Załącznik nr 18 do regulaminu konkursu
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarta w dniu ……………………………. 2017 roku, pomiędzy:
………………………………………………., NIP …………………………………………………………………., reprezentowanym
przez: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
a
…………………………………………………………………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru

Sądowego

przez

Sąd

Rejonowy

………………………………………………..,

…………………………………………………….. – pod numerem KRS: …………………………………………………………,
REGON: ……………………………………………………….., NIP: ……………………………………………………………………….,
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………………………………
zwane dalej Stronami;
w zakresie w jakim zgodnie z warunkami Umowy jedna ze Stron będzie ujawniała informacje, będzie
zwana „Ujawniającym”, a strona która zgodnie z warunkami Umowy będzie otrzymywała informacje
zwana będzie „Otrzymującym”.

Strony zawierając Umowę mają na celu usankcjonowanie obowiązku zachowania przez Strony
poufności w odniesieniu do wszelkich informacji przekazywanych pomiędzy Stronami w związku
z realizacją zadania polegającego na opracowaniu zestawu narzędzi diagnostycznych w obszarze
……………………………………………………………….

oraz materiałów postdiagnostycznych, w szczególności

narzędzi diagnostycznych, podręczników, materiałów merytorycznych (postdiagnostycznych), które
powstaną w ramach projektu konkursowego realizowanego przez …………………………………,
finansowanego ze środków PO WER.
W związku z powyższym Strony uzgodniły, co następuje:
§1
1. Otrzymujący zobowiązuje się do traktowania jako poufne i zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, dotyczących bezpośrednio albo pośrednio realizowanego zadania lub działalności
Ujawniającego

lub

przedsiębiorstwa

podmiotów

innych

niż

Ujawniający

w jakikolwiek sposób powiązanych z Ujawniającym, otrzymanych bezpośrednio od Ujawniającego
lub za pośrednictwem osób trzecich (zwanych dalej „Informacjami Poufnymi”).
Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, Otrzymujący zobowiązuje się wykorzystywać Informacje
Poufne jedynie w celach związanych z wzajemną współpracą Stron w zakresie realizacji Projektu.
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Informacje Poufne mogą być wykorzystane w innych celach niż określone w zdaniu poprzednim
jedynie w przypadku, gdy Ujawniający wyrazi na to uprzednią zgodę w formie pisemnej.
2. Otrzymujący zobowiązuje się, w szczególności:
a) zapobiegać

