VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING
Bestek CSMRTWEBCASTAV19 – “Raamovereenkomst voor discussie-, video- en ontsluitingssysteem”

Ondergetekende, optredende in naam van de Entiteit die hij/zij vertegenwoordigt, bevestigt hierbij:
• dat hij/zij interesse heeft om beroep te doen op de dienstverlenende vereniging Cipal (verder genoemd “Cipal dv”) als
aankoopcentrale voor afname van de “Raamovereenkomst voor discussie-, video- en ontsluitingssysteem” (Bestek nr.
CSMRTWEBCASTAV19) (verder genoemd “de Raamovereenkomst”);
• alle informatie die hij/zij verkrijgt omtrent deze opdrachtencentrale en Raamovereenkomst (zoals - maar niet beperkt tot het bestek, gunningsverslagen, prijstabellen, beslissingen, …) enkel te gebruiken met het oog op het onderzoek naar een
eventuele afname van de Raamovereenkomst of in het kader van de uitvoering van de Raamovereenkomst ten behoeve
van de Entiteit;
• deze informatie strikt vertrouwelijk te behandelen en deze niet te verspreiden, te publiceren, te overhandigen of ter
beschikking te stellen aan derden in enige vorm tenzij:
o
o
o
o

aan de medewerkers die betrokken zijn bij de beoordeling of een eventuele afname van de Raamovereenkomst
ten behoeve van de Entiteit aangewezen is;
de informatie noodzakelijkerwijs voor de uitvoering van de Raamovereenkomst door de Entiteit moet worden
bezorgd aan het eigen personeel, de aangestelden en onderaannemers;
de informatie in het kader van een geschillenregeling, van een arbitrale of gerechtelijke procedure, of
overeenkomstig een wet, decreet of reglement door de Entiteit moet worden vrijgegeven;
de informatie door de Entiteit moet worden meegedeeld in het kader van een gunningsprocedure of om te
voldoen aan andere wettelijke verplichtingen (waaronder openbaarheid van bestuur);

• erover te zullen waken dat het eigen personeel, de aangestelden en onderaannemers bedoeld in het vorig punt de
verplichting tot vertrouwelijkheid en geheimhouding behoorlijk naleven.
Deze verklaring slaat niet op informatie die publiek toegankelijk is. Deze verklaring wordt beheerst door de Belgische
wetgeving.

Opgemaakt te

Handtekening
Naam en voornaam
Functie
Entiteit
Adres entiteit

Telefoon/GSM
E-mail

Door de vertegenwoordiger van de Entiteit in te vullen en ondertekend terug te bezorgen aan
Cipal dv, Opdrachtencentrale, Cipalstraat 3, 2440 Geel of via e-mail naar aankoopcentrale@c-smart.be
* **
C-smart verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op
www.c-smart.be. In het kader van de aankoopcentrale kunnen uw persoonsgegevens doorgegeven worden aan de aangestelden of onderaannemers.

