Umowa o zachowaniu poufności

zawarta w dniu.....................................w Gdańsku pomiędzy:
Agencją Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6, zarejestrowaną w Sądzie
rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, kapitał zakładowy 15.640.000 zł, reprezentowaną przez:
Łukasza Żelewskiego – Prezesa Zarządu
Marka Kasickiego – Wiceprezesa Zarządu
a
........................................zam.
legitymującym
się
dowodem
nr........................................PESEL................................NIP..........................

osobistym

Zważywszy, że:
umawiające się Strony, w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu
„Biznes dla biznesu - budowa platformy współpracy między inwestorami prywatnymi i pomysłowymi
przedsiębiorcami” poprzez wykorzystanie platformy internetowej Inwestornia.pl., będącej miejscem
wymiany informacji, pozyskiwania wiedzy oraz kojarzenia autorów ciekawych pomysłów biznesowych
z potencjalnymi inwestorami, będą przekazywać sobie informacje i/lub materiały, dotyczące wszelkich
pomysłów dostępnych na platformie Inwestornia.pl, które mogą stanowić informacje poufne –
zgodnie postanawiają, co następuje:
§1
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz
informacji, otrzymanych lub uzyskanych w sposób zamierzony lub przypadkowy od drugiej Strony w
formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (zwanych łącznie „Informacjami”) w związku z realizacją w
ramach Projektu i platformy, o których mowa w Preambule do niniejszej umowy, poczynając od dnia
zawarcia niniejszej umowy. Informacje, o których mowa powyżej, stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa Stron w rozumieniu art.11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Za Informacje pochodzące od Strony rozumie się również Informacje zawarte
na portalu internetowym Inwestornia.pl będącym własnością Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
2. Obowiązek opisany w ust.1 obejmuje w szczególności Informacje, które Strony otrzymały
bezpośrednio od siebie, w formie pisemnej, elektronicznej, w tym Informacje udostępnione na
platformie internetowej Inwestornia.pl, a także za pośrednictwem osób działających w imieniu drugiej
Strony, nieujawnione przez Stronę, której one dotyczą, lub osoby trzecie do publicznej wiadomości w
sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieoznaczony krąg osób.
§2
1.Obowiązek Stron zachowania w tajemnicy Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich
udostępniania osobom trzecim z wyjątkiem osób, o których mowa w ust.2 i z zastrzeżeniem § 5 ust.1
umowy.
2. Za działania lub zaniechania osób, którymi Strony posługują się, związane z naruszeniem obowiązku
wskazanego w § 1 Strony odpowiadają jak za działania własne.
3. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 1 przez jedną ze Stron, poniesie ona
pełną odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami prawa, za wszelkie szkody spowodowane
ujawnieniem informacji poufnych, a druga Strona uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania w
pełnej wysokości zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
§3
1. Jeżeli nie będą tego wymagać przepisy obowiązującego prawa ani nie będzie to konieczne dla
potrzeb niniejszej umowy, w czasie jej trwania Stronie nie wolno bez uprzedniego wyraźnego

pisemnego zezwolenia drugiej Strony w sposób bezpośredni ani pośredni ujawniać,
przekazywać, udostępniać ani też wykorzystywać we własnym lub cudzym interesie Informacji
dotyczących drugiej Strony.
2. W przypadku nie podjęcia przez Stronę działań związanych z realizacją przedsięwzięć, o
których mowa w Preambule do niniejszej umowy, zobowiązana jest ona na żądanie drugiej
Strony przekazać niezwłocznie wszelkie będące w jej posiadaniu, w formie pisemnej albo
elektronicznej, Informacje uzyskane od Strony.
§4
Strony zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia, aby środki łączności
wykorzystywane przez nie do odbioru, przekazywania oraz przechowywania Informacji gwarantowały
zabezpieczenie Informacji przed dostępem osób trzecich nie upoważnionych do zapoznania się z nimi.
§5
1. W przypadku żądania udostępnienia Informacji przez organ lub inny podmiot do tego
uprawniony z mocy obowiązujących przepisów prawa lub stosownego porozumienia z
organem Strona, do której żądanie zostało skierowane, jest obowiązana niezwłocznie
poinformować drugą Stronę.
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust.1 powinno zostać dokonane w miarę możliwości przed
udzieleniem Informacji uprawnionemu organowi lub innemu podmiotowi oraz powinno
wskazywać zakres żądanych Informacji, chyba że przekazanie takiej informacji jest zabronione
na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji podmiotu żądającego
udostępnienia Informacji.
§6
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 5 lat od dnia jej zawarcia.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy o ochronie informacji niejawnych i kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie sprawy sporne w związku z niniejszą umową rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby
Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej Strony.
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