KONFIDENSIALITETSAVTALE

Ved å registrere deg for en jobb på Norwegians-work-from-home.com, inngår du en avtale
med:
PROTOSTAR ONLINE LTD, et ikke-børsnotert aksjeselskap organisert i henhold til
lovgivningen på Seychellene, og med kontoradresse SUITE 3, 1ST FLOOR, LA CIOTAT
BUILDING, MONT FLEURI, MAHE, SEYCHELLENE og registreringsnummer 205438 på
Seychellenes handels- og industrikammer ("Protostar")
som en frilanser ("Frilanser").
Sammen også referert til som: "Part" og/eller "Partene"',
DER:
-

Frilanser og Protostar samarbeider om flere forretningsaktiviteter, og Frilanser leverer
flere kommersielle tjenester til Protostar.

-

Partene ønsker å sikre at informasjon om Protostars virksomhet ikke deles med noen
tredjepart og/eller med allmenheten, med mindre Protostar har gitt skriftlig
forhåndsgodkjenning for slik informasjonsutlevering.

ER ENIGE OM Å AVTALE AT:
I forbindelse med tjenestene, skal Protostar ("Informasjonsgiver") formidle konfidensiell
informasjon (som definert nedenfor) til Frilanser ("Mottaker"). I denne sammenhengen,
avtaler partene følgende:
(1)

"Konfidensiell informasjon" omfatter (i) denne avtalens eksistens og innhold, og
eksistensen av, og innholdet i, møter eller annen kommunikasjon mellom
Informasjonsgiver og Mottaker om de kommersielle tjenestene, og (ii) enhver
informasjon av en hvilken som helst art som gjøres tilgjengelig for Mottaker eller
Tilknyttede personer (som definert nedenfor) innenfor rammen av de kommersielle
tjenestene, uavhengig av om dette skjer muntlig eller skriftlig, på en disk eller
elektronisk, eller på bakgrunn av besøk til forretningslokaler, eller på en hvilken som
helst måte denne type informasjon kan oppbevares eller lagres på. Referanser i
denne avtalen til "Assosierte personer" er referanser til et selskap, en person eller
enhet som, enten direkte eller indirekte, selvstendig eller sammen med andre, styrer
det selskapet eller styres av det. Referanser til "Tilknyttede personer" i denne
avtalen er referanser til et selskap, dets Assosierte personer, direktører, ansatte,
økonomiske og andre profesjonelle rådgivere, agenter, banker og konsulenter på
ethvert tidspunkt denne avtalen er gyldig.

(2)

Konfidensiell informasjon omfatter ikke informasjon som (i) av en eller annen grunn
har blitt offentliggjort, med mindre det skyldes at Mottaker eller en Relatert person
ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til denne avtalen, eller som (ii) formidles til
Mottaker av en annen person enn Informasjonsgiveren eller dens rådgivere, gitt at
vedkommende person ikke er forhindret fra å utlevere denne informasjonen i
overensstemmelse med en kontraktsmessig, eller annen forpliktelse, overfor

Informasjonsgiver eller en annen part, eller som (iii) ble innhentet eller utviklet
selvstendig av Mottaker uten at denne misligholdt sine for forpliktelser i henhold til
denne avtalen.
(3)

Mottaker skal (i) overholde streng taushetsplikt med hensyn til Konfidensiell
informasjon, (ii) påse at Konfidensiell informasjon beskyttes med omhu, (iii) påse at
Konfidensiell informasjon ikke brukes til noe annet formål enn i forbindelse med de
kommersielle tjenestene, (iv) ikke utlevere Konfidensiell informasjon til, eller diskutere
slik informasjon med, andre personer enn Mottakers Tilknyttede personer og da
utelukkende i slik grad dette er nødvendig for transaksjonen.

