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ADEVERINTA

Prin prezenta se adevereste ca doamna Vikk Carmen - Nicoleta care se identifica cu CNP
2631224290095 este angajata pe perioada nedeterminata la UniCredit Bank S.A., in functia de Manager relatii
cu clientii bancii/ societate de leasing, cu data de 11.11.2013. Mentionam ca veniturile obtinute de doamna Vikk
Carmen - Nicoleta sunt confidentiale.

Astfel, mentionam ca prin contractul individual de munca nr. 382/ 04.11.2013, confidentialitatea
salariului si a altor beneficii reprezinta o obligatie pentru ambele parti in acest contract conform art M lit.f):
“ Clauza de confidentialitate a salariului:
Confidentialitatea salariului si a altor beneficii reprezinta o obligatie pentru ambele Parti in acest Contract.
Aceasta obligatie nu poate fi opusa Angajatorului in cazul comunicarii salariului si altor beneficii ale Salariatului
catre organe de control/ audit ori la cererea institutiilor de stat competente sau la cererea Salariatului.”
Salariatul are obligatia de a pastra confidentialitatea datelor si informatiilor privind activitatea angajatorului,
secretul bancar, confidentialitatea salariului sau a altor beneficii, potrivit legii bancare si Angajamentului de
Confidentialitate semnat.

Prin semnarea Contractului de munca, salariatul intelege ca are cunostinta de prevederile
Angajamentului de Confidentialitate si ca nerespectarea uneia sau mai multora dintre prevederile acestuia
atrage consecinte disciplinare, inclusiv incetarea contractului din vina salariatului, conform legii. In cazul
incalcarii secretului confidentialitatii datelor si informatiilor, masurile disciplinare adoptate., inclusiv incetarea
contractului individual de munca, nu absolva salariatul de raspunderea sa civila sau penala potrivit legii. Aceste
obligatii subzista si dupa incetarea contractului.
Se elibereaza prezenta doamnei Vikk Carmen - Nicoleta, pentru a-i servi la declaratia de avere a sotului.
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