
Споразумение за поверителност

№...................към Регистрационен формуляр № ................................................

Сключено между

Институция обществен посредник на Община Батак, наричана по-нататък

Институцията

И

..............................................................................................................., с
адрес........................................................................................, наричан по-нататък
клиентът.

Чл.1: Предмет на настоящото споразумение е информацията относно
нарушение, предоставена на Институцията от клиента и заведена под
№...........................към Регистрационен формуляр №.........................................

Чл.2:Институцията се задължава да не разпространява информацията, без
писменото съгласие клиента, източникът на информацията или каквато и да
била част от нея, с която би могла да доведе до разкриването му.

Чл.3:Клиентът се задължава да позволи на Институцията да даде публичност
на информацията в анонимна форма.

Чл.4:Задължението на Институцията да запази поверителност на
информацията отпада, в случай че клиентът разпространи информацията
пред други лица и нейният източник стане известен.

Чл.5:Изключение от Чл.4 са случаите, в които клиентът се е обърнал към
Полицията или Прокуратурата с искане за сътрудничество, предвидени от
закона.

Чл.6:Ако Институцията сметне за необходимо да представи случая пред
компетентните органи, той трябва да получи съгласието на клиента да
разкрие източника на информацията. В случай, чеклиентът пожелае
източникът на информацията да остане в тайна, Институцията ще се обърне
към властите с искане за осигуряване на защите на свидетел или ще
запознае властите с информацията по случая, като запази в тайна всяка част
от нея, която може да доведе до разкриване самоличността на
източника.Клиентът има право да избере една от двете възможности.

Чл.7: Клиентът се задължава да не използва името на Институцията и да
запази в тайна действията, предриети по проучване на случая.



Чл.8: Настоящото Споразумение се отнася единствено до информацията,
свързана със случая на клиента и запазва своята сила в продължение на две
години след приключването му.

Чл.9: При взаимно съгласие, страните по това Споразумение могат писмено
да отменят действието на неговите клаузи.

Чл.10: Споразумението е изработено в изпълнение на чл.18 от Правилника за
статута, организацията и дейността на обществения посредник на Община
Батак.

гр.Батак Обществен посредник:...................

Дата:.............. Клиент:.............................................


