
Zał. 8 do Standardów SPIN - MCTW 

 1 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI - WZÓR 
 

zawarta w dniu  ………………………. w Krakowie pomiędzy: 
 

…………….. z siedzibą w Krakowie ……………………., przy ul. …………., wpisaną 
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS …………….., kapitał zakładowy …………………….. zł, NIP 

…………………., reprezentowaną przez Zarząd w osobach: 

……………………. – Prezes, 

…………………………………………………………………………………………………

……… 

 

zwanym dalej „Zleceniodawcą” 
 
a 
 
…………………….. – ……………………..  
…………………………………………………………………………………………………
………….; 
W ramach „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy”  

 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
O następującej treści: 
 

§ 1 

 
W związku z podjęciem współpracy w zakresie 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………….. 

w ramach projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy Zleceniodawca 
będzie przekazywać Wykonawcy informacje i dane stanowiące informacje poufne 
(stanowiące tajemnice handlowe przedsiębiorstwa lub dane poufne) Zleceniodawcy. 
Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje przekazane 
mu przez Zleceniodawcę w trakcie trwania współpracy, zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy.  

 

§ 2 

 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje, dane, dokumenty lub 
materiały, które zostaną mu udostępnione, ujawnione lub powierzone w ramach 
świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy, lub do których będzie mieć dostęp w 
ramach współpracy ze Zleceniodawcą, a w szczególności informacje, dane, 
dokumenty lub materiały dotyczące działalności gospodarczej Zleceniodawcy, 
informacje finansowe, ekonomiczne, techniczne, organizacyjne, marketingowe, list 
klientów, informacji dotyczących cen i marży zysku, informacji dotyczących badań, 
wyników badań, wynalazków i pomysłów lub wszelkie inne, stanowią informacje 
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poufne i traktowane są jako tajemnica handlowa (zwane dalej „Informacjami 

Poufnymi”) przedsiębiorstwa Zleceniodawcy.  
 

§ 3 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) zachowania informacji poufnych w tajemnicy przy zachowaniu najwyższych 

miar staranności  wymaganej od profesjonalisty w celu ich odpowiedniego 
zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem oraz skopiowaniem  
przez Osoby Trzecie, 

b) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków faktycznych i prawnych w celu 
zabezpieczenia przed ujawnieniem informacji poufnych osobom trzecim;  

c) nie wykorzystywania informacji poufnych w innych celach niż te, ze względu 
na które zostały ujawnione, bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy wydanej na 
piśmie pod rygorem nieważności;  

d) nie kopiowania, nie powielania, ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniania 
jakiejkolwiek informacji lub jej części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to 
niezbędne do świadczenia uzgodnionych ze Zleceniodawcą usług;  

e) w przypadku, wynikającego z przepisów prawa obowiązku, ujawnienia 
jakiejkolwiek części informacji poufnych, do uprzedniego poinformowania 
Zleceniodawcy w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich kroków w celu 
zabezpieczenia ich poufności. 

2. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w § 2 niniejszej 
Umowy nie dotyczy: 
a) sytuacji gdy konieczność ujawnienia takich informacji będzie wynikała z 

obowiązujących przepisów prawa, decyzji sądu lub organu 
administracyjnego.  

b) informacji powszechnie znanych publicznie.  
3. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Strony zostanie nałożony 

obowiązek ujawnienia Informacji Poufnych, wówczas Strona bezzwłocznie 
powiadomi Druga Stronę o istnieniu takiego obowiązku.  

4. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania na żądanie Zleceniodawcy 
wszelkich informacji poufnych utrwalonych w formie materialnej po zakończeniu 
współpracy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim Wykonawca 
zobowiązuje się dokonać zwrotu wskazanych informacji nie później niż w 
terminie 5 dni od dnia doręczenia wezwania Zleceniodawcy. Strony spiszą 
stosowny protokół zdawczo-odbiorczy w celu potwierdzenia faktu przekazania 
Informacji Poufnych utrwalonych w formie materialnej.    

 
 

§ 4 
 

1. W razie naruszenia zobowiązań określonych w niniejszej umowie 
Zleceniodawca ma prawo dochodzić naprawienia szkody i zadośćuczynienia 
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

 
2. Powyższe postanowienia nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

przepisów prawa autorskiego oraz przepisów dotyczących zachowania w 
tajemnicy Informacji Poufnych oraz dostępu do danych osobowych zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca przyjmuje do 
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wiadomości i akceptuje, że Informacje Poufne stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. 
zm.), której naruszenie może spowodować odpowiedzialność cywilnoprawną i 
karną. 

 
3. Wykonawca nie będzie, w okresie współpracy oraz po jej ustaniu, 

rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które 
wprawdzie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Zleceniodawcy, ale których 
rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek 
sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę 
Zleceniodawcy. 

 

§  5 
 

Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych i stanowiących tajemnice 
handlową jest nieograniczony czasowo i terytorialnie. 

 

§  6 
 

1. Wszelkie uzupełnienia, zmiany lub rozwiązanie niniejszej Umowy wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Spory wynikłe z postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla Zleceniodawcy, z zastrzeżeniem, że będzie to sąd 
krakowski. 

3. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

Zleceniodawca       Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe osoby zaangażowane w pomoc przedsiębiorcy: 


