Załącznik nr 11 do Regulaminu Projektu
Umowa o zachowaniu poufności

zawarta w dniu …………………. pomiędzy :
Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S. A., z siedzibą w Rzeszowie, adr.: ul. Szopena
51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000008207, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 813-00-10-538,
REGON: 690260330, o kapitale zakładowym w wysokości 27 581 000,00 PLN i opłaconym
w całości, reprezentowaną przez: Mariusza Bednarza – Prezesa Zarządu, zwaną dalej
Stroną Ujawniającą,
a
….........................................................., Pesel: …..........................., zam. ul. …............. …., ...-...
….................., legitymującą/ym się dowodem osobistym: ….................................. wydanym
przez …................................................. – prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą:
…............................................................... pod adr.: ul. …............. …., ...-... …..................,
posługującym się NIP: …................, Regon: …................, zwaną/ym dalej Stroną Otrzymującą;
albo
….................... sp. z o. o. z siedzibą w …........., adr. ul. …............. …., ...-... …................, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
…......................., której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w …............., Wydział …..
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się NIP: …......................., o kapitale
zakładowym w wysokości .................... zł, reprezentowaną przez Zarząd w osobach:
................... – Prezes Zarządu, …........... – Członek Zarządu, zwaną dalej Stroną Otrzymującą;
albo
….................... S.A. z siedzibą w …................, adr. ul. ….................. …., ...-... …...............,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
…......................., której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w ….................., Wydział

….. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się NIP: …..............................,
o kapitale zakładowym w wysokości .................... zł i kapitale wpłaconym w wysokości
................... zł, reprezentowaną przez Zarząd w osobach: …......................... – Prezes Zarządu,
…....................... – Członek Zarządu, zwaną dalej Stroną Otrzymującą;
albo
…....................... S.K.A. z siedzibą w …..........., adr. ul. …............. …., ...-... …............., wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
…......................., której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w ….................., Wydział
….. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się NIP: …..............................,
o kapitale zakładowym w wysokości .................... zł i kapitale wpłaconym w wysokości
…................... zł, reprezentowaną przez Komplementariusza: …..............................................,
zwaną dalej Stroną Otrzymującą;
albo
…...................... sp.k. z siedzibą w …............., adr. ul. …............. …., ...-... …............., wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
…......................., której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w ….................., Wydział
….. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się NIP: …..............................,
reprezentowaną przez Komplementariusza: ....................., zwaną dalej Stroną Otrzymującą;
albo
….................../........ sp.j. z siedzibą w …........., adr. ul. …............. …., ...-... …............., wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
…......................., której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w ….................., Wydział
….. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się NIP: …..............................,
reprezentowaną przez Wspólnika w osobie: ......................, zwaną dalej Stroną Otrzymującą;
albo
1. ….........................................................., Pesel: …..........................., zam. ul. …............. …., ...... ….................., legitymującą/ym się dowodem osobistym: ….................................. wydanym
przez …................................................ – prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą:

…............................................................... pod adr.: ul. …............. …., ...-... …..................,
posługującym się NIP: …............................, Regon: …...............................................,
2. ….........................................................., Pesel: …..........................., zam. ul. …............. …., ...... ….................., legitymującą/ym się dowodem osobistym: ….................................. wydanym
przez …................................................ – prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą:
…............................................................... pod adr.: ul. …............. …., ...-... …..................,
posługującym się NIP: …............................, Regon: …...............................................,
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą:
…...................................................... z siedzibą w …..................... pod adr.: ul. …............. …., ...... ….................., posługującej się NIP: …........................, Regon: …......................,
którą reprezentuje Wspólnik w osobie: …....................................................................,
zwaną dalej Stroną Otrzymującą;
łącznie zwanych dalej Stronami, a z osobna również Stroną.
§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie Strony Otrzymującej do zachowania w tajemnicy
informacji poufnych Strony Ujawniającej i określenie zasad odpowiedzialności Strony
Otrzymującej na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania tego
zobowiązania.
2. Strony oświadczają, że łączy je stosunek cywilnoprawny na podstawie umowy
………………………………………… z dnia, w związku z czym Strona Otrzymująca ma dostęp
do informacji dotyczących Strony Ujawniającej, których ujawnienie lub wykorzystanie
mogłoby narazić Stronę Ujawniającą na szkodę.
3. Informacje, które zgodnie z przepisami prawa lub wolą Strony Ujawniającej powinny być
traktowane jako poufne, dalej nazywane będą „informacjami poufnymi”.
4. ”Informacjami poufnymi” są w szczególności: informacje o charakterze handlowym,
organizacyjnym, technologicznym, prawnym, finansowym, informacje zawierające dane
osobowe i dotyczące sposobów zabezpieczania danych osobowych, a ponadto koncepcje
biznesowe, strategie marketingowe, plany rozwoju działalności, know-how, strategie
biznesowe, a także inne informacje posiadające wartość gospodarczą, budżet
i rachunkowość, raporty wymagane przepisami prawa, własność intelektualna, opłaty

