Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Umowa o zachowaniu poufności

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarta w dniu ………………….. roku w Krakowie pomiędzy:
1/ …………………………………… z siedzibą w ………………………..przy ul. ……………………….. ……………..,
wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
……………………..
NIP
……………………………,
………………………..,
reprezentowaną
przez
…………………………..
- zwaną dalej Zobowiązanym
a
2/ SMART WINTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-345)
przy ul. Torowa 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000381733, posiadającą NIP: 6793059964, REGON: 121484754,
reprezentowaną przez
Joannę Dobroń – Prezes Zarządu
- zwanym dalej Przedsiębiorcą
-zwanymi łącznie Stronami.
§1
1. Zobowiązany oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich faktów,
informacji oraz dokumentów przekazywanych przez Przedsiębiorcę w trakcie współpracy
(zwane dalej „Informacjami Poufnymi”), które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (zwanej dalej "u.z.n.k."), a ich ujawnienie może wyrządzić Przedsiębiorcy
znaczną szkodę bądź narazić na wyrządzenie znacznej szkody. Zobowiązany zapewnia, że
jest świadomy powyższego "potencjału szkodowego" bez względu na okoliczność, czy
rzeczone fakty, informacje lub dokumenty zostały oznaczone za poufne oraz bez względu na
formę ich przekazania (uzyskania dostępu do nich) lub ich źródło.
2. Zobowiązany oświadcza, że będzie przechowywać Informacje Poufne, wyrażone w formie
materialnej, w szczególności w formie pisemnej, na elektronicznych nośnikach informacji
bądź zapisane w formie obrazu lub dźwięku, w sposób uniemożliwiający dostęp do tychże
Informacji Poufnych przez osoby nieupoważnione.
§2
1. Niniejsze zobowiązanie wiąże również wszystkich pracowników, współpracowników
i podwykonawców Zobowiązanego, którzy będą mieli dostęp do faktów, informacji i
dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2. Zobowiązany ponosi za nich
odpowiedzialność jak za siebie.
2. Zobowiązany podejmie wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, by żadna z osób mających
dostęp do Informacji Poufnych, nie ujawniła bądź w jakikolwiek sposób nie wykorzystała
tych informacji ani ich źródła osobom trzecim, zarówno w całości, jak i w części.
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§3
1. Zobowiązany zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Przedsiębiorcy o
wszelkich naruszeniach, podejrzeniu naruszenia zobowiązania do zachowania w tajemnicy
Informacji Poufnych przez osoby trzecie, a także o zagubieniu, kradzieży lub zniszczeniu
materiałów zawierających informacje poufne.
2. Strony uzgadniają, że Przedsiębiorca może w każdej chwili zażądać od Zobowiązanego
zwrotu jakichkolwiek lub wszelkich ujawnionych Informacji Poufnych objętych tajemnicą,
wraz z odpowiednimi nośnikami oraz zakazać ich dalszego wykorzystywania.

§4
Strony uzgadniają, że zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które:
• należą do powszechnie znanych,
• były znane Zobowiązanemu przed ich ujawnieniem przez Przedsiębiorcę,
• zostały podane do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody
Przedsiębiorcy.
§5
1. Za każdy przypadek naruszenia obowiązków wskazanych w §1, §2 i §3 niniejszej umowy,
Zobowiązany będzie musiał zapłacić Przedsiębiorcy karę umowną w wysokości 50 tys.
złotych w terminie do 14 dni od wystawienia wezwania do zapłaty.
2. Przedsiębiorca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
§6
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich faktów, informacji,
dokumentów przez cały czas trwania współpracy Stron oraz po dniu jej zakończenia bez
ograniczeń czasowych.
2. Odwołanie lub zmiana treści niniejszego zobowiązania wymaga uprzedniego uzgodnienia
przez Strony oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z postanowień niniejszego zobowiązania, Strony
poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Przedsiębiorcy
§8
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym zobowiązaniu mają zastosowanie właściwe
przepisy prawa.
§9
Zobowiązanie złożono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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