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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 
 

Pomiędzy 
 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 (zwany dalej Otrzymującym) 
 
oraz 
 
Assel Sp. z o.o. 
ul. Batalionów Chłopskich 1, 83-000 Pruszcz Gdański 
(zwany dalej Ujawniającym) 
 
Z dniem ……………………………………………………..…. strony ustaliły, co następuje: 
 
1. DEFINICJA  
 
Przez informacje poufne, do celów niniejszej umowy, strony rozumieją wszelkie informacje przekazywane w 
jakiejkolwiek formie, dotyczące w szczególności zarządzania, organizacji, struktury, wszelakich powiązań 
gospodarczych, finansów, cen, marż, kwot, personelu, klientów, produktów, usług, biznes planów, tajemnic 
handlowych, „know-how ", kontraktów, nazw kontrahentów,  projektowania, receptur, próbek, procesów, 
wyposażenia, informacji o przetwarzaniu i kontroli, parametrów produktów i usług, instrukcji obsługi, listy 
dostawców, danych marketingowych, sprzętu komputerowego (software / hardware) lub patentów, informacji i 
dokumentów sądowych, procesowych, administracyjnych, urzędowych, informacji o postępowaniach, sporach i 
rozstrzygnięciach sądowych, administracyjnych, urzędowych, haseł, kodów,  co do których Ujawniający zastrzegł 
poufność w jakiejkolwiek formie, niezależnie od tego, jakie jest ich pierwotne pochodzenie, włączając w to 
klientów i dostawców Ujawniającego. 

 
2. OGRANICZENIA W UJAWNIENIU 
 
Otrzymujący oświadcza, że:  
 

a. Nie będzie ujawniać informacji poufnych osobom trzecim ani ustnie, ani pisemnie, ani poprzez 
pokazanie lub w inny sposób, chyba że: 

 
i. wykaże za pomocą dokumentu, w ciągu 7 dni kalendarzowych od uzyskania informacji poufnych, 

iż był już w posiadaniu takich informacji przed uzyskaniem ich od Ujawniającego i że nie były one 
objęte klauzulą poufności, 

 
ii. Informacje poufne są lub stały się publicznie znane bez żadnej winy Otrzymującego, jego 

przedstawicieli lub pracowników, 

 
iii. Informacje poufne są dostępne od osoby trzeciej i nie są objęte klauzulą poufności; 

 
b. Informacje poufne będą wykorzystywane jedynie w celach wynikających ze współpracy stron i muszą 

być traktowane przez Otrzymującego w takich samych kategoriach i według takiego samego stopnia 
ostrożności jak jego własne informacje poufne. Strona, która otrzymuje informacje poufne może 
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jedynie udostępnić informacje poufne tylko tym pracownikom, którzy z racji swoich obowiązków 
muszą je znać. 
 

c. Jeżeli Otrzymujący, ze względu na charakter współpracy z osobami trzecimi, nie będącymi stronami tej 
umowy, zmuszony jest do przekazania informacji poufnych tym osobom, to zobowiązany jest do 
zawarcia z tymi osobami umowy o poufności na warunkach tożsamych lub podobnych z niniejszą 
umową. Zabronione jest jednakże przekazanie osobom trzecim jakichkolwiek danych Strony 
Ujawniającej. 

 
d. Otrzymujący może przekazać stronom trzecim, dane klientów (zleceniodawców) Ujawniającego, jeśli 

otrzyma pisemną zgodę Ujawniającego na przekazanie tych danych stronom trzecim.  
 

e. Informacje poufne oraz informacje o klientach Ujawniającego będą wykorzystywane przez 
Otrzymującego jedynie w celach wynikających ze współpracy stron, Otrzymujący ma zakaz wchodzenia 
w bezpośrednie lub pośrednie relacje i prowadzenia działalności z klientami Ujawniającego i 
działalności   konkurencyjnej z pominięciem Ujawniającego w zakresie w którym Ujawniający i 
Otrzymujący współpracują. Takie działania będą stanowić naruszenie niniejszej Umowy.  

