UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarta dnia ………………… roku w Łodzi
Pomiędzy:
Panem Dariuszem Matyjewiczem, PESEL: ……………….., prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą Dariusz Matyjewicz RATE ART Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe, z siedzibą w Łodzi, 93-143 Łódź, ul. Lenartowicza 24, NIP: 612-158-60-60,

zwanym w dalszym ciągu niniejszej umowy Zamawiającym,
oraz

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….., NIP ………………., reprezentowaną przez:
…………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
Zważywszy, że:




1.

zamiarem Stron jest nawiązanie współpracy, w ramach której Wykonawca będzie
przeprowadzał dla Zamawiającego usługę zbudowania inteligentnej bazy danych
(zgodnie ze sepcyfikacją) – chroniona baza danych zgodna z technologią i
algorytmami zakupionymi od jednostki naukowej.
dla realizacji współpracy w wyżej określonym zakresie niezbędne jest przedsięwzięcie
działań, w ramach, których może dojść pomiędzy Stronami do przekazania informacji
poufnych. Zadaniem niniejszej umowy jest ustanowienie ochrony przekazywanych
pomiędzy Stronami informacji poufnych przed ujawnieniem.
Informacje Poufne
„Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności
Strony Ujawniającej, w szczególności informacje handlowe, techniczne, technologiczne,
organizacyjne, finansowe, prawne oraz wszelkie inne informacje posiadające dla
Strony ujawniającej wartość gospodarczą, a także informacje uzyskane w wyniku
analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, niezależnie od sposobu ich
ujawnienia Stronie Otrzymującej lub osobie trzeciej będącej wykonawcą lub działającej w
imieniu Strony Otrzymującej (w tym na piśmie, ustnie lub przy wykorzystaniu
jakichkolwiek innych środków przez Stronę Ujawniającą), zarówno przed jak i po okresie
zawarcia niniejszej Umowy, jednakże z wyłączeniem informacji albo danych:
i.

które są publicznie dostępne; lub

ii.

które były w jej posiadaniu lub były jej znane przed uzyskaniem od Strony
Ujawniającej, o czym Strona otrzymująca poinformowała na piśmie Stronę
Ujawniającą przed podpisaniem niniejszej umowy; lub

których ujawnienie jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i następuje na rzecz uprawnionych podmiotów, w szczególności
sądów, prokuratury lub organów administracji publicznej.
W przypadku, gdy Strona Otrzymująca informację poweźmie wątpliwości, co do tego, czy
otrzymana informacja jest Informacją Poufną, ma obowiązek domniemywać, iż ma do
czynienia z Informacją Poufną i postępować z tą informacją w sposób określony w
niniejszej umowie, chyba, że otrzyma pisemną wyraźną zgodę Strony Ujawniającej na
wykorzystanie informacji lub potwierdzenie, iż nie jest ona traktowana, jako Informacja
Poufna.
iii.

2.

Zakaz ujawniania i przechowywanie Informacji Poufnych

(a)

(b)

(c)

(d)

3.

Strona Otrzymująca zachowa Informacje Poufne Strony Ujawniającej
w tajemnicy, w szczególności podejmie w stosunku do nich środki ostrożności
zapewniające odpowiednią ochronę przeciwko nieupoważnionemu ujawnieniu,
kopiowaniu lub wykorzystaniu.
Ujawnianie Informacji Poufnych ograniczone będzie wyłącznie do tych
pracowników, członków władz lub podwykonawców Strony Otrzymującej,
wskazanych imiennie w załączniku do niniejszej umowy, którym wiedza taka jest
niezbędna do realizacji Celu, pod warunkiem, że w każdym takim przypadku
Strona Otrzymująca zapewni, że postanowienia niniejszej Umowy będą
przestrzegane przez te osoby. Wszelkie Informacje Poufne oraz ich kopie zostaną
zwrócone Stronie Ujawniającej niezwłocznie od otrzymania od niej pisemnego
żądania.
Strona Otrzymująca (i) nie przekaże Informacji Poufnych, ani w całości ani w
części, żadnej osobie trzeciej, z zastrzeżeniem punktu 2 (b), (ii) wykorzystywała
będzie te informacje wyłącznie dla realizacji wzajemnej współpracy Stron w
zakresie określonym umową niniejszą oraz odrębnymi umowami Stron, oraz (iii)
nie wykorzysta tych informacji komercyjnie.
Strona Otrzymująca upoważniona będzie do ujawnienia Informacji Poufnej
wyłącznie uprawnionym organom władzy państwowej lub administracji
publicznej, na ich wyraźne i prawnie uzasadnione żądanie, zawiadamiając
niezwłocznie Stronę Ujawniającą o otrzymaniu takiego żądania.

Zastrzeżenia
(a) Przekazanie Informacji Poufnej nie powoduje po Stronie Otrzymującej powstania
jakichkolwiek praw (w szczególności praw własności intelektualnej), poza prawem do
wykorzystania tej informacji dla realizacji wzajemnej współpracy Stron w zakresie
określonym umową niniejszą oraz odrębnymi umowami Stron
(b) Strona Ujawniająca gwarantuje, że posiada prawa do ujawnienia Informacji Poufnych
Stronie Otrzymującej lecz nie gwarantuje, że Informacje Poufne będą odpowiednie dla
realizacji wzajemnej współpracy Stron albo jakiegokolwiek innego celu.

4.

Naruszenie obowiązku zachowania poufności
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W przypadku naruszenia przez Stronę Otrzymującą zakazu ujawniania oraz obowiązku
zachowania poufności w odniesieniu do Informacji Poufnej, Strona Ujawniająca jest
uprawniona do obciążenia Strony Otrzymującej, która dopuściła się naruszenia, karą
umowną w wysokości 20.000,- PLN, płatną w terminie 7 dni od daty wezwania do
zapłaty.
5.

Zawiadomienia
Wszelkie zawiadomienia wynikające z niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i
powinny być wysłane listem poleconym lub listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru do strony, dla której są przeznaczone na adres siedziby
Zamawiającego/Wykonawcy lub na inny adres, o którym dana strona zawiadomiła,
stosując tryb zawiadamiania opisany w niniejszym punkcie.

6.

Czas trwania umowy
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas 3 lat.
Postanowienia punktów 1, 2 i 3 pozostają w mocy przez 2 lata od dnia rozwiązania
niniejszej Umowy.

7.

Postanowienia końcowe
Niniejsza Umowa może zostać zmieniona wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
Do niniejszej umowy ma zastosowanie prawo polskie.
Spory na tle niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy polskie, miejscowo właściwe dla
siedziby strony powodowej.
Umowę sporządzono w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.

……………………………

……………………………..

Zamawiający

Wykonawca
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