
Бъдете информирани, положете дължимата грижа, така че 
Вашата търговска тайна да остане Ваша:

• Идентифицирайте информацията;

• Предприемете необходимите технически мерки за опазването на 
тайната;

• Снабдете се с правилната документация;

• Отделете внимание на комуникацията и обученията;

• Защитете правата си по съдебен ред;

• При необходимост потърсете професионално съдействие.

Нашата цел е не Вашата търговска тайна, а нейното 
опазване

Знаете ли, че:

• Компанията Ви може да претърпи значителни вреди от 
неправомерното придобиване и използване на нейната търговска 
информация и ноу-хау от трети лица?

• Вашите ноу-хау и търговска информация се закрилят от закона 
като търговска тайна, но само при определени условия?

• Клаузите за конфиденциалност в договорите със служители и 
бизнес партньори не са достатъчни, за да защитите търговската си 
тайна?

• Търговската тайна се ползва със закрила в Европейския съюз, 
но има ли правни средства за защита срещу нарушения извън 
територията на съюза?
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За контакти: 

Делойт се отнася към едно или повече дружества - членове на Делойт Туш Томацу Лимитид („ДТТЛ“), както и към глобалната мрежа от дружества – членове и свързаните с тях дружества (общо наричани „Организацията на Делойт). ДТТЛ (наричано също “Делойт Глобъл“)  и 
всяко дружество – член и неговите свързани дружества са юридически самостоятелни и независими лица, които не могат да поемат задължения или да се обвързват взаимно по отношение на трети страни. ДТТЛ и дружествата-членове на ДТТЛ и свързаните дружества са 
отговорни единствено за своите действия и бездействия. ДТТЛ не предоставя услуги на клиенти. Моля, посетете www.deloitte.com/about, за да научите повече.

Настоящата комуникация съдържа единствено обща информация и не следва да се разбира, че чрез нея Делойт Туш Томацу Лимитид („ДТТЛ“) или някое от дружества – членове на глобалната мрежа или свързани с тях дружества (заедно наричани „Организацията на Делойт“), 
предоставят професионални консултации или услуги. Преди да вземете каквото и да е било решение или да предприемете действия, които биха имали отражение върху Вашите финанси или бизнес, следва да се консултирате с квалифициран професионален консултант. 
Не се дават никакви декларации, гаранции или ангажименти (изрични или подразбиращи се) по отношение на точността или пълнотата на информацията в тази комуникация и никой от ДТТЛ, неговите дружества-членове, свързани лица, служители или агенти не носи 
отговорност за загуба или вреда, която възниква пряко или косвено във връзка с което и да е лице, разчитащо на тази комуникация. ДТТЛ и всяко от неговите дружества-членове и свързаните с тях дружества са отделни и независими юридически лица.
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