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Konfidencialitātes līgums
/Nr._________________/
Rīgā, DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ
PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

Rīgas Stradiņa universitāte, Reģ. Nr. 90000013771, tās rektora Aigara Pētersona personā, kurš
rīkojas atbilstīgi RSU Satversmei, turpmāk – Informācijas sniedzējs, no vienas puses, un
Fiziskas vai juridiskas personas rekvizīti, turpmāk – Informācijas saņēmējs, tās valdes
locekļa/priekšsēdētāja vārds, uzvārds personā (personas kods: ________), kas rīkojas uz statūtu
pamata, no otras puses, turpmāk arī kopā saukti – Puses, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Līgums noslēgts Informācijas sniedzēja īstenotās intelektuālā īpašuma izsoles“Krēms ādas
barjerfunkcijas atjaunošanai” (izsoles Nr. 2022/1), turpmāk – Izsole, ietvaros.
2. Līguma izpratnē konfidenciāla informācija ir jebkura un jebkāda Informācijas sniedzējam
piederoša vai tā lietošanā vai rīcībā esoša informācija saistībā ar intelektuālo īpašumu “Krēms
ādas barjerfunkcijas atjaunošanai”, kas nonāk Informācijas saņēmēja rīcībā saistībā ar Izsoli,
tajā skaitā, bet ne tikai:
2.1. Intelektuālajā īpašumā ietilpst šādi raksturojošie un papildinošie informācijas elementi:
2.1.1. Izstrādāts kosmētikas līdzekļa - krēma sastāvs un receptūra (INCI) laboratorijas
apstākļos, tehnoloģijas apraksts;
2.1.2. Stabilitātes un mikrobioloģijas pētījumi;
2.1.3. Rūpnieciskās ražošanas un mērogošana norises procesa apraksts;
2.1.4. Dermatologa uzraudzībā veikta klīniskā novērojuma rezultāti;
2.1.5. Kosmētikas lieta un eksperta atzinums;
2.1.6. Iesniegts patenta pieteikums, LVP2021000092 Krēms roku ādas epidermālā lipīda
barjeras aizsardzībai un nostiprināšanai gadījumos, kad āda tiek pakļauta biežai
dezinfekcijas līdzekļu iedarbībai.
3. Šaubu gadījumā par konkrētu informācijas elementu, daļu vai fragmentu atbilstību
Konfidenciālas informācijas vai vispārpieejamas informācijas statusam Informācijas
saņēmējs traktē konkrēto informāciju kā Konfidenciālu informāciju un nepieciešamības
gadījumā precizē tās statusu pie Informācijas sniedzēja.
4. Konfidenciāla informācija var tikt sniegta Informācijas saņēmējam rakstveidā vai
elektroniski, pausta mutiski, kā arī citos veidos.
5. Informācijas saņēmējs nodrošina un atbild, ka:
5.1. Konfidenciālā informācija nonāk tikai pie tām ar Informācijas saņēmēju tieši saistītām
fiziskajām personām (darbinieki u.tml.) vai juridiskām personām, kuras ir saistītas ar
Informācijas saņēmēja dalības Izsolē izvērtējumu un iespējamo piedāvājuma
sagatavošanu, un tikai šiem mērķiem nepieciešamajā apjomā;
5.2. Subjekti, kam ir tiesības uz Konfidenciālo informāciju atbilstoši 5.1.punktam, nenodod
Konfidenciālo informāciju, t.sk. tās daļas, fragmentus, citām fiziskām vai juridiskām
personām, vai citiem subjektiem, un neizmanto citiem mērķiem un apjomā, kā noteikts
Līguma 5.1.punktā;
6. Līguma 5.punktā noteiktie rīcības ierobežojumi var tikt paplašināti, Pusēm rīcību iepriekš
saskaņojot, ja Konfidenciālo informāciju pieprasa kompetentās valsts institūcijas, rīkojoties
ārējo normatīvo aktos tām noteikto likumīgo funkciju ietvaros.
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7. Informācijas saņēmējs atzīst un saprot, ka Konfidenciāla informācija ir pētnieciski, komerciāli
un juridiski svarīgs Informācijas sniedzējam piederošs vai tā rīcībā vai lietošanā esošs
