
SALASSAPITOSOPIMUS  0819 

1. OSAPUOLET

Osuuskunta Trekeksi ja kontaktihenkilö ______________________________________________ 

Keksijä: _______________________________________________________ 

2. SOPIMUKSEN TARKOITUS
Osapuolet ovat valmiita luovuttamaan luottamuksellista tietoa ja aineistoa tämän sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Osapuolet 
haluavat pitää luovuttamansa Luottamuksellisen tiedon salassa. Tämän sopimuksen tarkoituksena on 
- Estää osapuolia luovuttamasta tai paljastamasta toisen Osapuolen luovuttamaan Luottamuksellista tietoa kolmannelle osapuolelle.
- Estää toista Osapuolta käyttämästä Luottamuksellista tietoa muussa kuin sopimuksen yksilöidyssä tarkoituksessa ja
- Sallia toisen Osapuolen käyttää luovutettavaa Luottamuksellista tietoa tämän sopimuksen yksilöidyssä tarkoituksessa. 

Yksilöity tarkoitus: Toinen Osapuoli selvittää oman keksintönsä sisällön toiselle Osapuolelle. Käydään keskustelua Osapuolten kesken 
keksinnön sisällöstä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä sekä mahdollisuudesta yhteistyöhön. Keskustelu ei sido kumpaakaan Osapuolta 
jatkotoimenpiteisiin. 

3. LUOTTAMUKSELLINEN TIETO
Luottamuksellisella Tiedolla tarkoitetaan kaikkea Osapuolen toiselle Osapuolelle luovuttamaa tietoa mukaan lukien kaikki asiakirjat, 
materiaalit ja muu aineisto, johon sisältyvät mm. kaikki tekninen, taloudellinen ja kaupallinen tieto sisältäen keksinnöt, liikesalaisuudet, 
strategiat, data, näytteet, protokappaleet, mallit, piirustukset, suunnitelmat ja määritykset riippuen siitä, millä tavoin tai missä muodossa 
tiedot ilmaistaan tai miten Osapuoli saa ne muuten tietoonsa.

Luottamuksellista tietoa ei kuitenkaan ole tieto, joka on ollut yleisessä tiedossa tai tulee myöhemmin yleiseen tietoon muusta kuin 
tämän sopimuksen rikkomisesta johtuneista syistä, tai joka on ollut todistettavasti Osapuolen hallussa ennen tiedon vastaanottamista ja 
jota Osapuoli ei ole välittömästi tai välillisesti hankkinut toiselta Osapuolelta, tai joka pakottavan lain, säädöksen tai tuomioistuimen 
päätöksen tai viranomaisen antaman sitovan määräyksen mukaisesti on luovutettavissa oleva. 

Mikäli Osapuolet päätyvät yhteistyöhön, voidaan Luottamuksellista tietoa käyttää Osapuolten yhteistyössä tarvittavassa laajuudessa, 
elleivät Osapuolet toisin kirjallisesti sovi. 

4. VAHINGONKORVAUS
Sopimuksen rikkonut Osapuoli on velvollinen korvaamaan loukatulle Osapuolelle täysmääräisesti sopimusrikkomuksesta aiheutuneen 
vahingon määrän kattaen myös välilliset vahingot. Jos toinen Osapuoli ottaa käyttöönsä tai tuo markkinoille tuotteen/palvelun, jonka 
valmistamisessa tai muussa tuotteeseen liittyvässä toiminnassa tai muussa yhteydessä on aihetta epäillä, että toinen Osapuoli on käyttänyt 
oikeudettomasti toiselta Osapuolelta saamaansa Luottamuksellista tietoa, on syyttävä Osapuoli velvollinen todistamaan, miten toinen 
Osapuoli on käyttänyt oikeudettomasti tällä sopimuksella saamaansa Luottamuksellista tietoa.

5. SALASSAPITOVELVOLLISUU JA SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Osapuolet sitoutuvat pitämään Luottamuksellisen tiedon salassa sekä olemaan ilmaisematta saamaansa Luottamuksellista tietoa 
kolmansille. Salassapitovelvollisuus on voimassa kaksi (2) vuotta Luottamuksellisen tiedon luovuttamisesta lähtien. Osapuolet sitoutuvat 
olemaan käyttämättä haltuunsa saamaa Luottamuksellista tietoa missään muussa tarkoituksessa kuin kohdan 2 mukaisen tarkoituksen 
täyttämiseen. Osapuolet rajoittavat vastaanottamansa Luottamuksellisen tiedon saatavuuden ainoastaan niihin henkilöihin, joille tiedot 
ovat välttämättömiä tämän sopimuksen tarkoituksen täyttämiseksi. Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että tiedon saaneet henkilöt 
noudattavat tämän sopimuksen ehtoja. Sopimus tulee voimaan molempien Osapuolien allekirjoitettua tämän sopimuksen.

6. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sen tulkinnasta johtuvat riitaisuudet pyritään ratkaisemaan 
ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen neuvotteluissa, erimielisyydet ratkaisee Pirkanmaan käräjäoikeus. 

7. SOPIMUSKAPPALEET JA ALLEKIRJOITUKSET
Tämä salassapitosopimus on allekirjoitettu kahtena samasanaisena kappaleena, yksi kummallekin Osapuolelle. Sopimuksen molemmat 
kappaleet ovat yhtä todistusvoimaisia.

ALLEKIRJOITUKSET 

Paikka ja päivämäärä  __________________________________________________ 

Osuuskunta Trekeksin edustaja Keksijä 

_________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 
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