ujawnieniu

zestawu

narzędzi

diagnostycznych

w

obszarze

…………………………………………… oraz materiałów postdiagnostycznych, w szczególności narzędzi
diagnostycznych, podręczników, materiałów merytorycznych (postdiagnostycznych), czy też
rozpowszechnieniu Informacji Poufnych, poprzez zachowanie takiej samej staranności w
działaniu, jak w przypadku zapobiegania ujawnieniu zestawu narzędzi diagnostycznych w
obszarze …………………………………..
b) wykorzystywać Informacje Poufne jedynie dla celów przedmiotowego zadania.
3. Obowiązek zapewnienia poufności oraz nieujawniania Informacji Poufnych, o którym mowa
w Umowie, nie dotyczy informacji dostępnych publicznie, ujawnionych w inny sposób, aniżeli
przez naruszenie postanowień Umowy lub w przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych
wymagane jest przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub w celu realizacji
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
§2
1. Przekazanie Informacji Poufnych może nastąpić, w szczególności w jeden z następujących
sposobów: w formie pisemnej lub elektronicznej, poprzez dostarczenie określonego przedmiotu,
poprzez przyznanie dostępu do Informacji Poufnych zawartych w bazie danych, poprzez ustną
albo wizualną prezentację. Każda informacja ujawniona w jeden z wyżej wymienionych sposobów
zyskuje status Informacji Poufnej w momencie jej ujawnienia i podlega postanowieniom Umowy
bez dodatkowego jej oznaczania klauzulą wskazującą na ograniczenie możliwości korzystania z tej
informacji.
2. Informacje Poufne pozostają wyłączną własnością Ujawniającego. Ujawnienie informacji poufnej
nie oznacza przyznania jakiegokolwiek prawa do Informacji Poufnej, poza prawem wykorzystania
jej zgodnie z Umową. W szczególności ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych
obejmujących autorskie prawa majątkowe, nie stanowi udzielenia licencji lub przeniesienia
autorskich praw majątkowych.
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§3
1. Informacje Poufne mogą być udostępniane wyłącznie tym z pracowników, przedstawicieli,
doradców prawnych Otrzymującego, dla których jest to niezbędne i tylko w takim zakresie,
w jakim jest to niezbędne do prawidłowej realizacji współpracy Stron w zakresie Projektu.
2. W innych wypadkach, z zastrzeżeniem ust. 3, ujawnienie Informacji Poufnych osobom trzecim
wymaga pisemnej zgody Ujawniającego.
3. Otrzymujący zobowiąże osoby, którym Informacje Poufne zostały ujawnione zgodnie
z postanowieniami poprzedniego ustępu do zachowania ich w tajemnicy i niewykorzystywania ich
w innych celach niż ten, dla którego nastąpiło ich ujawnienie. Otrzymujący zobowiązuje się do
uzyskania od osób, którym zgodnie z Umową będą ujawniane Informacje Poufne, pisemnego
oświadczenia o zachowaniu poufności.
4. W przypadku, gdy Otrzymujący wystąpi o ujawnienie informacji, których ujawnienie na
podstawie umów łączących Ujawniającego z podmiotem trzecim, wymaga zgody podmiotu
trzeciego, Ujawniający udostępni informacje po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody podmiotu,
którego informacje dotyczą i tylko w zakresie objętym tą zgodą.
§4
1. Strony zobowiązują się do dołożenia najwyższej staranności w zabezpieczeniu Informacji
Poufnych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, w tym w szczególności do ich
należytego zabezpieczenia w posiadanych systemach informatycznych.
2. W przypadku powzięcia przez którąkolwiek ze Stron podejrzenia, że jakakolwiek osoba trzecia
weszła w nieuprawnione posiadanie pozostających w jej dyspozycji Informacji Poufnych, w tym w
szczególności doszło do bezprawnego naruszenia zabezpieczeń używanych przez daną Stronę
systemów informatycznych, Strona taka zobowiązana jest do natychmiastowego powiadomienia
drugiej Strony o takim fakcie oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności
zabezpieczających.
§5
Informacje Poufne, ujawnione zgodnie z postanowieniami Umowy będą podlegały warunkom
Umowy przez okres 5 lat (31 grudnia 2022 r. od momentu ich ujawnienia, o ile bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa lub zgoda, o której mowa w § 3 ust. 1 lub 3, nie ustanowią dłuższego
okresu ochronnego.
§6
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W przypadku otrzymania pisemnego polecenia Ujawniającego do usunięcia otrzymanych Informacji
Poufnych, Otrzymujący zobowiązuje się do ich trwałego usunięcia oraz poinformowania o powyższym
Ujawniającego.
§7
W przypadku naruszenia przez Otrzymującego jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy,
w szczególności ujawnienia informacji poufnych Ujawniający zapłaci karę umowną w wysokości
50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy), za każdy przypadek naruszenia.
§8
Żadna ze Stron, pod rygorem nieważności, nie może przenosić swoich praw i obowiązków
wynikających z Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
§9
Zmiana Umowy może nastąpić jedynie poprzez pisemne porozumienie podpisane przez każdą ze
Stron.
§ 10
Umowa, jak i jej interpretacja będzie podlegać prawu polskiemu, które będzie miało zastosowanie
w zakresie praw i obowiązków oraz zobowiązań każdej ze Stron, które wynikają, bądź pozostają
w jakikolwiek sposób w związku z przedmiotem Umowy.
§ 11
Wszelkie spory mogące zaistnieć w odniesieniu do ważności, wykonalności lub interpretacji Umowy,
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Ujawniającego.
§ 12
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
§ 13
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Ujawniający

Otrzymujący
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