
 

 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

zawarta dnia ..................2017 roku. 

pomiędzy:  

...................................................................................................................................................................

........................................................................................ (.........................................................), 

zwaną dalej Stroną Ujawniającą,  

reprezentowaną przez: 

...................................... - ........................................... 

 

oraz  

 

...................................................................................................................................................................

........................................................................................ (.........................................................), 

zwaną dalej Stroną Otrzymującą 

reprezentowaną przez: 

...................................... - ........................................... 

 

W związku z faktem, że w dniu 05.01.2017r. Oferent przystąpił do „ Zapytania ofertowego 01/2017” 

konieczne jest zawarcie przedmiotowej umowy o zachowaniu poufności.  

Strony niniejszej Umowy postanowiły, co następuje: 

 

§ 1 

Informacje Poufne 

 

Na potrzeby niniejszej Umowy przez ”Informacje Poufne” rozumie się informacje obejmujące 

tajemnicę handlową i intelektualną Strony Ujawniającej, a w szczególności informacje związane z 

prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i naukową obejmujące własność intelektualną 

obejmująca przedmiot projektu dla realizacji, którego ujawniający otrzymał dofinansowanie od IP 

NCBiR w ramach programu 1,1,1, „Szybka ścieżka”, a w szczególności: 

a) stosowane metody i procedury, informacje techniczne oraz know-how, w tym strategie 

biznesowe i plany marketingowe; 



 

 

b) informacje zawarte w dokumencie Rozszerzone Informacje do prowadzonego postępowania 

c) strategię marketingową, plany rozwoju działalności; 

d) inne informacje i dokumenty oznaczone klauzulą „poufne”, „zastrzeżone”, „tajne” lub inną 

klauzulą o podobnej treści. 

niezależnie od postaci i nośników na jakich i w jakiej zostały one Stronie Otrzymującej powierzone. 

 

§ 2 

Zobowiązania Strony Otrzymującej 

 

1. W związku z powierzeniem Informacji Poufnych, Strona Otrzymująca zobowiązana jest przez 

okres 10 lat od otrzymania takich Informacji do zachowania ich w tajemnicy oraz zapewnienia ich 

ochrony w stopniu nie mniejszym niż uzasadniony w danych okolicznościach.  

2. Strona Otrzymująca w szczególności: 

a) nie ujawni żadnych Informacji Poufnych osobom trzecim, 

b) nie będzie sporządzać żadnych kopii Informacji Poufnych, otrzymanych od Strony 

Ujawniającej, chyba że będzie to konieczne dla realizacji umowy o której mowa w Preambule. 

Wszelkie wykonane kopie będą określone jako należące do Strony Ujawniającej i oznaczone 

napisem: „poufne”, „zastrzeżone” lub innym podobnej treści; 

c) nie będzie wykorzystywała ujawnionych Informacji Poufnych dla celów innych niż objęty 

zakresem zawartej umowy, o której mowa w Preambule; 

d) w przypadku rozwiązania umowy, o której mowa w Preambule, Strona Otrzymująca 

zobowiązana będzie do niezwłocznego zwrotu wszystkich dokumentów i informacji 

zawierających Informacje Poufne, nie pozostawiając żadnych ich kopii. Rozwiązanie umowy 

nie zwalnia Strony Otrzymującej z obowiązku zachowania w tajemnicy  powierzonych jej 

Informacji Poufnych na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 

 

§ 3 

Wyłączenie obowiązku zachowania poufności 

 

Strona Otrzymująca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych, 

które: 

a) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia niniejszej Umowy; 



 

 

b) są znane Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia 

niniejszej Umowy; 

c) zostały ujawnione do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody Strony Ujawniającej. 

 

§ 4 

Inne prawa i obowiązki Stron związane z zobowiązaniem do zachowania poufności 

 

1. Strona Otrzymująca zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić Stronę Ujawniającą na piśmie o 

każdym stwierdzonym przypadku: 

a) naruszenia zobowiązania do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych przez Stronę 

Otrzymującą lub jakąkolwiek osobę trzecią; 

b) podejrzenia o możliwości ujawnienia, przekazania lub nieuprawnionego wykorzystania 

Informacji Poufnych; 

c) zagubienia, kradzieży lub nieuprawnionego zniszczenia nośników, dokumentów lub innych 

materiałów zawierających Informacje Poufne. 

2. Na każde żądanie Strony Ujawniającej, Strona Otrzymująca zobowiązana jest wydać wszelkie 

materiały, informacje i dokumenty stanowiące Informacje Poufne niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie  7 (siedmiu) dni od daty zgłoszenia żądania.  

3. W przypadku, gdy Strona Otrzymująca nie wyda materiałów, informacji i dokumentów 

stanowiących Informacje Poufne w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym, Strona 

Otrzymująca zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości ………………. złotych za 

każdy przypadek naruszenia postanowień, o których mowa w ust. 2.  

4. W przypadku złamania któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w §2 niniejszej umowy, 

Strona Otrzymująca zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 400 000,- złotych 

za każdy przypadek naruszenia wskazanych obowiązków. 

5. Strona Ujawniająca uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.  

 

§ 5 

Prawa do informacji 

 

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 

wynalazkiem, patentem, prawem autorskim lub innym prawem własności intelektualnej. 

Jakakolwiek licencja dotycząca praw własności intelektualnej musi być udzielona w sposób 

wyraźny na piśmie. 

§ 6 

Odpowiedzialność 

 

W każdym przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron postanowień niniejszej Umowy, druga 

Strona uprawniona będzie do dochodzenia od Strony naruszającej wszelkich przepisanych prawem 

roszczeń w celu ochrony swych praw. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron oraz formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane którejkolwiek ze Stron na podstawie niniejszej 

Umowy przesyłane będą przesyłką poleconą, kurierską lub doręczane osobiście, na adresy 

wskazane poniżej: 

a) Strona Ujawniająca: ……………………………………………………………… 

b) Strona Otrzymująca: ……………………………………………………………… 

3. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. W szczególności, do praw i obowiązków Stron nie 

uregulowanych wprost w Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy rozwiązywane będą przez sąd 

powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Strony Ujawniającej. 

5. Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

…………………………….         …..………………………….. 

Strona Ujawniająca      Strona Otrzymująca           


