعات
منــوط  تعهدنامــهمذكور در ايــن  . استفاده از اين اطالعات در خارج از مواردالذكر استفاده كنداطالعات فوق ضروري است از
  .يا نماينده قانوني وي است مالك اطالعاتبه اخذ اجازه از 

 خارج نكردن اطالعات محرمانه - 4
متعهد است اطالعات محرمانه را از ساختمان و محدوده فيزيكي انجام تعهدات يا مأموريت خود كه توســط  گيرنده اطالعات
مشخص شده است، خارج نسازد. خارج كردن اطالعات محرمانه از محدوده تعيين شده بــدون همــاهنگي بــا  مالك اطالعات
 ايــن مالــك اطالعــاتاســت و بــه  تعهدنامــه، به منزله افشاي اطالعات و نقض مفاد و تعهدات مندرج در ايــن مالك اطالعات

به نفع خود ضبط نمايــد و تــدابير الزم را بــراي محافظــت از را  تعهدنامهاين  ٨تضمين مندرج در ماده دهد كه اختيار را مي
 اطالعات محرمانه خود اتخاذ نمايد.

 محرمانه به ديگري انتقال اطالعات - ٥
اي را تنهــا در اختيــار اشــخاص حقيقــي يــا حقــوقي تعهدنامهشود اطالعات محرمانه موضوع اين متعهد مي گيرنده اطالعات

، نياز به دانستن و در اختيار داشــتن ايــن اطالعــات داشــته مالك اطالعاتر محوله از سوي قرار دهد كه در راستاي انجام امو
انتقــال گيرنــدگان  اين اشخاص را مجاز بــه در اختيــار داشــتن ايــن گونــه اطالعــات دانســته باشــد. مالك اطالعاتباشند و 

  امضا كرده باشد. مالك اطالعاتمشابهي مبني بر تعهد به عدم افشاي اطالعات محرمانه با  تعهدنامهاطالعات محرمانه بايد 

  مالك اطالعاتاسترداد اطالعات محرمانه به درخواست  - 6
مالــك درخواســت  و يــا بــه مالــك اطالعــاتقطــع همكــاري بــا  كند تا بالفاصله پــس ازهمچنين تعهد مي گيرنده اطالعات
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حســب بازگردانــد يــا  مالــك اطالعــاتبــه  ،را كه در نزد او به امانت مانــده مالك اطالعاتالعات مربوط به كليه اط ،اطالعات
ايــن شــرط يــا تــاخير غيرموجــه در اجــراي آن، عــالوه بــر  اجراي معدوم كند. تخلف از  مالك اطالعاتمورد و با درخواست 

 حاضر خواهد بود. تعهدنامهزله نقض تحقق جرم خيانت در امانت به من

  عدم استفاده تجاري از اطالعات محرمانه - 7
و يا پس از آن، به هيچ وجه بــه طــور بــا واســطه يــا  تعهدنامهداند كه در مدت اعتبار اين خود را ملتزم مي گيرنده اطالعات

، بــه نحــوي كــه بــيم افشــاي مالــك اطالعــاتبــراي رقابــت بــا اقدام نكند و به ديگري  مالك اطالعاتبه رقابت با  واسطهبي
از اطالعــات محرمانــه نبايــد بــه هــيچ نحــو  گيرنده اطالعــاتهمچنين  ياري نرساند. برود، مالك اطالعاتاطالعات محرمانه 

  انتفاع تجاري داشته باشد. استفاده يا مالك اطالعاتمتعلق به 

  

  بر اطالعات محرمانه نظارت – 6ماده 

، و گيرنــده اطالعــاتتواند در مواردي كه الزم تشخيص دهد، نسبت به نظارت و كنترل اطالعات محرمانه در اختيار مي مالك اطالعات
  افزاري اطالعات مذكور اقدام نمايد.افزاري و سختبررسي فيزيكي، نرم

  منافع حاصل از مستندات تهيه شدهمالكيت و  – 7ماده 

متعلــق بــه  منحصرا ،تهيه شده همكاري منعقده ميان طرفين تعهدنامهتنداتي كه به موجب مس و معنوي اطالعات و كليه حقوق مادي
است. حق انتشار، استفاده تجاري و يا استفاده به قصد انتفــاع مــالي از ايــن مســتندات و نيــز شــيوه اســتفاده و تقســيم  مالك اطالعات

، موضــوع و چــه پــس از خاتمــه آن تعهدنامــهدر مــدت از مستندات مذكور، چــه  گيرنده اطالعاتبرداري انتفاعي منافع حاصل از بهره
  اده بالكل ممنوع اعالم شود.مورد استف مالك اطالعاتكه به تشخيص خواهد بود مگر آن مالك اطالعاتتوافق وي با 

  ضمانت ايفاي تعهدات -٨ماده 

مجــاز خواهــد  مالك اطالعاتبه عهده گرفته است، ايفا ننمايد،  اطالعاتمالك تعهداتي را كه در مقابل  گيرنده اطالعاتدر صورتي كه  
از محل هرگونه تضامين اخذ شده از گيرنده اطالعات و يــا هرگونــه مطالبــات ، ه خسارات احتمالي وارد شده به خودبود تا ضمن مطالب

   ه نفع خود ضبط نمايد.وي از مالك اطالعات جهت جبران خسارات وارده اقدام نموده و مبلغ خسارت را ب

 گيرنــده اطالعــاتادعايي عليه  مالك اطالعاتو در صورتي كه  تعهدنامهبه تعهدات مندرج در اين  گيرنده اطالعاتپايان مدت التزام با 
  مسترد خواهد شد. گيرنده اطالعاتباشد، اين تضمين به نداشته

 تعهدنامهلزوم  – ٩ماده 

يك از طــرفين حــق فســخ آن الزم است و هيچ گيرنده اطالعاتو  مالك اطالعاتقانون مدني نسبت به  ١٨٥مطابق ماده  تعهدنامهاين 
االتباع خواهد بود، مگر اين كه عقد بــا رضــايت طــرفين اقالــه براي هر دو طرف الزم تعهدنامهرا ندارد؛ بنابراين، تعهدات مندرج در اين 

  يا به حكم قانون منحل گردد.

  تعهدنامهكليات  – ١٠ماده 

آن را در  عهدنامــهتبا مطالعه كامــل مــتن ايــن گيرنده اطالعات . استنسخه تنظيم شده  يكدر و ماده  )١٠( دهدر  تعهدنامهمفاد اين 
  دهد.مورد تاييد و قبول قرار ميد و رسانو رشد و اختيار به امضا مي ثبوت عقل


