ИЗЈАВА О ЧУВАЊУ ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Дата од стране:
__________________________,
са
седиштем/пребивалиштем
у
_______________,
ул.
______________, бр.____, матични број/јмбг: ____________________, ПИБ: ____________, кога
заступа ________________________ у својству ______________________ (у даљем тексту:
Прималац)
У корист:
ГРАДА НОВОГ САДА, Трг слободе 1, Нови Сад, матични број: 08965498, ПИБ: 109924914, кога
заступа градоначелник Милош Вучевић (у даљем тексту: Давалац)

1. Прималац потврђује и прихвата да ће му Давалац омогућити увид у одговарајућу
документацију у вези са Необавезујућим јавним позивом за прикупљање писама о
заинтересованости за пројектовање, финансирање, изградњу, управљање и одржавање
гаража на територији Града Новог Сада, шифра позива: НЈП-1/2019 (у даљем тексту:
Позив). Под Поверљивим подацима, у смислу ове изјаве, подразумевају се сви подаци,
информације, електронски подаци или чињенице о Даваоцу које нису познате трећим
лицима, односно сви подаци које Давалац учини доступним Примаоцу у усменом,
писаном, магнетском, електронском или неком другом облику, без обзира на чињеницу да
ли су посебно означени као поверљиви (у даљем тексту: Поверљиви подаци).

2. Потписивањем ове изјаве, Прималац потврђује да ће Поверљиви подаци дати од стране
Даваоца Примаоцу бити чувани као строго поверљиви у складу са условима из ове изјаве.

3. Прималац изјављује да је сагласан да се Поверљиви подаци имају сматрати тајном
Даваоца, те да ће их чувати као поверљиве, да их неће употребљавати у било које сврхе
изузев у вези са Позивом. Прималац неће открити, објавити, нити на други начин учинити
доступним било ком лицу ниједан Поверљиви податак, без претходног одобрења Даваоца
издатог у писаној форми, како за време трајања, тако и након Позива, осим оним
сарадницима и запосленима који морају у склопу својих дужности да их добију и
разматрају. У том случају, Прималац се обавезује да ће обавестити сва таква лица о
природи Поверљивих података и Прималац преузима пуну одговорност за било какво
кршење поверљивости од стране таквих лица.

4. Прималац се обавезује да Поверљиве податке чува у складу са мерама које обезбеђују
административну, физичку и техничку безбедност Поверљивих података, која је у складу
са основним критеријумима дефинисаним важећим законима и прописима и која штити
Поверљиве податке од обелодањивања, злоупотребе, оштећења, уништења, губитка или
крађе (у даљем тексту: Неовлашћено поступање).

5. Горе наведене одредбе неће се односити на Поверљиве податке који:



су у јавном домену пре њиховог обелодањивања или постану јавно познати на други
начин, а не услед грешке Примаоца,
су познати Примаоцу пре потписивања ове изјаве без било какве обавезе о њиховом
третирању као поверљивих,
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су на законит начин постали доступни Примаоцу преко трећег лица, које нема никакву
обавезу да те податке третира као поверљиве,
су опште познати јавности.

6. На захтев Даваоца Прималац ће извршити повраћај свих Поверљивих података примљених
у писаној форми, као и личне белешке у вези са пословањем Даваоца, у року од 10
(словима: десет) дана од дана пријема захтева Даваоца, без задржавања било каквих
копија, извода или других репродукција целине или делова. У случају да добије такав
захтев, Прималац ће све Поверљиве податке, као и личне белешке у вези са пословањем
Даваоца, хитно уништити. Без обзира на повраћај или уништење Поверљивих података,
Прималац ће и даље бити дужан да поштује обавезу из тачке 3. ове изјаве.

7. Прималац може да обелодани Поверљиве податке, по захтеву надлежног суда или
државног органа, у складу са законом, о чему је дужан да обавести Даваоца, пре
обелодањивања, како би Давалац имао могућност да се брани, заштити или да ограничи
такво ширење или обелодањивање и даље, и под условом да Прималац обелодани само
онај део Поверљивих података који је законски обавезан да обелодани.

8. Прималац је одговоран за свако Неовлашћено поступање у вези са Поверљивим подацима
и у таквом случају Прималац је обавезан да Даваоцу исплати износ од 55.000,00 (словима:
педесет пет хиљада и 00/100) евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне
банке Србије на дан плаћања, чиме се не искључује право Даваоца да захтева разлику до
потпуне накнаде штете, уколико је штета коју је Давалац претрпео већа од наведеног
износа.

9. Обавезе из ове изјаве остају на снази неограничен временски период и оне могу престати
само на основу писане сагласности Даваоца.

10. Обавезе из ове изјаве подлежу и тумаче се у складу са прописима Републике Србије. У
случају спора, уговора се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
У Новом Саду, __.__.2019. године
Прималац:

____________________
(назив правног лица и
својство лица овлашћеног за заступање /
име и презиме физичког лица)

2

