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VILNIAUS UNIVERSITETO FILOSOFIJOS FAKULTETO  

JUNGTINIO ATITIKTIES MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKAI KOMITETO ARBA1 (įrašyti 

konkretaus mokslinių tyrimų etikai komiteto mokslo krypties ar mokslo krypčių grupių pagrindu 

pavadinimą) ATITIKTIES MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKAI KOMITETO2 NARIO 

 

_________________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

 

20__ m. ____________ ___ d. 

Vilnius 

 

Būdamas Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Filosofijos fakulteto Jungtinio 

atitikties mokslinių tyrimų etikai komiteto arba (įrašyti konkretaus mokslinių tyrimų etikai komiteto 

mokslo krypties ar mokslo krypčių grupių pagrindu pavadinimą) atitikties mokslinių tyrimų etikai 

komiteto3 (toliau – Komitetas) nariu, 

1. Pasižadu: 

1.1. Saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą 

konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma būnant Komiteto nariu, neatskleisti, neperduoti ir 

nesudaryti sąlygų susipažinti su konfidencialia informacija nei vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas 

naudotis šia informacija tiek Universiteto viduje, tiek už jo ribų; 

1.2. Man patikėtus su Komiteto darbu susijusius dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji 

asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti; 

1.3. Nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų. 

2. Man išaiškinta, kad: 

2.1. Konfidencialia informacija yra laikoma visa informacija, kurią Komiteto narys 

sužinojo dalyvaudamas Komiteto veiklose ir kuri priklauso Universitetui ar kurią Universitetas yra 

įsipareigojęs saugoti, kuri turi vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir kad ji negali būti 

laisvai jiems prieinama (apimant, bet neapsiribojant, bet kokią informaciją apie Universiteto 

intelektinės nuosavybės objektus, atliekamus tyrimus ar jų rezultatus, esamus ar potencialius 

klientus, tiekėjus ar kontrahentus, darbuotojų atlyginimus ir darbo sąlygas, šio pasižadėjimo 

sąlygas);  

2.2. Konfidencialia nelaikoma informacija, kuri jos paskelbimo metu buvo viešai 

prieinama visuomenei ar tapo viešai prieinama ne dėl Komiteto nario kaltės, taip pat informacija, 

kuri turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. 

3. Esu informuotas, kad kilus neaiškumui dėl to, ar informacija yra konfidenciali, 

privalau kreiptis į Komiteto pirmininką. 

                                                           
1 Palikti reikalingą komiteto pavadinimą. 
2 Konfidencialumo pasižadėjimo pavadinimas patikslinamas, atsižvelgiant į tai, kurio konkrečiai atitikties mokslinių 

tyrimų komiteto nariui yra skirta pildyti pasižadėjimo forma. 
3 Žr. paaiškinimą 2 išnašoje. 



4. Esu įspėtas, kad už šio pasižadėjimo pažeidimą, turėsiu atsakyti teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

 

 

 

 

      _____________________ ________________________________________ 

                   (parašas)                                                              (vardas, pavardė) 


