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ACORD DE CONFIDENȚIALITATE ÎNTRE ANGAJATOR ȘI ANGAJAȚI 

 

 

1. OBIECTUL ACORDULUI 

 Ca parte a activităților curente, Biblioteca Metropolitană București (BMB) poate 

solicita angajaților săi să acceseze și să proceseze informații confidențiale, atât în plan intern, 

cât și în numele colaboratorilor pentru care furnizează servicii de procesare. 

 În aceste condiții, este important ca baza în care sunt împărtășite informațiile 

confidențiale, inclusiv datele cu caracter personal, să fie înțeleasă și documentată. De 

asemenea, este esențial ca toate părțile implicate să fie pe deplin conștiente de faptul că 

acestea trebuie protejate, în mod corespunzător, în orice moment. 

 

2. CLAUZE 

I. Biblioteca Metropolitană București (BMB) intenționează să dezvăluite date cu 

caracter personal, pe care le procesează în numele colaboratorilor săi (informații 

confidențiale), către angajat în scopul desfășurării activității curente, precum și a 

respectării obiectului contractului semnat cu colaboratorii sau a solicitărilor 

persoanelor fizice și juridice. 

II. Angajatul este de acord să nu utilizeze informațiile confidențiale, cu excepția 

Scopului, fără să obțină în prealabil acordul scris al Bibliotecii Metropolitane 

București (BMB). 

III. Angajatul este de acord să obțină informațiile confidențiale și să împiedice divulgarea 

acestora unei terțe părți, cu excepția cazului în care acestea sunt obligate să 

respecte obligații echivalente cu cele din clauza II. 

IV. Clauzele II și III se aplică tuturor informațiilor confidențiale furnizate de Biblioteca 

Metropolitană București (BMB) salariatului, indiferent de metoda sau forma în 

care sunt difuzate. Cu toate acestea, clauzele II și III nu se aplică în următoarele 

situații: 

a) Orice informație care, la data prezentului acord sau ulterior, intră în categoria 

informațiilor publice (cu excepția cazului în care informațiile au fost anterior 

acoperite de prezentul acord. 
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b) Orice informație deja cunoscută angajatului la data prezentului acord și care 

nu a fost acoperită de un contract separat de confidențialitate. 

V. Acest Acord nu va împiedica dreptul angajatului de a dezvălui informațiile 

confidențiale, conform legii, oricărei autorități competente recunoscute. 

VI. Angajatul va returna, la solicitarea scrisă a Bibliotecii Metropolitane București 

(BMB), toate înregistrările informațiilor confidențiale, asigurându-se că niciun 

exemplar nu este păstrat de către angajat sau de către terțe părți cărora li s-au 

dezvăluit. 

VII. Prezentul Contract nu acordă angajatului nicio licență pentru drepturi de 

proprietate intelectuală ale informațiilor Bibliotecii Metropolitane București 

(BMB), cu excepția dreptului de a face copii rezonabile în Scopul stabilit. 

VIII. Angajamentele din clauzele II și III vor continua să fie valabile pentru …… ani de 

la data prezentului acord. 

IX. Acest acord este guvernat de legea din Romania. Instanțele române vor avea 

competența de a soluționa orice litigiu care ar putea apărea din sau în legătură cu 

prezentul acord. 

 

Semnat și prezentat ca faptă: 

Nume: 

Semnătură: 

Adresă: 

 

 

Asistat de: 

Nume: 

Semnătură: 

Adresă: 

 

 

 

 

 

 


