Umowa o zachowaniu poufności nr …./09/2020
zawarta w dniu ……………………. we Wrocławiu pomiędzy:
I. …………………………………….., z siedzibą w ………………………… (.…-……), ul. ……………………………………,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
………………………………………………., pod numerem KRS ………………….., NIP …………………….., REGON
……………………….., reprezentowanym przez: ……………………………………..,
zwanym dalej „Partnerem”,
a
II. Rambox Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (50-020), ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74/320, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000701702, NIP 8992834527,
REGON 368864149, reprezentowanym przez:
Natalię Markiewicz - Prezesa Zarządu,
zwanym w dalszej części Umowy „Pomysłodawcą”,
zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a każda ze Stron indywidualnie „Stroną”.
W związku z rozpoczęciem współpracy pomiędzy Stronami, strony zgodnie postanawiają, co następuje:
§1
1. Z uwagi na to, że w czasie trwania niniejszej umowy Partner ma dostęp do informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa Pomysłodawcy, Partner zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy
wszelkich okoliczności i informacji, o których dowiedział się w związku ze złożoną mu ofertą
współpracy. W szczególności Partner zobowiązuje się do:
a. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, materiałów, danych i dokumentów, przede
wszystkim typu technicznego, technologicznego, handlowego i organizacyjnego uzyskanych
w związku ze złożoną ofertą współpracy – dotyczących Pomysłodawcy, jak i jego
kontrahentów, produktów, prowadzonej działalności Pomysłodawcy, organizacji oraz
planów, projektów i zamierzeń Pomysłodawcy - zwanych w dalszej części Umowy
Informacjami Poufnymi.
b. niewykorzystywania
i
nierozpowszechniania
materiałów
posiadanych
czy uzyskanych w związku ze świadczeniem usług na rzecz osób trzecich bez zgody
Pomysłodawcy.
§2
W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony określają, że Informacje Poufne stanowią
informacje, wiedzę i dokumenty, które nie są ujawnione przez Pomysłodawcę w Krajowym Rejestrze
Sądowym, jak również nie zostały przez Pomysłodawcę opublikowane w prasie ani innych środkach
masowego przekazu lub zawarte w jakimkolwiek publicznym oświadczeniu złożonym przez wszystkich
członków Zarządu Spółki Pomysłodawcy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, czy
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dana informacja lub wiadomość jest Informacją Poufną, Strony zobowiązane są do wspólnego
wyjaśnienia wątpliwości w tym zakresie.
§3
Obowiązek zachowania tajemnicy wiąże Partnera w czasie trwania niniejszej umowy oraz w ciągu 5 lat
po zakończeniu współpracy (bez względu na przyczynę).
§4
1. Nie stanowi naruszenia powyższego obowiązku zachowania tajemnicy przekazywanie czy
posługiwanie się informacjami poufnymi uzyskanymi w trakcie współpracy Stron wyłącznie w celu
należytego wykonania wzajemnych obowiązków umownych.
2. W przypadku żądania udostępnienia danych i informacji objętych ochroną z niniejszej umowy przez
organ władzy publicznej lub inny podmiot do tego uprawniony z mocy obowiązujących przepisów
prawa Partner jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym Pomysłodawcę. Powiadomienie
powyższe powinno zostać dokonane przed udzieleniem odpowiedzi uprawnionemu organowi lub
innemu podmiotowi oraz powinno wskazywać zakres żądanych danych i Informacji.
3. Partner zobowiązuje się do poinformowania o obowiązkach wynikających z niniejszej Umowy
wszystkie osoby, które w ramach realizacji Współpracy będą miały dostęp do Informacji Poufnych.
Partner ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikające z niniejszej
Umowy przez osoby wyżej wskazane – jak za działania własne.
4. Informacje Poufne zebrane w czasie trwania Umowy mogą być wykorzystywane tylko w celu
realizacji Współpracy, w sposób wynikający z prac projektowych, mogą zostać ujawnione osobom
i podmiotom opracowującym dokumentację (biznes plany, studium wykonalności, analizy
wykonalności itp.), pośredniczącej, audytującej, certyfikującej, oraz innym podmiotom, co do
których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. Informacje Poufne mogą
być udostępniane również innym podmiotom za zgodą Pomysłodawcy oraz na podstawie innych
przepisów prawa.
§5
Partner nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych Pomysłodawcy,
które:
1) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej
Umowy,
2) są znane Partnerowi z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez
naruszania niniejszej Umowy,
3) zostały ujawnione do wiadomości publicznej na podstawie pisemnej zgody Pomysłodawcy.
§6
Strony oświadczają, że ani niniejsza Umowa, ani też przewidziane niniejszą Umową ujawnienie
jakichkolwiek Informacji Poufnych przez jedną Stronę drugiej Stronie, nie stanowi udzielania licencji
w odniesieniu do patentów, praw autorskich, znaków towarowych, oraz że jakakolwiek licencja
dotycząca takich praw własności intelektualnej musi być udzielona w sposób wyraźny na piśmie.
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§7
1. W czasie trwania niniejszej umowy oraz w ciągu 5 lat po zakończeniu współpracy (bez względu na
przyczynę) Partner zobowiązuje się nie prowadzić działalności (działalności konkurencyjnej)
zmierzającej do wykorzystania Informacji Poufnych o których mowa § 1 Umowy w ramach własnych
działań nieobjętych współpracą Stron.
2. Za działalność, o której mowa w pkt. 1 (działalność konkurencyjną wobec Pomysłodawcy) uznaje
się działalność polegającą na wykorzystaniu Informacji Poufnych w celu świadczenia usług,
wykonania dzieła, opracowywania projektów, nawiązywania kontaktów handlowych lub innych
czynności podejmowanych samodzielnie lub niesamodzielnie, osobiście lub pośrednio, na rzecz
jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, w szczególności podmiotu prowadzącego działalność
konkurencyjną względem Pomysłodawcy.
3. Podjęciem lub prowadzeniem działalności o której mowa w pkt. 1 (działalności konkurencyjnej) jest
również prowadzenie działalności gospodarczej bezpośrednio z kontrahentami Pomysłodawcy;
uczestnictwo jako wspólnik lub członek organu w spółkach będących kontrahentami
Pomysłodawcy, nabywanie lub obejmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, akcji lub udziałów, jak
również dokonywanie innych inwestycji w podmioty stanowiące kontrahentów Pomysłodawcy, za
wyjątkiem sytuacji uprzednio uzgodnionych z Pomysłodawcą.
5. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień obejmujących kwestie dotyczące
działalności, o której mowa pkt. 1, Partner jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej pisemnej opinii
Pomysłodawcy w danej sprawie.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Umowy znajdują zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
3. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszej Umowy będą
rozstrzygane polubownie. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia przez Strony na drodze
polubownej, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Pomysłodawcy.
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Pomysłodawca:

Partner:

...................................

............................................

Strona 3 z 3
Rambox Sp. z o.o., ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, NIP: 8992834527, REGON: 368864149, KRS: 0000701702

