Umowa o zachowaniu poufności
Zawarta w dniu ………………………………. w …………………………………. pomiędzy:
……………………………………, z siedzibą …………………………………………………. reprezentowana
przez ………………………………………….., zwany dalej „Stroną Ujawniająca”, z jednej strony
I
C&C-Center Rakoczy i Partnerzy sp. j., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sztabowa 89/5, KRS:
0000354205, NIP: 894-29-96-831, REGON: 021238024, reprezentowany przez Jacka
Rakoczego, zwany dalej „Stroną Otrzymująca”
dalej takze nazwanymi łącznie „Stronami” lub osobno „Stroną”. ustalili następujące warunki
umowy o zachowaniu poufnosci, (dalej – Umowa)
1. PRZEDMIOT UMOWY
Zwazywszy, ze w związku z mozliwoscią potencjalnej wspołpracy Stron z dalszym stworzeniem
wspolnego biznes planu i podpisania umowy Partnerskiej, Strony ustaliły, ze Strona Ujawniająca
udostępni Stronie Otrzymującej wszystkie niezbędne dane o swoim produkcie/pomysle/ idei w
celu przygotowania dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania do programu
Horyzont 2020 oraz pozniejszych działan z tym związanych („Cel”). Strony planują wymieniac
między sobą Informacje Poufne, a zamierzają chronic te informacje w sposob okreslony w
niniejszej Umowie,
2. POUFNOŚĆ INFORMACJI I INNYCH MATERIAŁOW
2.1. Strona („Strona Otrzymująca”), ktorej udostępnione zostają Informacje Poufne przez Stronę
Ujawniającą jest zobowiązana do zachowania w poufnosci wszelkich informacji i wiedzy, jak
rowniez wszelkich dokumentow i projektow dokumentow ujawnionych przez Stronę
Ujawniającą lub opracowanych przez Strony i/lub przygotowanych przez Strony w okresie
obowiązywania niniejszej Umowy, ktore:
a) dotyczą Strony Ujawniającej (lub podmiotów z nią powiązanych) oraz działalności Strony
Ujawniającej (lub podmiotów z nią powiązanych), w szczególności wszelkich informacji o
charakterze technicznym, technologicznym, prawnym, handlowym lub organizacyjnym, jak
również informacji odnoszących się do jej strategii, personelu, spraw finansowych lub
przyszłych planów, perspektyw, lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, a
także informacji uzyskanych w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, oraz
b) nie zostały podane do publicznej wiadomości,

c) Strona Otrzymująca uzyskała i/lub które mogą stać jej się znane w toku negocjacji lub w związku
z nimi i/lub w związku z wykonywaniem przez Stronę Otrzymującą obowiązków wynikających z
realizacji Celu, niezależnie od tego, czy informacje te są w formie pisemnej, ustnej czy w
jakiejkolwiek innej formie, jak również niezależnie od tego, czy informacje te, wiedza lub
dokumenty są wyraźnie oznaczone jako poufne (zwane dalej „Informacjami Poufnymi”).
2.2 W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony określają „informacje, wiedzę i dokumenty,
które nie zostały podane do publicznej wiadomości”, jako informacje, wiedzę i dokumenty, które
nie są ujawnione przez Stronę w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak również nie zostały przez
nią opublikowane w prasie ani innych środkach masowego przekazu lub zawarte w
jakimkolwiek publicznym oświadczeniu złożonym przez Zarząd tej Strony lub jej inne organy
(włączając upoważnionych przedstawicieli tejże Strony). Strony ponadto uzgadniają, iż w celu
uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Informacjami Poufnymi nie są wszystkie informacje
dotyczące projektu, którego, wiedza, dokumenty:
a) w stosunku do których Strona Otrzymująca może wykazać, że były w jej posiadaniu lub były jej
znane poprzez ich wykorzystywanie lub zapis w aktach albo komputerach lub na innych
nośnikach przed uzyskaniem od Strony Ujawniającej i nie zostały uprzednio uzyskane przez
Stronę Otrzymującą od Strony Ujawniającej z zastrzeżeniem ich poufnego charakteru.
2.3 Na ządanie Strony Ujawniającej, Strona Otrzymująca w kazdym czasie, bez nieuzasadnionej
zwłoki (ale nie pozniej niz w terminie 3 – trzech - dni od dnia otrzymania przez nią takiego
ządania od Strony Ujawniającej), zwroci lub zniszczy dokumenty i dane, włączając wszelkie ich
kopie dowolnego rodzaju (w tym wszelkie dane i informacje zapisane w pamięci komputera lub
na innych nosnikach informacji) zawierające Informacje Poufne. Niezwłocznie po dokonaniu
powyzszych czynnosci, Strona Otrzymująca zobowiązuje się złozyc Stronie Ujawniającej na
pismie oswiadczenie potwierdzające, iz dane i informacje, o ktorych mowa powyzej zostały
usunięte z pamięci komputerow Strony Otrzymującej zas kopie tych informacji zostały
zniszczone.
2.4

