
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Strony umowy:

Andersen Poland Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowaną przez 

zwana w dalszej części umowy Zamawiającym,

a 

zwanym Wykonawcą, a łącznie nazwanymi Stronami.

Strony  postanawiają  zawrzeć  umowę o  zachowaniu poufności  w odniesieniu  do wszystkich
działań i projektów, które będą realizowane przez Strony w ramach współpracy. W związku z
powyższym Strony postanawiają:

§ 1

1.  Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy Informacji poufnych każdej ze Stron.

2.  Przez Informację Poufną Strony uznają każdą informację, która posiada wartość dla Strony
ujawniającej  ją  i  nie  jest  powszechnie  znana.  Informacją  Poufną  są  w  szczególności
dokumenty  w  tym  także:  raporty,  biznes  plany,  plany  handlowe,  analizy,  opracowania,
sprawozdania  finansowe  i  podatkowe,  projekty,  wzory,  próbki,  proces  technologiczny,
informacje o negocjacjach z klientami i dostawcami, bazy danych, oprogramowanie urządzeń
sterowanych programowo i produkty stworzone w ten sposób, a więc między innymi: pliki
cyfrowe,  wydruki,  procedury,  algorytmy,  receptury,  wzory  lub  usprawnienia,  know-how,
dowolną ich część bądź frazę, które zostaną przekazane drugiej Stronie w ramach Umowy
oraz  do  wszystkich  działań  i  projektów,  które  będą  realizowane  przez  Strony  w  ramach
współpracy.

3. Informacją Poufną nie są ewentualne wyniki usług wykonanych przez Wykonawcę na zlecenie
Zamawiającego.

§ 2

Informacje Poufne mogą zostać przekazane w szczególności w postaci: pisma, nośnika
elektronicznego, prezentacji, obserwacji różnych działań i procesów przeprowadzanych przez drugą

Stronę, a także słownie.

§3

1.  Zobowiązanie  do  zachowania  w  tajemnicy  obejmuje  również  informacje,  które  zostały
ujawnione Stronie przed zawarciem Umowy.

2.  Informacje Poufne zostaną użyte i  wykorzystane wyłącznie do celów realizacji  projektów
realizowanych wspólnie przez Strony.

3.  Strony zobowiązują się do odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony przed kradzieżą, utratą
oraz przed dostępem osób nieuprawnionych do przekazanych sobie Informacji Poufnych.



§4

1.  Strony  ustalają,  że  obowiązek  zachowania  poufności  nie  obejmuje  informacji,  które  są
powszechnie  znane  z  zastrzeżeniem,  że  nie  stały  się  one  powszechnie  znane  w  wyniku
naruszenia postanowień Umowy.

2.  Strony dopuszczają  możliwość  ujawnienia Informacji  Poufnych osobie  trzeciej  jedynie  po
otrzymaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3.  Nie stanowi naruszenia postanowień Umowy przekazanie Informacji Poufnej pracownikom i
współpracownikom, jednakże strona przekazująca Informacje Poufne tym podmiotom ponosi
pełną odpowiedzialność jak za własne działanie i zaniechanie za przestrzeganie obowiązku
zachowania poufności przez te podmioty.

4.  Strony będą zwolnione z zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, jeżeli obowiązek ich
ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku Strona
będzie zobowiązana do:

a) natychmiastowego poinformowania drugiej Strony o obowiązku ujawnienia Informacji 
Poufnych lub też o dokonanym ujawnieniu ze wskazaniem zakresu ujawnienia i osoby lub  
osób, na rzecz których ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło, o ile nie będzie to sprzeczne z 
prawem,
b)  ujawnienia tylko niezbędnej części Informacji Poufnych,

c)  podjęcia  wszelkich  możliwych  działań  celem  zapewnienia,  iż  ujawnione  Informacje
Poufne  będą  traktowane  w sposób  poufny  i  wykorzystywane  będą  tylko  dla  celów
uzasadnionych celem ujawnienia.

§5

1.  Kopie Informacji Poufnych mogą być tworzone wyłącznie w takim zakresie i ilości, jaka
jest uzasadniona celem realizacji projektów.

2.  Strona  na  pisemne  żądanie  drugiej  strony  zobowiązana  będzie  do  protokolarnego
zwrotu  wszelkich  otrzymanych  od  drugiej  strony  nośników zawierających  Informacje
Poufne.  Informacje  Poufne  zapisane  na  nośnikach  elektronicznych  zostaną  z  nich
usunięte na żądanie Strony, która Informacje Poufne przekazała

§ 6

1.  Każdorazowo w przypadku naruszenia postanowień Umowy przez daną Stronę, druga
Strona może ją wezwać do zapłaty kary umownej w wysokości 50 000,00 PLN (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy) PLN za każde takie naruszenie w ciągu 7 dni od kiedy dowiedziała
się o naruszeniu.

2.  W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stronę przekracza wysokość kary umownej,
o której mowa wyżej, Strona ta będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.

§7

Umowa obowiązuje zarówno w okresie realizacji wspólnych projektów, jak i w okresie trzech 
lat od dnia ich zakończenia lub zakończenia współpracy pomiędzy Stronami. Wszelkie 
zobowiązania w niej przewidziane stają się skuteczne począwszy od dnia zawarcia Umowy, z 
zastrzeżeniem postanowienia § 3 ust 1 powyżej.



§ 8

1.  Wszystkie zawiadomienia, które są związane z realizacją Umowy i 
współpracy pomiędzy Stronami, powinny być sporządzane w formie pisemnej i 
przekazywane drugiej Stronie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub 
w formie elektronicznej, przesyłane pocztą elektroniczną.

2. Strony ustalają, iż wszelkie zawiadomienie związane z Umową w formie 
elektronicznej powinny być przesłane na wskazane poniżej adresy poczty 
elektronicznej: 

a) Zamawiający    

b) Wykonawca-

§9

Umowa stanowi całość i zastępuje wszystkie uprzednie uzgodnienia i ustalenia, ustne lub pisemne
pomiędzy Stronami, odnoszące się do jej przedmiotu.

§10

Wszelkie  zmiany, modyfikacje lub uzupełnienia Umowy, a także oświadczenia związane z Umową
wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§11

Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikających z Umowy jest sąd miejscowo
właściwy dla Zamawiającego.

§12

Umowa została  sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla  każdej  ze
Stron.

Zamawiający: Wykonawca:


