CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT
- partnernek Alulírottak, mint
Név: ........................................................................................................................................
Cégjegyzékszám: .........................................................................................................
Székhely: ............................................................................................................................
Adószám: ..........................................................................................................................
Képviseli: ............................................................................................................................
továbbiakban Partner
Az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentjük, hogy Partner csatlakozik a Rockholding
Kft. ( székhely: 1071, Budapest Városligeti fasor 47-49, cégjegyzékszám: 01-09-971351, képviseli:
Kövesdi Marcell ügyvezető), (továbbiakban ROCKHOLDING Kft.) által meghirdetetett Ajánlási
Programhoz (továbbiakban: AJÁNLÁSI PROGRAM).
2. Kijelentjük, hogy közöttünk és az ROCKHOLDING Kft. között ……………………………………………………………………… napján,
az Együttműködési szerződés jött létre.
3. Kijelentjük, hogy a jelen nyilatkozat mellékletét képező AJÁNLÁSI PROGRAM Működési Szabályzat
egy eredeti példányát átvettük.
4. Kijelentjük, hogy a AJÁNLÁSI PROGRAM Működési Szabályzatot megismertük, azt Partnerre kötelező
erejűnek ismerjük el.
5. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a AJÁNLÁSI PROGRAM Működési Szabályzat pénzügyi
elszámolásra vonatkozó szabályait Partner, valamint a titoktartásra vonatkozó rendelkezéseit
Partner, illetve Partner megsérti, úgy az ROCKHOLDING Kft. jogosult Partnert kizárni a AJÁNLÁSI
PROGRAM-ből.
6. Kijelentjük, hogy a AJÁNLÁSI PROGRAM az Rockholding Kft know-howját képezi, annak
tartalma üzleti titoknak minősül, arról kizárólag a AJÁNLÁSI PROGRAM teljesítéséhez és annak céljához
szükséges mértékig adhatunk ki harmadik személynek információkat.
Tudomásul vesszük, hogy Partner és Partner nem jogosult semmilyen a know-how-val összefüggő
dokumentumról, sem részben, sem egészben másolatot készíteni ROCKHOLDING Kft. kifejezett írásbeli
hozzájárulása nélkül.
Partner köteles a know-how-t, valamint annak egyes elemeinek titokban maradásához szükséges
intézkedéseket megtenni a szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követően is, kivéve
amennyiben ilyen információ közléséhez az ROCKHOLDING Kft. előzetesen írásban hozzájárult.
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Tudomásul vesszük, hogy a know-how-t megtestesítő bármely formájú dokumentumokról és azok
semmilyen részéről, függetlenül annak rögzítési formájától másolatot semmilyen formában nem
készíthetünk, és jelen nyilatkozat mellékleteként átadott 1. eredeti példányon kívül nem is
birtokolhatunk.
Jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg vállaljuk, hogy ROCKHOLDING Kft. részére folyamatosan,
ellenérték nélkül átadunk minden olyan tapasztalatot, ami az ROCKHOLDING Kft. tulajdonát képező
know-how felhasználása során keletkezett.
Vállaljuk továbbá, hogy azonnali hatállyal tájékoztatjuk ROCKHOLDING Kft-t, ha know-how-hoz
fűződő, ROCKHOLDING Kft-t megillető jogokat harmadik személy bármilyen formában megsértette.
Kijelentjük, hogy jelen pont megszegése mind az AJÁNLÁSI PROGRAM, mind az Együttműködési
szerződés súlyos szerződésszegését valósítja meg.
7. Tudomásul vesszük, hogy a 6. pontban rögzítettekre tekintettel Partner AJÁNLÁSI PROGRAM-ból
eredő kötelezettségeiért Partner felelőssége egyetemleges.

Kelt: .............................................................................
…………………………….………………………………………………….
Partner aláírása
Alulírott Rockholding Kft. hozzájárulok ahhoz, hogy, hogy a fenti nyilatkozattal Partner, mint AJÁNLÁSI
PROGRAM tag az AJÁNLÁSI PROGRAMHOZ csatlakozzon.

Kelt: .............................................................................
…………………………….………………………………………………….
Rockholding Kft.
Kövesdi Marcell
ügyvezető
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