Informacje Poufne będą ujawniane i wykorzystywane przez Stronę Otrzymującą

wyłącznie w zakresie bezpośrednio związanym z wykonywaniem obowiązków Strony
Otrzymującej.
2.5

Strony niniejszym ustalają, że zobowiązanie do zachowania w poufności Informacji

Poufnych, o których mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje między innymi:
a) zakaz rozpowszechniania, kopiowania lub dystrybucji Informacji Poufnych osobom trzecim oraz
nieupoważnionym pracownikom Strony Otrzymującej, pośrednio bądź bezpośrednio;
b) zakaz ujawniania Informacji Poufnych lub udostępniania ich osobom trzecim oraz
nieupoważnionym pracownikom Strony Otrzymującej, pośrednio bądź bezpośrednio;

c) zakaz

przekazywania

Informacji

Poufnych

osobom

trzecim

oraz

nieupoważnionym

pracownikom Strony Otrzymującej, pośrednio bądź bezpośrednio;
d) zakaz potwierdzania i/lub składania komentarzy dotyczących Informacji Poufnych wobec osób
trzecich i/lub nieupoważnionych pracowników Strony Otrzymującej, pośrednio bądź
bezpośrednio;
e) zakaz wykorzystywania lub posługiwania się Informacjami Poufnymi, pośrednio bądź
bezpośrednio, w celu uzyskania korzyści przez Stronę Otrzymującą lub inne osoby trzecie.
2.6

Strona Otrzymująca zobowiązuje się, iż bez uprzedniej pisemnej zgody Strony

Ujawniającej nie przekaże Informacji Poufnych Strony Ujawniającej, ani w całości ani w części,
żadnej osobie trzeciej. Strona Otrzymująca jest zobowiązana ograniczyć dostęp do Informacji
Poufnych jedynie do tych swoich przedstawicieli, pracowników i konsultantów, którym jest to
niezbędne w związku z realizacją Celu, zapewniając, iż wskazane wyżej osoby będą zobowiązane
do zachowania poufności na warunkach odpowiadających niniejszej Umowie.
2.7

Strona Otrzymująca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych

przez Stronę Ujawniającą w wyniku działania lub zaniechania osób, o których mowa w ust. 2.6.
powyżej, naruszającego postanowienia niniejszej Umowy.
3. POZOSTAŁE INFORMACJE
3.1. Ograniczenia w wykorzystywaniu, posługiwaniu się oraz ujawnianiu Informacji Poufnych,
wyżej określonych w niniejszej Umowie nie mają zastosowania do informacji:
a) wykorzystywanych lub ujawnianych po uzyskaniu uprzedniej zgody Strony Ujawniającej
udzielonej na piśmie, lub
b) ujawnianych organom rządowym, administracyjnym, samorządowym lub sądowym na ich
żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3.2. Strona Otrzymująca zobowiązuje się powiadomić Stronę Ujawniającą na piśmie o każdym
ujawnieniu Informacji Poufnych, o którym mowa w pkt. 3.1 b) powyżej bez nieuzasadnionej
zwłoki, ale nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia dokonania takiego ujawnienia.
4. KARA UMOWNA

4.1

W przypadku naruszenia przez jedną ze Stron któregokolwiek ze zobowiązań

określonych powyżej w niniejszej Umowie, będzie ona zobowiązana do zapłaty na rzecz drugiej
Strony kary umownej w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) każdy
przypadek naruszenia postanowień niniejszej Umowy.

4.2

W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stronę w wyniku naruszenia przez drugą

Stronę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy przekroczy wysokość kary umownej
określonej w pkt. 4.1 powyżej, Strona, która poniosła szkodę, będzie uprawniona do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4.3

Odpowiedzialność Stron za naruszenie postanowień niniejszej Umowy obejmuje także

ujawnienie Informacji Poufnych przez pracowników lub współpracowników Strony.
5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod

rygorem nieważności.
5.2 Tytuły użyte do określenia poszczególnych paragrafów mają jedynie znaczenie pomocnicze i
nie powinny być wykorzystywane do interpretacji jej postanowień.
5.3

O ile Strony nie postanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia na mocy

niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej i przesyłane kurierem lub listem
poleconym lub dostarczane osobiście przez przedstawiciela Strony na adresy rejestrowe.
5.4

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami dotyczące Informacji

Poufnych oraz zastępuje wszelkie uprzednie uzgodnienia w tym względzie
5.5

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy, o ile nie zostanie rozwiązana

wcześniej za pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu
wypowiedzenia. Każda ze Stron niniejszej Umowy zobowiązuje się w ciągu 5 (pięciu) lat od daty
wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy nie ujawniać osobom trzecim Informacji
Poufnych otrzymanych od drugiej Strony. Postanowienia paragrafów 1, 2 i 3 pozostają w mocy
przez 5 lat od daty wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy.
5.6

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory z niej wynikające będą

rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo.
5.7

Niniejszą Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

5.8

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

…………………………

………………………………..

Podpis strony ujawniającej

Podpis strony otrzymującej

