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DOGOVOR O ZAUPNOSTI IN NERAZKRIVANJU PODATKOV 

 

Štajerska gospodarska zbornica, Ulica talcev 24, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktorica mag. Aleksandra 
Podgornik (v nadaljevanju: ŠGZ) 
 
in 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 
(naziv organizacije, naslov, ime in priimek zakonitega zastopnika) 

 

(v nadaljevanju: član projekta SMEmPower) 
 
imata interes sodelovati v evropskem projektu Horizon 2020 ‘SMEmPOWER EFFICIENCY’ (v nadaljevanju 
SMEmPower). 
 
1. Podatki, ki jih ŠGZ posreduje predstavnikom pravne osebe, ki je pristopila k projektu SMEmPower, v 

zvezi s SMEmPower in se obravnavajo na sestankih oz. srečanjih projekta SMEmPOWER so zaupne 
narave in predstavljajo poslovno skrivnost. 

2. Podatki, ki jih predstavniki pravne osebe, ki je pristopila k projektu SMEmPower posredujejo ŠGZ, v 
zvezi s SMEmPower in se obravnavajo na sestankih oz. srečanjih projekta SMEmPOWER so zaupne 
narave in predstavljajo poslovno skrivnost. 

3. Podatki, ki jih prejme ŠGZ v fizični ali e-obliki od posameznega člana SMEmPower in so označeni kot 
zaupni, bo z njimi ravnala skrbno za potrebe in izvajanje projekta SMEmPower in jih bo obravnavala 
kot poslovno skrivnost. 

4. Podatki, ki jih prejme član projekta SMEmPower v fizični ali e-obliki od ŠGZ in so označeni kot zaupni, 
bo z njimi ravnal skrbno in jih bo obravnaval kot poslovno skrivnost. 

5. Stranki ne smeta uporabljati zaupnih podatkov za katerikoli drugi namen razen za potrebe in izvajanje 
projekta SMEmPower. 

6. Stranki nista zavezani k zaupnosti in nerazkrivanju podatkov v kolikor član projekta SMEmPower, od 
katerega so podatki prejeti, izjavi, da v primeru posredovanih podatkov ne gre za poslovno skrivnost 
(v skladu z novo Uredbo o varstvu osebnih podatkov). 

7. Stranki bosta morebitne nesporazume, ki bi nastali pri izvrševanju tega dogovora, skušali reševati 
sporazumno. V kolikor sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru. 

8. Ta dogovor je sestavljen v dveh (2) enakih izvodih, od katerega vsaka stranka prejme po en (1) izvod. 
9. Ta dogovor je sklenjen in začne veljati z dnem, ko ga podpišeta obe stranki. 

 
 

                 Kraj, datum: 

 