(4)

Mottaker skal fullt ut informere hver enkelt person med tilgang til Konfidensiell
informasjon, om Mottakers forpliktelser i overensstemmelse med denne avtalen, og
Mottaker skal påse at disse personene oppfyller disse forpliktelsene som om de var
en part i denne avtalen. Mottakeren tillates ikke å utlevere Konfidensiell informasjon til
andre personer enn dens Tilknyttede personer, med mindre det er innhentet skriftlig
forhåndsgodkjenning fra Informasjonsgiver.

(5)

Hvis Mottaker er nødt til å utlevere Konfidensiell informasjon som følge av en lov eller
forskrift, regler fra en tilsynsmyndighet eller børs, eller en ordre fra en rettsinstans
eller regulatorisk myndighet, må Mottaker (i den grad det er lovlig) (i) informere
Informasjonsgiver om alle forhold rundt utleveringen og om informasjonen som skal
utleveres, (ii) drøfte med Informasjonsgiver mulige tiltak for å forhindre eller begrense
utleveringen og ta slike rimelige forholdsregler som denne ønsker, (iii) få garantier
hva gjelder konfidensialitet fra enheten som ønsker utlevering av informasjon, (iv)
gjøre sitt beste for ikke å tilkjennegi Informasjonsgivers identitet, og (v) bli enig med
Informasjonsgiver på forhånd om formuleringen av innholdet i utleveringen, dersom
denne har form av en offentlig uttalelse.

(6)

Dersom det vil være ulovlig for Mottaker å forhåndsinformere Informasjonsgiver før
utlevering av Konfidensiell informasjon, i henhold til avsnitt 5 i denne avtalen, skal
Mottaker (i den grad det er lovlig) informere Informasjonsgiver om alle forhold rundt
utleveringen og den utleverte informasjonen, umiddelbart etter utleveringen.

(7)

På oppfordring fra Informasjonsgiver skal Mottaker (i) tilbakelevere alle originale
dokumenter og kopier med Konfidensiell informasjon til Informasjonsgiver eller
makulere disse (bortsett fra analyser, studier, sammendrag og annet materiale som er
utledet fra den Konfidensielle informasjonen), (ii) makulere alle originale dokumenter
og kopier med analyser, studier, sammendrag og annet materiale som er utledet fra
den Konfidensielle informasjonen, og (iii) permanent slette all Konfidensiell
informasjon (der det er mulig) fra enhver datamaskin, disk eller annet utstyr som er
brukt til å lagre Konfidensiell informasjon på.

(8)

Bestemmelsene som er fastsatt i denne avtalen skal fortsette å gjelde på ubestemt
tid.

(9)

For det tilfellet at Mottaker misligholder noen av sine forpliktelser i henhold til denne
avtalen, skal Mottaker umiddelbart, uten at det fordrer ytterligere tiltak eller
formaliteter, være erstatningsansvarlig overfor Informasjonsgiver for et gebyr som
forfaller umiddelbart, på kr 250 000,- (to hundre og femti tusen norske kroner) for
hvert slikt mislighold, begrenset oppad til kr 1 000 000,- (én million norske kroner), og
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for dagbøter på kr 20 000,- (tjue tusen norske kroner) daglig så lenge slikt mislighold
fortsetter, uten at Informasjonsgiver må bevise noe tap eller skade, og uten at det
berører Informasjonsgivers rett til å kreve erstatning i tillegg, dersom det er grunnlag
for det.
(10)

Denne avtalen kan bare endres skriftlig ved gjensidig samtykke.

(11)

Dersom en bestemmelse i denne avtalen er ugyldig eller ikke kan håndheves, skal
dette ikke påvirke gyldigheten eller håndhevelsen av de andre bestemmelsene i
denne avtalen. Den bestemmelsen som er ugyldig eller ikke kan håndheves, skal
erstattes, eller anses for å ha blitt erstattet, av en bestemmelse som anses for å være
gyldig og som kan håndheves, og hvis tolkning er nærmest den bestemmelsen som
er ugyldig eller ikke kan håndheves.

(12)

Denne avtalen er underlagt norsk rett, og eventuelle tvister i forbindelse med denne
avtalen skal fremstilles for den kompetente domstol i Oslo.
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