 
 
3. OGRANICZENIA W UŻYCIU 
 
W celu zapewnienia poufności oraz bezpieczeństwa informacji poufnych przekazanych przez Ujawniającego, 
Otrzymujący zobowiązuje się: 
 

a. przechowywać wszystkie informacje poufne osobno od wszystkich informacji i innych zapisów 
dotyczących Ujawniającego; 

 
b. nie używać, nie kopiować, nie przekształcać i nie przechowywać żadnych informacji poufnych na 

zewnętrznych komputerach, zewnętrznych bazach danych, elektronicznych systemach, a także nie 
przekazywać ich w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób poza ich dedykowane miejsce; 

 
c. umożliwiać dostęp do informacji poufnych wyłącznie tym pracownikom, którzy mają uzasadnioną 

potrzebę ich używania, informując każdego z wymienionych pracowników o poufnym charakterze tych 
informacji oraz zobowiązaniach Otrzymującego w tym zakresie;  

 
d. wykonywać kopie informacji poufnych wyłącznie przy zastrzeżeniu, że informacje te są ściśle 

wymagane do celów, dla jakich przekazał je Ujawniający. 
 

4. OBLIGATORYJNE UJAWNIENIE INFORMACJI POUFNYCH 
 
Jeżeli Otrzymujący lub którykolwiek z pracowników Otrzymującego zostanie prawnie zobligowany do dokonania 
jakiegokolwiek ujawnienia informacji poufnych, które jest zabronione lub w jakikolwiek inny sposób ograniczone 
niniejszą Umową, wówczas Otrzymujący jest zobowiązany niezwłocznie wręczyć Ujawniającemu pisemne 
zawiadomienie informujące o żądaniu ujawnienia informacji poufnych. Otrzymujący jest zobowiązany wręczyć 
Ujawniającemu pisemne zawiadomienie przed dokonaniem właściwego ujawnienia informacji poufnych. 
Otrzymujący zobowiązany jest do podjęcia uzasadnionych starań w celu zastosowania procedury dotyczącej 
zachowania poufności, w stosunku do tych informacji poufnych. 
 
5. ZWROT INFORMACJI POUFNYCH 

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy, Otrzymujący jest zobowiązany do: 

a. zaprzestania korzystania z informacji poufnych, 

b. Wszystkie ujawniane lub przekazywane materiały, zbiory, kopie, reprodukcje zawierające informacje o 

charakterze poufnym muszą być zwrócone przez Otrzymującego na pisemne żądanie Ujawniającego. Jeśli 

inaczej nie ustalono, termin do zwrotu będzie wynosił 7 dni od daty powiadomienia o żądaniu.  
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Otrzymujący zobowiązany jest również do zwrotu wszelkich kopii i kopi częściowych, które odnoszą się do 

informacji poufnych albo ich zniszczenia. Otrzymujący pisemnie potwierdzi fakt, że kopie i reprodukcje zostały 

zniszczone.   

 

 
6. WARUNKI UMOWY 
 
Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych jest nieograniczony w czasie, chyba że uzgodniono 
inaczej na piśmie pomiędzy Stronami i obowiązuje bez względu na charakter stosunku prawnego łączącego 
strony, i bez względu na czas trwania tego stosunku prawnego oraz formę umowy. Data wejścia w życie jest 
datą podpisania niniejszej umowy. 
 
7. ZASTRZEŻENIE PRAW 
 
Ujawnienie informacji poufnych nie będzie rozumiane jako udzielenie licencji w ramach jakiegokolwiek patentu, 
zgłoszenia patentowego, wzorów użytkowych i innych praw dotyczących własności przemysłowej i 
intelektualnej (prawa autorskie i pokrewne). 
 
 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

a. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie pisemnie pod rygorem nieważności 
 

b. Nieważność jakichkolwiek warunków lub postanowień niniejszej umowy nie ma wpływu na ważność 
pozostałych warunków i postanowień niniejszej umowy lub ważność samej umowy. 
 

c. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polski. Sądem 
właściwym do rozstrzygania sporów między stronami będzie właściwy rzeczowo sąd w Gdańsku. 
 

d. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony 
 
Niniejsza umowa została podpisana przez upoważnionych przedstawicieli oby Stron: 
 
 
 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

 
 
Assel Sp. z o.o.  
ul. Batalionów Chłopskich 1  
83-000 Pruszcz Gdański 
Poland  

Imię I Nazwisko: 
 
……………………………………... 
 
Stanowisko 
 
………………………………………. 
 
Data:  
Podpis: 
 

 Imię I Nazwisko 
 
……………………………………………….. 
 
Stanowisko 
 
………………………………………………… 
 
Data: 
Podpis: 
 

 