īpašums, par kuras izpaušanu Informācijas saņēmējam var iestāties kaitējuma un zaudējumu
novēršanas risks.
8. Informācijas sniedzējs pilnībā saglabā visas savas tiesības uz Konfidenciālo informāciju, tai
skaitā, bet ne tikai – īpašumtiesības, autortiesības un jebkuras citas līdzvērtīgas tiesības,
tādējādi Informācijas saņēmējs neiegūst nekādas Līgumā neminētas tiesības uz Konfidenciālo
informāciju.
9. Informācijas saņēmējs apņemas glabāt un aizsargāt Konfidenciālu informāciju un ievērot
nepieciešamos informācijas uzglabāšanas priekšnoteikumus.
10. Jebkurus publiskus paziņojumus par Līgumu, tā noslēgšanas faktu un saturu, kā arī to, ko
ietver sevī Konfidenciālu informāciju, Puses sniedz vienīgi pēc iepriekšējas rakstiskas
saskaņošanas ar otru Pusi.
11. Informācijas saņēmējs piekrīt atlīdzināt Informācijas sniedzējam visus zaudējumus (t.sk.
negūto peļņu), izdevumus, izmaksas, kas tam radušās, Informācijas saņēmējam neievērojot
Līguma noteikumus.
12. Informācijas saņēmējs nodrošina, ka līdz ar Izsoles beigšanos ne Informācijas saņēmējs, ne ar
Informācijas saņēmēju saistītās personas Konfidenciālo informāciju neizmanto. Informācijas
saņēmējs nodrošina, ka Informācijas saņēmējs un ar to saistītās personas ne vēlāk kā 10
(desmit) dienu laikā pēc Izsoles noslēgšanās visu saņemto Konfidenciālo informāciju iznīcina,
izdzēšot elektroniskā vai drukātā veidā glabātos informācijas dublikātus vai kopijas, un citus
informācijas nesējus. Minētais neattiecas uz Izsoles dalībnieku, ja tas Izsoles rezultātā noslēdz
ar Informācijas sniedzēju licences līgumu. Izsoles uzvarētājam rīcības ar Konfidenciālo
informāciju aspekti regulējami saskaņā ar noslēgto licences līgumu.
13. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā bez termiņa ierobežojuma.
14. Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās tiesības, saskaņojumi un atļaujas noslēgt
Līgumu un uzņemties tajā noteiktās saistības.
15. Informācijas saņēmējs apzinās, ka papildus Līgumā paredzētajai materiālajai atbildībai par
Konfidenciālas informācijas neatļautu izpaušanu vai cita veida neatļautu nodošanu trešajām
pusēm paredzēta arī atbildība saskaņā ar Komercnoslēpuma aizsardzības likumu un citiem
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
16. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma, skar Līguma pārkāpšanu,
izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
17. Ja kāds no Līguma noteikumiem nonāk pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, Pusēm ir jārīkojas atbilstoši attiecīgajām tiesību normu prasībām,
tomēr tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu mērķi, jēgu un juridisko spēku.
18. Līgums ir noslēgts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām elektroniskā dokumenta veidā. Pusēm
ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.
Informācijas sniedzējs:
Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. 90000013771
Adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, LV1007
Amats
Vārds Uzvārds
(Norāda atbilstoši nepieciešamībai)
__________________________

Informācijas saņēmējs:
___ „________________”
Reģ.Nr. ________________
Adrese:
________________________
Amats
Vārds Uzvārds
(Norāda atbilstoši nepieciešamībai)
__________________________

(paraksts)

(paraksts)
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DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

