KONFIDENCIALUMO SUTARTIS
20___m. __________ mėn. __ d.
Vilnius
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos, atstovaujama viršininko ______________________, veikiančio pagal Valstybinės
vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –
Tarnyba) nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio
13 d. įsakymu Nr. V-27 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos
mokslo tarybos (toliau – Taryba) narys [Tarybos nario vardas , pavardė], a.k. [Tarybos nario asmens
kodas] (toliau – Tarybos narys) (toliau Tarnyba ir Tarybos narys kartu gali būti vadinami Šalimis, o
atskirai - Šalimi) sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė:
I. Sutarties dalykas
1. Šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Šalys susitaria dėl Tarnybos
konfidencialios informacijos apsaugos, kuomet [Tarybos nario vardas, pavardė], eina Tarybos nario
pareigas ir kai nustoja jas eiti, kaip tai numato ši Sutartis.
II. Sąvokos
2. Šalys susitaria, kad šioje sutartyje:
2.1. Konfidenciali informacija – tai duomenys (informacija), kurie turi tikrą ar potencialią
komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama.
Konfidenciali informacija gali būti išsaugota dokumentuose, kompiuterio diskuose, diskeliuose,
kitose informacijos laikmenose, brėžiniuose, schemose ir bet kokiose kitose informacijos (duomenų)
kaupimo (saugojimo) priemonėse. Konfidenciali informacija taip pat gali būti žodinė, t. y.
egzistuojanti žmogaus atmintyje ir neišreikšta jokia materialia forma.
Konfidencialia laikoma informacija apie veikliosios medžiagos sintezės procesą, įskaitant jo
validaciją; informacija apie tarpinius sintezės produktus ir degradacijos produktus; informacija apie
veikliosios medžiagos polimorfizmo ir dalelių dydžio nustatymui naudotų tyrimų duomenis;
informacija apie veikliosios medžiagos giminiškų priemaišų bei degradacijos produktų kiekybinę bei
kokybinę sudėtį (išskyrus atvejus, kai kyla pavojus visuomenės sveikatai); veikliosios medžiagos
specifikacijoje reglamentuojamų parametrų nustatymui naudojamų metodų analitinių procedūrų
aprašymas, išskyrus aprašytas Europos farmakopėjoje; veikliųjų ir pagalbinių medžiagų gamintojų ar
tiekėjų pavadinimai; gatavo produkto išvystymo duomenys; gatavo produkto gamybos proceso
duomenys, įskaitant jo kontrolę bei validaciją; informacija apie gatavo produkto giminiškų priemaišų
bei degradacijos produktų kiekybinę bei kokybinę sudėtį, išskyrus atvejus, kai kyla pavojus
visuomenės sveikatai; gatavo produkto specifikacijoje reglamentuojamų parametrų nustatymui
naudojamų metodų analitinių procedūrų aprašymas, išskyrus aprašytus Europos farmakopėjoje;
ikiklinikiniuose ar klinikiniuose tyrimuose taikytų metodų specifinės detalės, kurios pagal
kompanijos pagrindimą galėtų sudaryti profesinę paslaptį; vaistų kūrimo tyrimų planai, pvz.,
informacija apie indikacijas, kurios nebuvo teiktos Europos ekonominės erdvės vaistų agentūroms,
nėra susijusios su vaisto saugumu ir nėra registravimo sąlygų dalis, specialus įpareigojimas arba
tolesnė sekimo priemonė; asmens duomenys; su klinikinių tyrimų vykdymu susijusios specifinės
detalės, pvz., informacija apie patalpas ir įrangą, smulkiau žr. „Principles to be applied for the deletion
of commercially confidential information for the disclosure of EMEA documents“

