Załącznik nr 7 do Zaproszenia
Zam.8/2021/ZO/OPNT/SI
POROZUMIENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
(dalej „Porozumienie”)
Zawarte w ………………….. dnia ………………………. pomiędzy następującymi stronami
(dalej „Stronami”):
………………… z siedzibą w …………………, zarejestrowana pod numerem KRS
……………….…., NIP ……………….…., REGON …………….……., reprezentowaną
przez: …………………………………(imię i nazwisko) - …………………………………
(funkcja), zwaną w treści Porozumienia „Strona 1”
oraz
………………… z siedzibą w …………………, zarejestrowana pod numerem KRS
……………….…., NIP ……………….…., REGON …………….……., reprezentowaną
przez: …………………………………(imię i nazwisko) - …………………………………
(funkcja) zwaną/ym w treści Porozumienia „Strona 2”.
Zważywszy, że:
(a)
konieczna jest wymiana informacji poufnych, zatem aby dać Stronom możliwość
pracy, w tym w zakresie wymieszania surowców według określonej receptury;
(b)
a każda ze Stron dysponuje informacjami, wiedzą, doświadczeniami oraz danymi
o charakterze poufnym oraz każda ze Stron jest skłonna ujawnić tego rodzaju informacje
drugiej Stronie.
Biorąc pod uwagę powyższe, Strony uzgadniają, co następuje:
§ 1. INFORMACJE POUFNE
1. Strony zobowiązują się traktować, zgodnie z warunkami niniejszego Porozumienia
jako „Informacje poufne” wszystkie dane i informacje przekazane przez każdą ze Stron w
czasie obowiązywania niniejszego Porozumienia.
2. Na potrzeby Porozumienia o zachowaniu poufności za informacje uznaje się wszystkie
dane i informacje wyrażone pisemnie, graficznie, wizualnie lub zawarte w urządzeniach,
przyrządach lub innych przedmiotach, a także wyrażone w jakikolwiek inny sposób, a
dotyczące wszystkich informacji technicznych, technologicznych, handlowych,
organizacyjnych, finansowych i biznesowych.
3. Każda ze Stron zobowiązana jest nie wykorzystywać Informacji Poufnych w sposób,
który może spowodować powstanie jakiejkolwiek szkody dla drugiej Strony, bądź jej
wizerunku.

4. Zobowiązanie o zachowaniu poufności stosownie do treści Porozumienia nie ma
zastosowania do jakiejkolwiek części Informacji Poufnych, które:
a) jeszcze przed podpisaniem niniejszego Porozumienia lub w trakcie jego
obowiązywania
są lub staną się dostępne publicznie bez naruszania postanowień niniejszego
Porozumienia przez Stronę, jej pracowników, współpracowników i podwykonawców;
b) są lub staną się dostępne dla Stron z innego źródła, aniżeli Strona Porozumienia,
pod warunkiem, że zostały one uzyskane bez naruszenia prawa;
c) były w posiadaniu Strony przed podpisaniem Porozumienia lub przed faktem ich
ujawnienia pod warunkiem, że zostały one uzyskane bez naruszenia prawa;
d) informacje, co do których Strona wyraziła uprzednią pisemną zgodę na ich
ujawnienie.
e) W przypadku, gdy Strona otrzyma żądanie ujawnienia Informacji Poufnych w całości
lub w części na podstawie orzeczenia lub decyzji wydanej przez właściwy sąd bądź
inny organ administracji państwowej, albo też inny uprawniony organ, którego władzy
podlega Strona, od której żąda się ujawnienia Informacji Poufnych, Strona ta
zobowiązuje się, o ile będzie to prawnie dopuszczalne do:
 natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takiego żądania
oraz jego okolicznościach towarzyszących;
 skonsultowania się z drugą Stroną w kwestii zasadności podjęcia prawnie
dostępnych kroków w celu odrzucenia bądź zmniejszenia zakresu takiego żądania;
 jeżeli ujawnienie Informacji Poufnych jest koniecznie bądź zostanie uznane za
celowe - dołożenia wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia, że
Informacje Poufne nie będą dalej ujawniane.
§ 2. OKRES WAŻNOŚCI
Każda ze Stron niniejszego Porozumienia zobowiązuje się, w ciągu 2 (słownie: dwóch) lat od
daty podpisania niniejszego Porozumienia, nie ujawniać osobom trzecim Informacji Poufnych
otrzymanych od drugiej Strony z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 powyżej, przy czym po upływie
tego okresu lub wcześniejszym rozwiązaniu niniejszego Porozumienia Strony niezwłocznie
ustalą sposób postępowania, co do Informacji Poufnych i ich nośników.
§ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UDOSTĘNIANIE INFORMACJI POUFNYCH
1. W przypadku poniesienia przez Stronę szkody wyniku niedotrzymania przez drugą Stronę
warunków niniejszego Porozumienia, Strona poszkodowana ma prawo do dochodzenia na
zasadach ogólnych odszkodowania odpowiadającego wysokości poniesionej szkody, z
wyłączeniem prawa do żądania odszkodowania z tytułu jakichkolwiek szkód pośrednich,
włączając w to prawo do domagania się odszkodowania z tytułu utraconych korzyści i
spodziewanych zysków.
2. Strony mają prawo ujawniać Informacje Poufne jedynie tym pracownikom i
współpracownikom Stron, które będą one niezbędne do wykonania powierzonych im
czynności i tylko w zakresie w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla
celów określonych w preambule.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niezwłocznie po pisemnym wezwaniu przez jedną Stronę, druga Strona zobowiązuje się
do zwrotu lub zniszczenia wszelkich pisemnych informacji Poufnych otrzymanych
od niej, z zastrzeżeniem prawa Strony 2 do zachowania jednego kompletu dokumentów w
celach obowiązkowej archiwizacji informacji, z zachowaniem zasad poufności.
2. Niewykonanie przez którąkolwiek ze Stron przysługującego na podstawie niniejszego
Porozumienia jakiegokolwiek uprawnienia lub kompetencji nie oznacza zrzeczenia się
ani też ograniczenia danego prawa lub innych przysługujących Stronie praw. Jednorazowe
lub częściowe tylko wykonanie danego prawa nie wyklucza jego ponownego lub
dodatkowego wykonania. Zrzeczenie się jednego prawa nie oznacza zrzeczenia się
jakiegokolwiek innego prawa przyznanego na podstawie niniejszego Porozumienia.
3. Zmiany niniejszego Porozumienia mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, iż w przypadku, gdyby jakakolwiek część
niniejszego Porozumienia okazała się nieważna lub w inny sposób prawnie wadliwa,
pozostała część Porozumienia pozostanie w mocy.
5. Prawem właściwym dla niniejszego Porozumienia, w tym jego wykładni, jest prawo
polskie.
6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Porozumienia lub pozostające w związku
z Porozumieniem będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku, gdy Strony w ciągu 60
(słownie: sześćdziesięciu) dni nie dojdą do polubownego rozwiązania, spory będą
ostatecznie rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.
7. Niniejsze Porozumienie o zachowaniu poufności zostało sporządzone w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
8. Niniejsze Postanowienie wchodzi w życie z chwilą jego podpisania przez obie Strony.
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