
JO-IN GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ  
  

1. Hizmetlerin gerçekleştirilmesi sırasında JO-IN ve Değerlendirmeci, 
Değerlendirmecinin gizli kalmasi gereken bilgilere (aşağıda tanımlanmıştır) erişeceğini 
kabul ederler. Değerlendirmeci, JO-IN’in yazılı ön izni olmadan, işbu Sözleşme 
çerçevesinde edineceği veya kendisine sağlanan Gizli Bilgileri kullanmayacağını, 
açıklamayacağını, yayımlamayacağını veya herhangi bir kişiye, örgüte, şirkete veya 
başka varlığa iletmeyeceğini kabul eder. Bu tür bilgiler, JO-IN ve/veya JO-IN’e katılan 
şirketlerin, STK’ların, katılımcı tedarikçilerin ve diğer paydaşların menfaati yararına en 
sıkı gizlilik ve güven altında tutulacaktır. Değerlendirmeci, her tür Gizli Bilgiyi güvende 
tutmak için gereken tüm önlemleri alacak ve bu tür bilgilerin açıklanması, yalnızca JO-IN 
Personeliyle kısıtlı olacaktır. JO-IN’den yazılı ön izin alınmamışsa veya İş Tanımında 
açıkça izin verilmemişse, Değerlendirmeci, Hizmetlerden kaynaklanan her tür bilgiyi JO-
IN’den başka bir tarafa sunmak için, her defasında ve herzaman JO-IN’e bildirimde 
bulunacaktır. Değerlendirmeci, JO-IN’in talep edebileceği ilave gizlilik güvencelerini 
zamanında yerine getirmeyi kabul eder.  
  

2. “Gizli Bilgi”, işbu Sözleşmenin koşul ve şartlarını, katılımcı şirketlerin adlarını, teknik 
bilgileri, imalat tekniklerini, ticari ve mali bilgileri, piyasaya çıkarılmış veya 
çıkarılmamış ürün veya hizmetlere ilişkin bilgileri, iş stratejilerini, herhangi bir ürün veya 
hizmetin pazarlama ve promosyonunu, iş politikaları ve uygulamaları, mevcut 
müşterileri, muhtemel müşterileri ya da bilgi tedarikçileri, ticari sırları, kaynak kodları, 
kayıtları, belgeleri, verileri, bilgisayar programlarını, teknolojiyi, bireylere ilişkin 
herhangi bir ilgili kural, düzenleme, yönetmelik veya kanunla açıklanması veya 
kullanılması yasaklanmış kişisel veriler ve JO-IN’e veya JO-IN katılımcılarının kendi 
şirketleri, uluslararası paydaşları, Hükümet Departmanları, İşveren Örgütleri, Sendikalar, 
STK’lar veya tedarikçileriyle ilgili bilgileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Gizli 
Bilgi, genel kamuoyuna zaten açık olan veya Değerlendirmecinin veya kontrolü altında 
olan herhangi bir varlığın bir kusuru olmadan genel kamuoyunun erişebileceği bilgileri 
içermeyecektir. Değerlendirmeci, nelerin Gizli Bilgi olduğuna ilişkin bir sorusu 
olduğunda JO-IN’e danışacaktır. İşbu Sözleşmenin sona ermesi veya erkenden feshi 
halinde, Değerlendirmeci JO-IN projesine ait her tür eşyayı, kayıtlarını ve verilerini JO-
IN’e iade edecektir.  

Yukarıdaki gizlilik sözleşmesini bütünüyle okudum ve anladım ve bu koşullara uymayı 
kabul ediyorum.  

Değerlendirmecinin Adı: ___________________________  

İmza: __________________________________  

Tarih: ______________________________________ 

 


