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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

Zawarta dnia dd.mm.rrrr w ……………………… pomiędzy: 

Paweł Grad - Strona Otrzymująca 

Zamieszkały: ……………………………………………………………. 

a: 

firmą / osobą: ………………………………………….- Strona Ujawniająca 

siedziba / miejsce zamieszkania: ……………………………………………… 

numer NIP: ……………………………. 

KRS: …………………….. 

reprezentowaną przez 

…….…………………………….. 

zwanych dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”. 

Zważywszy, iż: 

Celem niniejszej Umowy jest uregulowanie wzajemnych stosunków związanych z przekazywaniem 

między Stronami Informacji Poufnych w związku z podejmowaną stałą współpracą, lub 

jednorazowym zleceniem i ochroną takich informacji, zawarto umowę następującej treści: 

 

§1 

INFORMACJE POUFNE 

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

tajemnicę handlową Strony Ujawniającej („Strona Ujawniająca”), a w szczególności informacje 

dotyczące: 

1. Strategii marketingowej i strategii korporacyjnej, planów rozwoju działalności, raportów sprzedaży, 

wyników przeprowadzanych badań. 

2. Stosowanych metod i procedur, informacji technicznych oraz know-how, tajemnic handlowych, 

strategii biznesowych, planów marketingowych. 

3. Kontaktów handlowych, baz danych klientów, spisów klientów i kontrahentów oraz szczegółów 

umów z nimi zawartych, a także informacji na temat pracowników oraz współpracowników Strony. 

4. Budżetu, rachunkowości, sprawozdań handlowych, raportów wymaganych przepisami prawa i 

innych raportów finansowych, a także pozostałych spraw finansowych, oraz innych informacji i 

dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, „zastrzeżone”, „tajne” lub inną klauzulą o podobnej 

treści, niezależnie od postaci, w jakiej zostały one Stronie Otrzymującej („Strona Otrzymująca”) 

powierzone. 

 

§2 

ZOBOWIĄZANIA STRONY OTRZYMUJĄCEJ 

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

dziesięciu lat od otrzymania takich Informacji Poufnych do zachowania ich w poufności oraz 

zapewnienia ich ochrony w stopniu, co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne 

Informacje Poufne, nie mniejszym jednak niż uzasadniony w danych okolicznościach.  

Strona Otrzymująca w szczególności: 

1. Nie ujawni żadnych Informacji Poufnych osobom trzecim, poza pracownikami Strony Otrzymującej, 

chyba że takie ujawnienie Informacji Poufnych jest niezbędne dla realizacji projektów objętych 

współpracą pomiędzy Stronami, a wspomniane podmioty zgodziły się przestrzegać warunków 
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zachowania poufności przynajmniej w takim zakresie, jak określony w niniejszej Umowie. W takim 

przypadku Strona Otrzymująca pozostaje jednak odpowiedzialna za wszelkie naruszenia dokonane 

przez takie podmioty. 

2. Nie będzie robiła żadnych kopii Informacji Poufnych, otrzymanych od Strony Ujawniającej, z 

wyjątkiem kopii niezbędnych dla jej pracowników. Wszelkie wykonane kopie będą określone, jako 

należące do Strony Ujawniającej i oznaczone napisem: „poufne”, „zastrzeżone” lub podobnej treści. 

3. Nie będzie wykorzystywała ujawnionych Informacji Poufnych dla celów innych niż służących 

współpracy pomiędzy Stronami. 

4. W przypadku zaprzestania współpracy, zobowiązana będzie do niezwłocznego zwrotu wszystkich 

dokumentów i informacji zawierających Informacje Poufne, nie pozostawiając żadnych ich kopii. 

Zaprzestanie realizacji projektu nie zwalnia Strony Otrzymującej z obowiązku zachowania w 

poufności 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: 

1. Zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej Umowy. 

2. Są znane Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia 

niniejszej Umowy. 

3. Zostały niezależnie opracowane przez pracowników Strony Otrzymującej, oraz zostały ujawnione 

do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej.  

 

§4 

WYŁĄCZENIE OBOWIĄZKU ZACHOWANIA POUFNOŚCI 

Wszelkie prawa do Informacji Poufnych w stosunkach pomiędzy Stronami przysługują Stronie 

Ujawniającej, o ile Strony wyraźnie nie postanowiły inaczej. Prawa do raportów, analiz i opracowań 

przygotowanych z wykorzystaniem Informacji Poufnych przysługują jednak Stronie, która 

przygotowała takie raporty, analizy i opracowania. 

 

§5  

BRAK OBOWIĄZKU UJAWNIANIA INFORMACJI POUFNYCH 

Żadna ze Stron nie ma obowiązku ujawniania Informacji Poufnych drugiej Stronie. Każda ze Stron 

może w każdej chwili zaprzestań udzielania Poufnych Informacji drugiej Stronie bez ponoszenia 

odpowiedzialności. 

§6 

WYPOWIEDZENIE UMOWY 

Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w każdej chwili bez podania przyczyny za 

pisemnym wypowiedzeniem, dostarczonym drugiej Stronie, z zastrzeżeniem, że zobowiązania każdej 

ze Stron w związku z Informacjami Poufnymi, ujawnionymi w czasie trwania niniejszej Umowy 

pozostają w mocy po takim rozwiązaniu.  
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§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony oświadczają, że ani niniejsza Umowa, ani też przewidziane niniejszą Umową ujawnienie 

jakichkolwiek Informacji Poufnych przez jedną Stronę drugiej Stronie, nie stanowi udzielenia licencji 

w odniesieniu do patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, praw autorskich, znaków 

towarowych ani topografii układów scalonych, oraz że jakakolwiek licencja dotycząca takich praw 

własności intelektualnej musi być udzielona w sposób wyraźny na piśmie. 

2. Niewykonanie przez którąkolwiek ze Stron przysługujących jej praw na wypadek naruszenia 

postanowień niniejszej Umowy przez drugą Stronę nie będzie rozumiane, jako zrzeczenie się takich 

praw w przypadku późniejszych naruszeń ani jakichkolwiek innych praw przewidzianych niniejszą 

Umową. 

3. Niniejsza Umowa stanowi wyłączne i całościowe porozumienie między Stronami w przedmiocie 

ujawniania Informacji Poufnych oraz wszystkich odnoszących się do niego ograniczeń. Zastępuje ona 

wszelkie wcześniejsze umowy i innego rodzaju porozumienia odnoszące się do Informacji Poufnych, 

zarówno jawne, jak i dorozumiane, niezależnie od ich formy. 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania Pawła Grada. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

opatrzonej podpisami upoważnionego przedstawiciela każdej ze Stron. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

  

 

 

 

 …………………………………. ………………………………….. 

 Strona Otrzymująca  Strona Ujawniająca 


