UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarta w dniu ………….. r. w Łodzi pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………

a
Eubioco S.A. z siedzibą w Łodzi (kod: 91-341) przy ul. Pojezierska 90A, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000370876, NIP: 947-197-42-26, REGON: 10099703600000 (zwaną dalej również:
„Eubioco”),
reprezentowaną przez:
Małgorzatę Sadzińską – Prezesa Zarządu,
Aleksandrę Jaraczewską – Prokurenta,
upoważnionych do łącznej reprezentacji,
a łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”.
Mając na uwadze, że

Strony zamierzają zawrzeć umowę, której przedmiotem będzie

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….(dalej: „Produkt”);
a ustalenie szczegółów przywołanej umowy i ewentualnej współpracy pomiędzy Stronami,
wymaga przekazania poufnych danych i dokumentacji dotyczących Produktu (dalej:
„Informacje Poufne”);
Strony postanowiły, co następuje:

1.

Każda ze Stron zobowiązuje się traktować jako poufne i chronić wszelkie Informacje
Poufne drugiej Strony, co najmniej w takim samym zakresie, w jakim jest to stosowane
do ochrony jej własnych informacji o charakterze poufnym.

2.

Informacjami Poufnymi są wszystkie techniczne, technologiczne, organizacyjne, prawne,
handlowe, naukowe i administracyjne informacje dotyczące Produktu oraz inne
informacje o charakterze tajemnicy przedsiębiorstwa, przekazywane pomiędzy Stronami,
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zarówno ustnie, jak i pisemnie, w tym drogą elektroniczną, nie wyłączając rysunków,
fotografii, nagrań, plików bez względu na ich format i zapisanych na dowolnych
nośnikach elektronicznych. Każda ze Stron zobowiązuje się nie używać dla własnych
korzyści lub korzyści innych osób lub podmiotów żadnych Informacji Poufnych bez
wcześniejszej

pisemnej

zgody

drugiej

Strony.

Informacje

Poufne

mogą

być

wykorzystywane przez Stronę otrzymującą jedynie w zakresie wynikającym z celu
łączącej Strony umowy.
3.

Strona

otrzymująca

zobowiązuje

się

do

dołożenia

najwyższej

staranności

w zabezpieczeniu przekazanych jej przez drugą Stronę Informacji Poufnych..
4.

Zobowiązanie do zachowania poufności Informacji Poufnych nie dotyczy informacji,
które:
a)

były znane Stronie otrzymującej wcześniej, przed otrzymaniem ich od drugiej
Strony, przy czym Strona otrzymująca Informacje Poufne zobowiązana jest
okoliczność tą wykazać;

b)

były ogólnie znane i ogólnie dostępne przed otrzymaniem ich przez Stronę
otrzymującą Informacje Poufne;

c)

zostały podane do publicznej wiadomości lub w inny sposób udostępnione bez
udziału i nie z powodu ujawnienia ich przez Stronę otrzymującą Informacje
Poufne;

a)

były ujawnione na wezwanie sądu lub innego organu państwowego i zostały
ujawnione wyłącznie tym podmiotom.

5.

Każda ze Stron jest zobowiązana ograniczyć dostęp do Informacji Poufnych tylko do
tych pracowników i współpracowników, którzy są bezpośrednio zaangażowani
w realizację współpracy pomiędzy Stronami. Strona otrzymująca Informacje Poufne,
przed ujawnieniem tych informacji pracownikom lub współpracownikom, obowiązana jest
poinformować ich o poufnym charakterze informacji oraz zobowiązać do zachowania ich
poufności.

Strona

otrzymująca

Informacje

Poufne

ponosi

bezpośrednią

odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną drugiej Stronie na wskutek ujawnienia
Informacji Poufnych przez ww. pracowników lub współpracowników.
6.

Zobowiązania do zachowania poufności i nie używania Informacji Poufnych będą
obowiązywały przez okres 5 lat od daty podpisania niniejszej Umowy lub do momentu,
gdy Strony podpiszą inne porozumienie w tej sprawie. W przypadku, gdy Strona
otrzymująca Informacje Poufne jest wezwana przez sąd lub inny organ państwowy do
ujawnienia takich informacji, Strona ta powiadomi natychmiast o tym drugą Stronę na
piśmie tak, aby umożliwić zapewnienie ochrony jej Informacji Poufnych.

7.

W przypadku podjęcia przez Stronę otrzymującą Informacje Poufne podejrzenia, że
jakakolwiek osoba trzecia weszła w nieuprawnione posiadanie pozostających w jej
dyspozycji Informacji Poufnych drugiej Strony, zobowiązana jest do natychmiastowego
powiadomienia o tym fakcie Strony ujawniającej Informacje Poufne oraz do podjęcia
wszelkich niezbędnych czynności zabezpieczających.
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8.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.

10. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.

………………………………….

EUBIOCO
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