Wat betekent het ondertekenen van het inschrijfformulier voor mijn
intellectuele eigendomsrechten?

De student verklaart
- in het kader van zijn/haar studie in het collegejaar van 1 september 2014 tot en met
31 augustus 2015, al dan niet in projecten in samenwerking van de TU/e met derden,
onder andere werkzaamheden te verrichten, onderzoek te doen, werken te maken/te
ontwerpen, gegevensverzamelingen te creëren, know-how op te bouwen en/of concepten
uit te werken (hierna “Onderzoek”);
-

ten behoeve van de TU/e afstand te doen van zijn/haar rechten op eventueel door
hem/haar in het kader van de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden voor het
Onderzoek verworven rechten;

-

zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk jegens TU/e om, zonodig op eerste verzoek van
TU/e, kosteloos mee te werken aan verwerving van intellectuele eigendomsrechten op
de resultaten door TU/e uit het Onderzoek. Onder “Resultaten” wordt verstaan: ieder
voortbrengsel in de ruimste zin met als oorsprong het Onderzoek, wat aangemerkt kan
worden als know how of waarop intellectuele eigendomsrechten van toepassing is of op
kan worden gevestigd, voortbrengselen zoals, maar niet beperkt tot, gemaakte werken,
gedane uitvindingen, gecreëerde gegevensverzamelingen of ontwikkelde programmatuur;

-

kennis te hebben genomen van de regeling “Regeling octrooien en uitvindingen” van de
TU/e in het bijzonder artikel 6;

-

ten behoeve van de toepassing van Resultaat in de uitoefening van de beroepspraktijk
(zoals bijvoorbeeld het starten van een eigen onderneming) in overleg te treden met
TU/e over die toepassing.

-

alle mondelinge en/of schriftelijke informatie, gegevens, know how en andere
onderwerpen die hem/ haar in het kader van het Onderzoek ter beschikking worden
gesteld en/of in het kader daarvan ontstaan en/of wordt gegenereerd (waaronder de
Resultaten), voor de duur van drie (3) jaar, gerekend vanaf het einde van deze
verklaring (zijnde het einde van het collegejaar waarop deze verklaring betrekking
heeft), geheim te houden, met uitzondering van die informatie waarvan hij/zij schriftelijk
kan bewijzen dat deze informatie;
a. openbaar toegankelijk is of is geworden zonder dat er sprake is van enige
schending van deze geheimhoudingsverplichting;
b. rechtmatig van een derde is verkregen, die de informatie rechtmatig in zijn/haar
bezit had en gerechtigd is deze informatie openbaar te maken;
c. reeds voor aanvang van het Onderzoek in zijn/haar rechtmatige bezit was:

d. waarvoor hij/zij voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van de TU/e
dat de geheimhoudingsbepaling is opgeheven.
-

geen enkel gedeelte van de geheim te houden informatie (inclusief de Resultaten) aan
enig ander persoon mee te delen en/of te gebruiken voor enig ander doel dan het
doel waarvoor de betreffende informatie is verstrekt en/of openbaar te maken, zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegde gezag van de
TU/e. Het doel van het verstrekken van de informatie is het uitvoeren van
werkzaamheden in het kader van het Onderzoek;

-

dat gedurende de periode van de uitvoering van het Onderzoek van geheimhouding
uitgezonderd zal zijn het uitwisselen van informatie en kennis met personen die
eveneens betrokken zijn bij hetzelfde Onderzoek/ project, voorzover deze uitwisseling
noodzakelijk is voor het uitvoeren van hetzelfde Onderzoek/ project en mits deze
personen eveneens een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend;

-

aan het einde van het Onderzoek alle vertrouwelijke informatie terug te geven aan de
TU/e;

-

af te zien van exploitatie van de Resultaten;

-

met het ondertekenen van het inschrijfformulier niet in strijd te handelen met reeds
aangegane verplichtingen jegens één of meerdere andere partijen dan TU/e;

-

in geval van geschillen voortvloeiende uit deze verklaring het eens te zijn dat
Nederlands recht van toepassing en de rechter in ’s-Hertogenbosch bij uitsluiting
bevoegd is.