licencyjne, bazy danych klientów oraz szczegóły umów z nimi zawartych, a także
informacje na temat pracowników oraz współpracowników Strony – w których
posiadanie Strona Otrzymująca weszła w sposób zamierzony lub przypadkowy w związku
ze współpracą Stron na podstawie umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej - niezależnie
od sposobu lub formy pozyskania informacji, czy sposobu ich wyrażenia (w tym w formie
ustnej, pisemnej, dokumentowej, elektronicznej lub utrwalonych na jakimkolwiek
nośniku, w systemach informatycznych, na serwerach), niezależnie od stopnia
opracowania informacji oraz niezależnie od źródła informacji oraz od tego,
czy informacje te zostały wyraźnie oznaczone jako poufne.
5. „Informacje poufne” podlegają ograniczonemu wykorzystaniu i rozpowszechnianiu
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
6. Nie stanowią „informacji poufnych” w rozumieniu niniejszej umowy - informacje, które:
a) są powszechnie znane, a w szczególności zostały podane do publicznej wiadomości przez
Stronę Ujawniającą, opublikowane w prasie lub w innych środkach masowego przekazu,
b) zostały, w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa,
ujawnione przez Stronę Ujawniającą w sposób umożliwiający powszechny do nich
dostęp;
c) znane były Stronie Otrzymującej przed ich ujawnieniem w związku z wykonywaniem
umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej - z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to informacji,
w których posiadanie Strona Otrzymująca weszła w wyniku naruszenia zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy lub dobrych obyczajów.
7. Strona Otrzymująca będzie zwolniona z obowiązku zachowania w poufności „informacji
poufnych” w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku Strona Otrzymująca
będzie zobowiązana do natychmiastowego poinformowania Strony Ujawniającej
o obowiązku ujawnienia „informacji Poufnych.”
§ 2 Zobowiązania Strony Otrzymującej
1. Strona Otrzymująca zobowiązuje się do:

a) do zachowania w tajemnicy informacji poufnych Strony Ujawniającej i nie ujawniania
„informacji poufnych” osobom trzecim, bez zgody Strony Ujawniającej wyrażonej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
b) zastosowania właściwych środków w celu ochrony „informacji poufnych” przed ich
ujawnieniem nieupoważnionym osobom trzecim,
c) wykorzystywania „informacji poufnych” wyłącznie w celu realizacji umowy wskazanej
w § 1 ust. 2,
d) nie kopiowania treści „informacji poufnych” i nie powielania dokumentów zawierających
„informacje poufne”, bez wcześniejszej zgody Strony Ujawniającej wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zwielokrotniania w celu realizacji
umowy, o której mowa w § 1 ust.2.
2. Strona Otrzymująca jest zobowiązana ograniczyć dostęp do „informacji poufnych”
tylko do tych pracowników i współpracowników, którzy są bezpośrednio zaangażowani
w realizację współpracy pomiędzy Stronami na podstawie umowy, o której mowa w § 1
ust. 2. Strona Otrzymująca przed ujawnieniem „informacji poufnych” swoim
pracownikom lub współpracownikom, obowiązana jest poinformować ich o poufnym
charakterze informacji oraz zobowiązać do zachowania ich poufności. Strona
Otrzymująca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Stronie
Ujawniającej wskutek ujawnienia „informacji poufnych” przez ww. pracowników
lub współpracowników.
3. ”Informacje poufne” są i pozostaną wyłączną własnością Strony Ujawniającej. Strona
Otrzymująca oświadcza, że żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będą
interpretowane jako przyznanie jej jakichkolwiek praw autorskich lub praw własności
przemysłowej na podstawie licencji lub w inny sposób.
§ 3 Zwrot dokumentacji
1. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zakończenia współpracy lub na każde pisemne
żądanie Strony Ujawniającej - Strona Otrzymująca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić
wszystkie otrzymane od Strony Ujawniającej materiały (utrwalone w dowolnej formie)
zawierające „Informacje Poufne” oraz trwale zniszczyć ich kopie i usunąć je z pamięci
komputerów w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

2. Na żądanie Strony Ujawniającej, Strona Otrzymująca złoży niezwłocznie oświadczenie
o wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
§ 4 Czas obowiązywania
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez okres trwania umowy,
o której mowa w § 1 ust. 2 oraz przez okres 5 (pięciu) lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu
umowy, o której mowa w § 1 ust. 2.
§ 5 Odpowiedzialność
1. Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Strony
Otrzymującej do zachowania poufności, poprzez niewykonanie któregokolwiek
z obowiązków określonych w § 2 lub § 3 – zastrzega się prawo Strony Ujawniającej
do dochodzenia od Strony Otrzymującej zapłaty kary umownej w wysokości
…......................zł (….................... złotych 00/100), odrębnie za każdy przypadek
naruszenia.
2. Zastrzeżona kara umowna nie wyłączają uprawnienia Strony Ujawniającej dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wyrządzona szkoda przewyższa
wartość zastrzeżonej kary umownej.
§ 6 Czyn nieuczciwej konkurencji
1. Niniejsza umowa nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień wynikających z ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 419
z późn. zm.) – dalej u.z.n.k., w szczególności – na wypadek przekazania, ujawnienia
lub wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, co zagrażałoby
lub naruszało interes Strony Ujawniającej, zgodnie z art. 18 u.z.n.k. może ona żądać:
a) zaniechania niedozwolonych działań,
b) usunięcia skutków niedozwolonych działań,
c) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści
i w odpowiedniej formie,
d) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych,
e) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych,

f) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany
ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn
nieuczciwej konkurencji był zawiniony.
2. Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej, Strona Otrzymująca przyjmuje
do wiadomości, że zgodnie z art. 23 u.z.n.k. – kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi
w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej
działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa,
jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (dwóch).
§ 7 Przepisy końcowe
1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się obowiązujące przepisy,
w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 1025 z późn. zm.).
3. Spory wynikłe w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy - Strony poddają
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo według siedziby Strony Ujawniającej.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Strona Ujawniająca:

Strona Otrzymująca:

