Confidentiality Undertaking regarding the Pyrolysis project.
I - the undersigned - will have access to information relating to the Project in which
Future Eco will disclose certain information to me; hereafter referred to (“Project
Information”).
I agree, that
• I will not disclose or in any other way reveal any Project Information or the
existence and contents of this Project to anyone within the Future Eco cluster
who is not involved in the Project or to any third party, and
• I will not use the Project Information for any other purpose than for the work
on this Project and, consequently not use it for my own benefit or for the
benefit of a third party.
This confidentiality obligation applies irrespective of what medium the Project
Information has been communicated through.
Notwithstanding anything to the contrary contained herein, individual information
shall not be subject to this Undertaking if or when, and to the extent that such
information:
(a)
(b)
(c)

was in the public domain at the time it was disclosed, or such information
falls within the public domain subsequent to disclosure otherwise than as a
result of this Undertaking;
was available on a non-confidential basis at the time of its disclosure
hereunder;
is lawfully obtained on a non-confidential basis from a source other than
Future Eco, without breach of this Undertaking, and provided such source
is not prohibited from communicating the information to the recipient by a
contractual or legal obligation.

The obligations set forth in this Undertaking shall bind me for a period of five (5)
years from the date of disclosure.
I shall further strictly observe all internal security rules and procedures relating to the
Project Information and will actively participate in the maintaining of a high security
level for the Project Information.
I am aware that unauthorized disclosure of the Project Information may cause
considerable damage to Future Eco, and that I may be liable for such damage.
_________________________
Place

__________
Date

______________________________________________
Name

Sekretessförbindelse avseende Pyrolysprojektet.
- Undertecknad - kommer att ha tillgång till information om projektet där Future Eco
kommer att lämna ut viss information till mig, nedan kallat ("Projektinformation").
Jag håller med om att
• Jag kommer inte att lämna ut, eller på annat sätt avslöja någon projektinformation
eller förekomsten och innehållet i detta projekt till någon inom Future Eco’s kluster
som inte är involverad i projektet eller till någon tredje part, och
• Jag kommer inte att använda projektinformation för något annat ändamål än för
arbetet med detta projekt och därmed inte använda det för min egen skull eller till
förmån för en tredje part.
Denna tystnadsplikt gäller oavsett vilket medium projektinformation har
kommunicerats genom.
Oaktat allt som strider mot detta häri, skall individuell information inte omfattas av
detta åtagande om eller när, och i den utsträckning som sådan information:
(A) var i det offentliga rummet vid den tidpunkt då det avslöjas, eller sådan
information faller inom det offentliga rummet efter offentliggörande på annat sätt än
som ett resultat av detta åtagande,
(B) var tillgänglig en icke-konfidentiell basis vid tidpunkten för offentliggörande
nedan;
(C) lagligen erhölls på en icke-konfidentiellt från en annan än Future Eco, utan brott
mot detta åtagande, och förutsatt att Future Eco inte är förbjuden från att
vidarebefordra information till mottagaren av ett avtal eller lagstadgade krav.
De skyldigheter som anges i detta åtagande ska binda mig för en period av fem (5) år
från och med dagen för offentliggörandet.
Jag skall vidare strikt följa alla interna regler och säkerhetsförfaranden i samband
med projektinformation och kommer att aktivt delta i upprätthållandet av en hög
säkerhetsnivå för projektinformation.
Jag är medveten om att obehörigt utlämnande av projektinformation kan orsaka stora
skador på Future Eco, och att jag kan vara ansvarig för sådan skada.

_________________________ __________
Ort
Datum
______________________________________________
Namn

