
 

 

 

 

U M O W A  O  U D O S T Ę P N I A N I U  I N F O R M A C J I  P O U F N Y C H  

 

zawarta w ………………………, w dniu ................2012r. zwana dalej Umową,  

 pomiędzy: 

 

Mariuszem Krause prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Towarzystwo Inwestycyjno – 

Finansowe  z siedzibą w  Bydgoszcz ( 85-868)  przy ul. A. G. Siedleckiego 27/1  wpisanego do 

Centralnej Ewidencji i Informacji O Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 

Gospodarki dawniej wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta 

Miasta Bydgoszczy (nr ewid. 99836) REGON  092481284, NIP 953-222-65-54 zwanym  dalej  

Zleceniobiorcą  

 

a 

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

............................................................................................................zwanym dalej Zleceniodawcą. 

zwanym w dalszej części umowy T.I.F  lub Stroną,  

 

o następującej treści: 

 

 

 

 

§ 1 

Definicje pojęć 

 Na potrzeby realizacji przedmiotowej Umowy Strony przyjmują, iż: 

 

1. Informacją poufną jest każda informacja, która łącznie spełnia następujące kryteria: 
 

1) stanowi własność jednej ze Stron lub Strona jest uprawniona do posługiwania się nią w 
zakresie niezbędnym do prowadzenia rozmów,  

 

2) wskazana jest jako poufna lub treść informacji uzasadnia zachowanie jej w poufności,  
 

3) ujawniana jest przez jedną ze Stron, zwaną dalej Stroną Ujawniającą, drugiej Stronie, zwanej 
dalej Stronią Otrzymującą, na zasadach przewidzianych niniejszą Umową lub względnie 
przed jej zawarciem, w tym w szczególności w trakcie prowadzonych negocjacji,  



 

 

 

 
 

4 ) dotyczy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, produktowych, know -how, 
ekonomicznych, finansowych, handlowych, personalnych, prawnych, organizacyjnych i 
umownych uzyskanych podczas wzajemnej komunikacji, niezależnie od formy i postaci ich 
przekazania (w szczególności na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, drogą telefoniczną lub 
elektroniczną, albo wizualnie w postaci próbek, szkiców).  
 
 

 

2. Informacją poufną jest także informacja stanowiąca produkt finalny: 

1) analizy, badań lub testów Informacji poufnych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego 
paragrafu, 

2) analizy, badań lub testów w szczególności sprzętu, oprogramowania, systemów lub ich części,  

           dostarczonych przez Stronę Ujawniającą. 

 

3. Informacją jawną jest informacja, która:  

1) jest powszechnie znana lub została upubliczniona w inny sposób niż przez naruszenie 
postanowień niniejszej Umowy przez Stronę Otrzymującą, lub  

 

2) została ujawniona Stronie Otrzymującej dobrowolnie i bez naruszenia postanowień niniejszej 
Umowy przez osobę trzecią, która nie wskazała ograniczeń w zakresie korzystania z niej lub 
dalszego ujawniania, lub 

 

3) została samodzielnie uzyskana przez Stronę Otrzymującą, co powinno zostać udowodnione , 
lub 

 

4) została ujawniona w związku z obowiązkiem przewidzianym przepisami prawa, w tym w 
szczególności wyrokiem sądu albo decyzją organu administracji publicznej lub jakiegokolwiek 
innego organu, który posiada w tym zakresie uprawnienia ustawowe, a jego de cyzje są 
ostateczne i wiążące dla Strony Otrzymującej. 
 

4. Dochowanie poufności w odniesieniu do informacji poufnych oznacza stosowanie przez Stronę 
Otrzymującą standardów kontroli tożsamych z tymi, które stosuje w celu uniknięcia ujawnienia i 
rozpowszechniania swoich własnych informacji, które uznaje za poufne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

§ 2 

Zobowiązania stron  

1. Strona Otrzymująca zobowiązuje się, iż: 

1) zachowa Informacje poufne do własnej wiadomości i ograniczy dostęp do nich do własnych 
pracowników oraz konsultantów (np. prawników i doradców podatkowych), którym 
informacje te są niezbędne w celach określonych w Preambule do niniejszej Umowy i którzy 
zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach tożsamych do przewidzianych 
niniejszą Umową,  

2) pouczy pracowników i konsultantów, o których mowa powyżej o obowiązkach wynikających z 
niniejszej Umowy, w zakresie dochowania tajemnicy,  

 

3) nie ujawni Informacji poufnych osobom trzecim, chyba że Umowa stanowi inaczej,  

4) nie użyje otrzymanych Informacji poufnych w celach innych, niż wskazane 
w Preambule do niniejszej Umowy,  

5) nie będzie kopiowała Informacji poufnych, chyba że będzie to uzasadnione koniecznością 
wynikającą z przyczyn wskazanych w Preambule do niniejszej Umowy, jednakże w takiej 
sytuacji kopie Informacji poufnych stanowią również informacje poufne, 

6) zachowa należytą staranność względem Informacji poufnych,  
 

1. Strona Ujawniająca zobowiązuje się, iż dołoży wszelkiej staranności, aby zapewnić niezbędną - 
dla realizacji celów określonych w Preambule do niniejszej Umowy - kompletność 
przekazywanych Informacji poufnych. 