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/post-authorisation-proceduralqa/transparency/transparency-regulatory-procedural-guidance.
2.2. Konfidencialios informacijos atskleidimas – Tarybos nario, kuriam konfidenciali
informacija buvo patikėta arba tapo žinoma dalyvaujant Tarybos veikloje, veikimas ar neveikimas,
dėl kurio konfidenciali informacija tapo žinoma (arba sudaromos sąlygos ją sužinoti) bent vienam
asmeniui, kuris neturi teisės susipažinti su šia informacija.
2.3. Konfidencialios informacijos pranešimas – atitinkamų duomenų (informacijos)
perdavimas asmeniui, kuris neturi teisės susipažinti su šiais duomenimis (informacija), žodžiu, raštu,
techninėmis priemonėmis, pateikiant susipažinti ir kitais panašiais būdais, taip pat tikrų daiktų arba
dokumentų perdavimas, persiuntimas, parodymas bei kiti panašūs būdai.
III. Įsipareigojimai
3. Tarybos narys įsipareigoja:
3.1. saugoti ir be atskiro aiškiai išreikšto ir iš anksto gauto Tarnybos sutikimo jokiais būdais
ir priemonėmis neatskleisti bei nepranešti konfidencialios informacijos asmenims, kurie neturi teisės
su ja susipažinti. Tarnybos sutikimas turi būti rašytinis ir patvirtintas Tarnybos antspaudu bei
Tarnybos viršininko arba jo įgalioto asmens parašu;
3.2. nuotolinio posėdžio metu užtikrinti, kad tretieji asmenys negirdėtų ir nematytų posėdžio
metu aptariamų klausimų;
3.3. užtikrinti konfidencialios informacijos slaptumą tiek einant Tarybos nario pareigas, tiek
nustojus jas eiti, kaip nustatyta šioje sutartyje, vadovaudamasis šios sutarties 3.5 punktu;
3.4. nekopijuoti ar kitaip neplatinti tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos, kuri
yra teikiama Tarybos nariams. Tarybos posėdžių garso įrašus daro Tarybos sekretorius, todėl Tarybos
nariams papildomai įrašinėti, kopijuoti ar kitokiais būdais fiksuoti Tarybos posėdžiuose aptariamus
klausimus, draudžiama;
3.5. nenaudoti konfidencialios informacijos savo asmeniniams tikslams arba savo, savo
šeimos narių, artimųjų giminaičių ar trečiųjų asmenų interesais;
3.6. imtis visų įmanomų priemonių, kad konfidenciali informacija netaptų žinoma
asmenims, kurie neturi teisės susipažinti su šia informacija;
3.7. nedelsiant pranešti Tarnybos viršininkui, jeigu jis sužino arba įtaria, kad konfidenciali
informacija buvo atskleista asmenims, kurie neturi teisės su ja susipažinti;
3.8. nedelsiant pranešti Tarnybos viršininkui apie visas žinomas, esamas ar galimas
situacijas, konkrečius asmenis, dėl kurių veikimo arba neveikimo gali būti atskleista komercinė
paslaptis. Jeigu Tarybos narys nevykdo šio įsipareigojimo, laikytina, kad jis sudarė sąlygas
konfidencialiai informacijai atskleisti ir jam yra taikoma šioje sutartyje numatyta atsakomybė.
4. Šioje sutartyje numatyti Tarybos nario įsipareigojimai yra netaikomi tos konfidencialios
informacijos atžvilgiu, kuri:
4.1. yra atskleidžiama turint Tarnybos šios sutarties 3.1 papunktyje nustatyta tvarka gautą
sutikimą;
4.2. yra atskleidžiama vykdant teisėtą teismo ar valstybės ir (arba) vietos valdžios
institucijos nurodymą.
5. Jeigu kyla abejonių, ar tam tikra informacija yra konfidenciali, Tarybos narys turi elgtis
su tokia informacija kaip su konfidencialia šios sutarties nustatyta tvarka, kol Tarnyba raštu
nepatvirtina kitaip.
IV. Atsakomybė
6. Už šios Sutarties pažeidimą yra taikoma sutartinė atsakomybė.
7. Tuo atveju, jeigu Tarnybai kyla įtarimų, kad Tarybos nario veiksmai, pažeidžiantys šioje
sutartyje nustatytus įsipareigojimus, gali turėti baudžiamosios veikos ar administracinio nusižengimo
požymių, informacija apie tai perduodama institucijai, kompetentingai pradėti atitinkamas teisenas.
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8. Tarybos narys, pažeidęs šioje sutartyje nustatytus įsipareigojimus, privalo atlyginti
Tarnybos ar atitinkamai kito asmens (-ų) patirtus nuostolius, kurie atsirado dėl įsipareigojimų pagal
šią sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
V. Baigiamosios nuostatos
9. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. Šalys susitaria, kad visi šioje sutartyje
esantys įsipareigojimai ir susitarimai lieka galioti neterminuotai ir po to, kai nustojama eiti Tarybos
nario pareigas.
10. Ginčai, kilę dėl šios sutarties, sprendžiami Šalių sutarimu, o ginčo nepavykus išspręsti
Šalių susitarimu per 1 (vieną) mėnesį, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.
11. Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną
kiekvienai Šaliai.
12. Šalys, pasirašydamos šią sutartį, patvirtina, kad šios Sutarties sąlygų turinys Šalims yra
suprantamas, aiškus ir atitinka Šalių išreikštą valią.
VI. Šalių rekvizitai ir parašai:

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos
Žirmūnų 139A, Vilnius
Įmonės kodas: 191351864
A/s Nr. LT 397044060000907898
AB SEB bankas
Banko kodas:70440
Tel. (8 5) 263 92 64, faksas (8 5) 263 92 65

Tarybos narys

Viršininkas
______________________________ A. V.

_____________________________

Parašas

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

[Vardas, pavardė]

______________
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