
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

zawarta w Opolu, dnia ……………. 2011 roku, pomiędzy:
 
…………………………………………………………………………………………………………,
zamieszkałym  w  ………………  (kod  pocztowy:  ….…………),  przy  ul.  …………………….., 
legitymującym się dowodem osobistym o numerze ………………………, NIP …………………….., 
prowadzącym działalność  gospodarczą pod firmą ………………………..,  w ……………….. (kod 
pocztowy:  ….……..),  ul.  ……………………………,  wpisanym  do  Ewidencji  Działalności 
Gospodarczej  prowadzonej  przez  ……………………………………  pod  numerem  ewidencyjnym 
………………….., posiadającym numer identyfikacyjny REGON ………………………………..

zwanym dalej ………………….. lub Stroną;

oraz

MXnet Sławomir Olszyński z siedzibą w Opolu (45-710) przy ul. Prószkowskiej 11/24, wpisanym do 
Ewidencji  Działalności  Gospodarczej  prowadzonej  przez  Prezydenta  Miasta  Opola  w  Wydziale 
Gospodarki  i  Promocji  Miasta  pod  numerem  ewidencyjnym  39139,  posiadającym  numer 
identyfikacyjny REGON 160227076, NIP: 754-278-03-28, reprezentowaną przez:

Sławomir Olszyński – Właściciel

zwaną dalej MXnet Sławomir Olszyński lub Stroną;

zwane dalej łącznie Stronami.

Zważywszy na fakt, że Strony Umowy zamierzają współpracować, a co za tym idzie pragną ujawnić 
pewne specyfikacje,  oprogramowanie,  dane i  inne informacje strategiczne,  finansowe,  handlowe i 
techniczne,  Strony  zawierają  niniejszą  Umowę,  której  przedmiotem  jest  zachowanie  poufności  
wszelkich informacji, ujawnionych przez Strony.

W związku z powyższym uzgodniono co następuje:

§1
1. Strony wyrażają wolę prowadzenia negocjacji w dobrej wierze. 
2. Strony  zgodnie  oświadczają,  iż  wzajemna  wymiana  informacji  nie  będzie  oznaczała 

obowiązku zawarcia pomiędzy Stronami umowy szczegółowej. 
3. W przypadku ujawnienia informacji poufnych osobom trzecim przez jedną ze Stron druga 

Strona ma prawo wycofania się z negocjacji.

§2
Strony zobowiązują się:

1. Zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, 
finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dotyczące drugiej Strony, uzyskane od drugiej 
Strony w trakcie rozmów (Informacje), – niezależnie od formy przekazania tych informacji i 
ich źródła;

2. Wykorzystywać  Informacje  jedynie  w  celach  określonych  ustaleniami  dokonanymi  przez 
Strony podczas rozmów;
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3. Podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących Informacje 
w myśl § 2.1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części,  
stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, 
której informacja lub źródło informacji dotyczy;

4. Ujawniać Informacje, o których mowa w § 2.1 jedynie tym pracownikom Stron, którym będą 
one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie w jakim odbiorca 
informacji musi mieć do nich dostęp dla celów określonych w § 2.2;

5. Nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać  jakichkolwiek 
części  Informacji  określonych  w  §  2.1  z  wyjątkiem  uzasadnionej  potrzeby  do  celów 
określonych w § 2.2.

§ 3
1. Każda  ze  Stron  ponosi  odpowiedzialność  za  zabezpieczenie  i  zachowanie  tajemnicy 

informacji  poufnych wymienionych we wstępie,  w tym również  zabezpieczenie  poufności 
tych informacji w przypadku jeśli przekazywane są one partnerom zewnętrznym Stron, gdy 
udział tych partnerów w projekcie jest konieczny dla jego realizacji. Przekazanie informacji 
poufnych takim partnerom jest możliwe po wyrażeniu na to zgody przez Stronę, której dana 
informacja dotyczy. 

2. Strony zobowiązują się do nie ujawniania informacji dotyczących treści, charakteru, zakresu 
niniejszej  Umowy  ani  toczących  się  negocjacji,  chyba,  że  obowiązek  taki  wynikałby  z 
przepisów prawa. 

§ 4
Postanowienia §1 oraz §2 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od 
drugiej Strony, które:

1. są  opublikowane,  znane  i  podane  do  publicznej  wiadomości  bez  naruszenia  postanowień 
niniejszej Umowy;

2. zostały  przekazane  przez  osobę  trzecią,  bez  naruszenia  jakichkolwiek  zobowiązań  o  nie 
ujawnianiu w stosunku do Stron;

3. zostaną podane przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony;
4. muszą zostać ujawnione ze względu na obowiązujące przepisy prawa;

§ 5
1. Na pisemne żądanie Strony, która ujawniła informacje, Strona, która te informacje otrzymała 

ma  obowiązek  zwrotu  lub  zniszczenia  wszystkich  materiałów  zawierających  informacje 
poufne w terminie 7 dni od pisemnego zażądania. 

2. Strona,  której  przedstawiono  żądanie  zwrotu  lub  zniszczenia  informacji  poufnych 
otrzymanych od Strony ujawniającej  takie informacje,  jest  zobowiązana do przedstawienia 
pisemnego  oświadczenia  o  zwrocie  lub  zniszczeniu  wszystkich  informacji  poufnych 
wymienionych powyżej.

§ 6
1. Strony  zgodnie  postanawiają,  iż  w  przypadku  naruszenia  postanowień  niniejszej  Umowy 

Strona, której prawa zostały naruszone w wyniku ujawnienia informacji poufnych w zakresie 
wymienionym na wstępie, ma prawo żądać od Strony, która dopuściła się takiego naruszenia 
kary umownej w wysokości 100 000 PLN. 

2. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do 
zapłaty od Strony przeciwnej.
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§ 7
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zawarta zostaje na okres dwóch lat licząc od daty jej 
podpisania.

§ 8
Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu do niniejszej 
Umowy uzgodnionego przez Strony, pod rygorem nieważności.

§ 9
Wykonanie  i  interpretacja  niniejszej  Umowy podlega  przepisom Kodeksu Cywilnego oraz  innych 
odpowiednich przepisów.

§ 10
Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z realizacji niniejszej Umowy lub w związku z nią powstałe,  
Strony  poddają  pod  rozstrzygnięcie  sądu  powszechnego  właściwego  ze  względu  na  siedzibę 
MXnet Sławomir Olszyński.

§ 11
Niniejsza  Umowa została  sporządzona  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po  jednym dla 
każdej ze Stron.

…………………………………………………………
……………………………

…………………………………………………………
……………………………

data, pieczęć, podpis osoby upoważnionej data, pieczęć, podpis osoby upoważnionej
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