 

2. Strony Umowy zobowiązują się, iż: 

1) w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację jednego lub wszystkich 
postanowień Umowy, niezwłocznie poinformują o tym fakcie drugą Stronę na piśmie, pod 
rygorem nieważności, 

2) przedmiotowa Umowa stanowić będzie wiążący załącznik do ewentualnych umów 
zawieranych pomiędzy Stronami a szczególnie dotyczy to treści i przedmiotu umowy o 
współpracy pomiędzy Stronami zawartej w dniu 19.01.2011 roku w Warszawie.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

§ 3 

Oświadczenia Stron  

1. Każda ze Stron Umowy niniejszym oświadcza, że: 
 

1) jest niezależnym przedsiębiorcą,  
 

2) rozumie i zgadza się, iż Informacja poufna jest własnością drugiej Strony i użycie lub 
ujawnienie Informacji poufnych, w sposób inny niż dozwolony postanowieniami niniejszej 
Umowy, może wyrządzić nieodwracalne i znaczące szkody drugiej Stronie, których Strona ta 
nie będzie w stanie naprawić w sposób przewidziany przez prawo. Niezależnie od innych 
sposobów naprawienia szkody przewidzianych prawem oraz ewentualnie ustalonych przez 
Strony, Strona która doznała szkody, może żądać ustanowienia zabezpieczenia.  

 

2. Strona Ujawniająca oświadcza, iż jest uprawniona do ujawnienia Informacji poufnych Stronie 
Otrzymującej i zapewnia, iż ich ujawnienie nie narusza praw osób trzecich. 

 

 

 

 

 

§ 4 

                                                  Okres obowiązywania 

1. Niniejsza Umowa będzie obowiązywać od dnia jej podpisania przez umocowanych 
reprezentantów Stron bezterminowo. 

 

2. Każda ze Stron ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem terminu 14 dni 
wypowiedzenia, co nie zwalnia Stron ze wzajemnych zobowiązań w przedmiocie posługiwania się 
Informacjami poufnymi, wymienionymi przed dniem jej rozwiązania.  

 

3. Ustęp 2 niniejszego paragrafu nie wyklucza praw Stron do rozwiązania Umowy za porozumieniem 
Stron. 

 

4. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, Strona 
Otrzymująca, na żądanie Strony Ujawniającej, zniszczy wszelką dokumentację dotyczącą 
informacji poufnych oraz same Informacje poufne, które ma w swoim posiadaniu i które 
otrzymała w związku z niniejszą Umową. Na żądanie Strony Ujawniającej, Strona Otrzymująca 
złoży oświadczenie potwierdzające dokonanie powyższych czynności.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

§ 5 

Zrzeczenie się praw  

Żadne opóźnienie lub odstąpienie od dochodzenia praw wynikających z niniejszej Umowy nie może 

być traktowane jako ich zrzeczenie. Zrzeczenie się określonych uprawnień (roszczeń) w związku z 

jednostkową sytuacją, nie oznacza ogólnego zrzeczenia się wszystkich przysługujących St ronie 

środków prawnych. Częściowe wykorzystanie przysługujących Stronie uprawnień nie wyklucza 

późniejszego skorzystania ze wszystkich praw jej przysługujących.  

 

  § 6 

Przeniesienie  praw 

Ze względu na osobisty charakter praw i obowiązków określonych ninie jszą Umową, nie mogą one 

być przekazane lub w inny sposób przeniesione w części lub w całości na osoby trzecie, bez 

wcześniejszej pisemnej zgody obu Stron. 

 

 

 

§ 7 

Klauzula salwatoryjna 

Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub jego części za nieważne lub 

niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień niniejszej Umowy.  

 

§ 8 

Sposób komunikacji i doręczania 

1. Jeżeli w Umowie nie została zastrzeżona określona forma dla dokonania czynności przez jedną ze 
Stron Umowy, wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i dokumenty będą przekazywane drugiej 
Stronie pisemnie, drogą elektroniczną lub drogą faksową, na adres wskazany w Umowie lub inny 
wskazany na piśmie przez drugą Stronę . 

 

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu 
i oświadczają, że ich aktualne adresy do korespondencji są następujące:  

 

1) Ze strony T.I.F uprawnionym do kontaktu jest: 

Pan Mariusz Krause 

tel. (+48) 511-522-422 

e-mail: m.krause@tif.info.pl 

          

2) Ze strony  ..................... uprawnionym do kontaktu jest: 

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



 

 

 

 

3. Za doręczone uznaje się pismo przyjęte bezpośrednio lub listem poleconym za  pośredn ictwem 
poczty, jak i zwrócone przez pocztę po dwukrotnej awizacji listu poleconego na powyższe 
adresy.  
 

4. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust.2 powoduje ten skutek, że pismo wysłane na adres 
wskazany w ust.1 uznaje się za doręczone także wówczas, gdy  zostanie zwrócone z powodu 
nieaktualnego adresu terminie określonym ordynacją pocztową.  

 

 

§ 9 

Spory  

1. Przedmiotowa Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim.  

2. Wszelkie spory i roszczenia wynikające lub pozostające w związku z przedmiotową Umową 
zostaną poddane pod rozstrzygniecie przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Strony 
pozywającej. 

  

§ 10 

Postanowienia końcowe  

1. Poszczególne tytuły zastosowano w niniejszej Umowie jedynie dla celów przejrzystości i nie 
mają one wpływu na jej interpretację. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

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

 

 

 

 

 

 

    Zleceniobiorca                                                                     Zleceniodawca 

 

 

       

 


