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Zwaną dalej w niniejszej umowie „Stroną Ujawniającą”
Podmioty te łącznie w niniejszej umowie zwane są Stronami.
§1
Za informacje poufne Strony uważają, niezależnie od formy oraz sposobu ich wyrażania
następujące informacje uzyskane przez Stronę Otrzymującą od Strony Ujawniającej:
− informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 nr 153, poz.
1503 z późn. zm.);
− jakiekolwiek inne informacje przekazane w ramach współpracy z zastrzeżeniem ich
poufności;
§2
1. Wszelkie prawa do informacji poufnych przysługują wyłącznie Stronie Ujawniającej, o ile
Strony wyraźnie nie postanowiły inaczej.
2. Na mocy niniejszej umowy nie zostają przekazane żadne prawa do informacji poufnych, w
szczególności nie zostaje udzielona Stronie Otrzymującej jakakolwiek licencja w związku z
prawem autorskim lub innym prawem własności intelektualnej przysługującym Stronie
Ujawniającej. Jakakolwiek licencja dotycząca praw własności intelektualnej musi być
udzielona w sposób wyraźny na piśmie.
3. Informacje poufne przekazane przez Stronę Ujawniającą pozostają jej własnością. Strona
Ujawniająca może na piśmie żądać ich zwrotu w dowolnym terminie. W wyznaczonym
czasie od otrzymania żądania Strona Otrzymująca zwróci ich oryginały oraz zniszczy
wszystkie pisemne i elektroniczne kopie tych informacji. Zniszczenie kopii informacji

poufnych zostanie przez Stronę Otrzymującą potwierdzone w formie pisemnego
oświadczenia.
4. W przypadku gdy Strona Otrzymująca nie wyda materiałów, informacji i dokumentów
stanowiących informacje poufne w terminie wskazanym, Strona Otrzymująca
zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 6 000,00 PLN za każdy
przypadek naruszenia postanowień, o których mowa w ust. 3.
5. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron jakichkolwiek zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy, druga Strona będzie miała prawo do żądania
natychmiastowego zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków. Wezwanie do
zaniechania naruszeń i usunięcia jego skutków winno być wysłane drugiej Stronie w formie
pisemnej z wyznaczeniem co najmniej 7- dniowego terminu do wykonania wezwania.
6. W przypadku niezastosowania się do wezwania opisanego w ust. 5 lub w przypadku gdy
naruszenie wywołało nieodwracalne skutki nie wyklucza się możliwości dochodzenia przez
poszkodowaną Stronę odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w
wyniku naruszenia postanowień niniejszej Umowy.
§3
1. Strona Otrzymująca zobowiązuje się do:
− nieudostępniania, w jakiekolwiek formie i zakresie, przekazanych jej informacji poufnych
stronom trzecim, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Strony Ujawniającej;
− niewykorzystywania w sposób świadomy udostępnionych jej informacji poufnych do celów
niezwiązanych z realizacją niniejszej umowy;
− przekazania, na żądanie Strony Ujawniającej, informacji o osobach, które zapoznały się ze
wskazaną informacją poufną;
− podjęcia w stosunku do udostępnionych jej informacji poufnych takich samych środków
ostrożności oraz takich samych środków zabezpieczających jak te stosowane przez Stronę
Otrzymującą w stosunku do jej własnych informacji poufnych;
2. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy konieczne będzie udostępnienie informacji
poufnych stronom trzecim, to udostępnienie powinno być dokonane z zastrzeżeniem ust. 1
i tylko do celów związanych z przedmiotową umową, zakres informacji powinien być
ograniczony do niezbędnego minimum, a Strona Otrzymująca zobowiąże strony trzecie do
zachowania poufności tych informacji.
3. Jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem, na skutek działań uprawnionych podmiotów
muszą zostać udostępnione im informacje poufne, Strona Otrzymująca może te
informacje przekazać jedynie w wymaganym przepisami zakresie, a o przekazaniu
powiadomić Stronę Ujawniającą w terminie 3 dni roboczych.
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§4
Strona Otrzymująca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody
spowodowane dokonanymi przez siebie działaniami lub zaniechaniami, stanowiącymi
naruszenie zobowiązań zawartych w umowie. W szczególności Strony uznają, że
otrzymane informacje poufne stanowią dobro Strony Ujawniającej, a ich ujawnienie
wbrew postanowieniom umowy stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w
rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003
nr 153 poz. 1503, z późn. zm.).
Strona Otrzymująca będzie ponosić odpowiedzialność jak za własne działania, za
działania swoich współpracowników, podwykonawców oraz innych osób, które uzyskają

od niej informacje wymienione w par. 1 niniejszej umowy, przy czym pracownicy, doradcy
i podwykonawcy Strony Otrzymującej nie są osobami trzecimi, o których mowa w par. 3
ust. 2.
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§5
Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania i będzie stosowana do wszelkich
udostępnień informacji poufnych między Stronami przez okres prowadzenia współpracy
oraz dodatkowo przez trzy lata od zakończenia współpracy.
Strona Udostępniająca w przypadku otrzymania od Strony Otrzymującej informacji
spełniającej przesłanki określone w par. 1 zobowiązana jest stosować się do wszelkich
postanowień niniejszej umowy określających zobowiązania nałożone na Stronę
Otrzymującą, Strona Ujawniająca w zakresie otrzymanych od Strony Otrzymującej
informacji staje się Stroną Otrzymującą.

§6
Wszelkie kwestie sporne lub roszczeniowe powstałe w trakcie realizacji umowy lub z nią
związane będą rozstrzygane polubownie. W przypadku gdy Strony nie dojdą do
porozumienia, spór będzie rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Strony
Ujawniającej.
§7
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
§8
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez każdą ze Stron pod rygorem nieważności.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
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