
 

 

 
 
 
ANGAJAMENT DE 
CONFIDENTIALITATE 
 
Prin prezenta admit că, în calitate de membru 
al consiliului de conducere al SITT, voi avea 
acces la informații confidențiale referitoare la 
membrii SITT. Aceste informații pot include, 
dar fără a se limita la, informații personale, 
despre salarizare, despre situații personale 
sau din cadrul companiei etc.  
 
Mă angajez că nu voi divulga în niciun moment 
- în timpul mandatului meu în consiliu sau în 
anii care vor urma acelei funcții - aceste 
informații confidențiale, nici nu voi transfera 
astfel de informații confidențiale către terți 
fără acordul expres al persoanei/persoanelor 
vizate și nici nu voi folosi astfel de informații 
confidențiale pentru scop propriu sau în alt 
scop decât în legătură cu rolul meu autorizat 
ca membru al consiliului de conducere al 
SITT., Prin excepție, informațiile respective 
pot fi divulgate la solicitarea organelor în 
drept (de exemplu, ordin judecătoresc). 
 
Se înțelege că, în sensul prezentului acord, 
„informațiile confidențiale” nu includ 
informațiile care erau în general disponibile 
publicului în momentul dezvăluirii. 
 
Sunt de acord că, la finalul participării mele ca 
membru în consiliul de conducere al SITT, voi 
returna către SITT toate informațiile 
confidențiale despre organizație și/sau 
membrii săi aflate în posesia mea sau sub 
controlul meu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONFIDENTIALITY AGREEMENT 
 
I hereby acknowledge that as SITT Board 
Member, I shall have access to confidential 
information concerning SITT members. This 
information may include, but not be limited 
to, personal or salary information, personal 
situations or job related topics 
 
 
I agree that I will not at any time - during my 
tenure on the Board or in the years following 
that tenure - divulge any such confidential 
information, nor transfer any such confidential 
information to any third party without explicit 
permission from the person/persons 
envisaged, nor use any such confidential 
information for my own purpose or for any 
purpose other than in connection with my 
authorized role as SITT Board Member. By 
exception, such information may be disclosed 
if requested by law.  
 
 
 
It is understood that, for the purposes of this 
agreement, “confidential information” shall 
not include information already available to 
the public at the time of the disclosure.  
 
I agree that, upon completion of my 
participation as SITT Board Member, I will 
return to SITT all confidential information of 
the organization and/or its members, which is 
in my possession or under my control.  
 
 
 
 
 
 
 
 


