Umowa o zachowaniu poufności (dalej: „Umowa”)

zawarta w dniu ______________roku w _______________pomiędzy:
__________________________________________________________________________________
zwanym dalej "Przekazującym Informacje",
reprezentowanym przez ________________________________

a
__________________________________________________________________________________
zwanym dalej "Otrzymującym Informacje",
reprezentowanym przez __________________________________

Przekazujący Informacje i Otrzymujący Informacje zwani są łącznie „Stronami”, zaś każdy z nich osobno „Stroną”.
Zważywszy, że:
 Strony
prowadzą
rozmowy
dotyczące
ewentualnej
współpracy
____________________________________________________;
 Otrzymujący Informacje może uzyskać Informacje Poufne zdefiniowane w §1 Umowy,

w

zakresie

Strony postanawiają co następuje:
§1
Informacje Poufne
Dla celów niniejszej Umowy pojęcie ,,Informacje Poufne” oznacza wszelkie informacje, wiedzę, know-how, dane
finansowe, handlowe, marketingowe, techniczne, operacyjne, z zakresu public relations, a także badania, analizy,
opracowania, dokumenty, prezentacje i plany dotyczące działalności Przekazującego Informacje, klientów,
partnerów i podmioty z nim powiązane, otrzymane lub uzyskane przez Otrzymującego Informacje zarówno od
Przekazującego Informacje, innego podmiotu lub z którymi Otrzymujący Informacje zapoznał się w inny sposób
(zamierzony lub przypadkowy). Przy czym wszystkie informacje, dokumenty są Informacjami Poufnymi,
niezależnie od formy i formatu ich uzyskania (np. forma ustna, pisemna, mailowa, elektroniczna).
§2
Zobowiązania Otrzymującego Informacje
Otrzymujący Informacje niniejszym zobowiązuje się:
a) zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie Informacje Poufne;
b) wykorzystać Informacje Poufne jedynie dla celów związanych z negocjacjami warunków współpracy
oraz współpracą pomiędzy Przekazującym Informacje i Otrzymującym Informacje;
c) przetwarzać Informacje poufne przy zastosowaniu wysokich środków bezpieczeństwa (bezpieczne
hasła, skrzynka mailowa, itp.);
d) nie wykorzystywać Informacji Poufnych dla realizacji innych celów, w szczególności dla realizacji innych
przedsięwzięć;
e) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać całości lub części
otrzymanych Informacji Poufnych;
f)
nie ujawniać Poufnych Informacji (w jakiejkolwiek formie) w całości ani w części osobom trzecim, bez
uprzedniej pisemnej zgody (pod rygorem nieważności) Przekazującego Informacje;
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g) na żądanie Przekazującego Informacje niezwłocznie zwrócić lub zniszczyć (w zależności od treści żądania)
wszystkie Informacje Poufne, znajdujące się w jego posiadaniu, w tym wykasować informacje w formie
elektronicznej oraz ze skrzynki mailowej;
h) poinformować Przekazującego Informacje niezwłocznie w przypadku, gdy poweźmie wiadomość lub
będzie podejrzewać naruszenie któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
§3
Ograniczenia obowiązku zachowania poufności
Strony uzgadniają również, iż Otrzymujący Informacje będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności
Informacji Poufnych w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku Otrzymujący Informacje zobowiązuje się do:
a) natychmiastowego poinformowania Przekazującego Informacje o obowiązku ujawnienia Informacji
Poufnych, na rzecz osób, co do których ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło, chyba że takiemu
poinformowaniu sprzeciwiałyby się obowiązujące przepisy prawa,
b) ujawnienia tylko takiej części Informacji Poufnych i tylko w takiej formie, jaka jest wymagana przez
przepisy prawa,
c) podjęcia wszelkich możliwych działań celem zapewnienia, iż ujawnione Informacje Poufne będą
traktowane w sposób poufny i wykorzystywane tylko dla celów uzasadnionym celem ujawnienia.
§4
Obowiązywanie Umowy
Zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy wiążą Strony przez czas nieograniczony.
§5
Naruszenie Umowy
1. W przypadku naruszenia przez Otrzymującego Informacje jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy:
a) Przekazujący Informacje będzie miał prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszenia i
usunięcia jego skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia jego skutków winno być wysłane
Otrzymującemu Informacje w formie pisemnej z wyznaczeniem co najmniej 3-dniowego terminu do
wykonania wezwania, tj. zaniechania naruszeń i usunięcia jego skutków;
b) niezależnie od pkt a) powyżej, Przekazujący Informacje będzie miała prawo do żądania od Otrzymującego
Informacje
zapłaty
kary
umownej
w
kwocie
____________________zł
(słownie:
______________________złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej przez
Otrzymującego Informacje nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania żądania Przekazującego
Informacje.
2. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Przekazującego Informacje możliwości dochodzenia roszczeń
przenoszących wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§6
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią powstałe, będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Przekazującego Informacje.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowa została sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Przekazujący Informacje

Otrzymujący Informacje
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