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Umowa o poufności Nr …….. 

 

Zawarta w dniu …………..r  w ……………………., pomiędzy: 

 

CADesigner Engineering spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 

ul. Henryka Dąbrowskiego 22, 40 – 954 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000467988, posługującą się numerami: NIP: 

954 – 274 – 45 – 00 i REGON: 243308468 o kapitele zakładowym: 50.000,00 zł, 

reprezentowaną przez:  

1.  Bartłomiej Markowicz – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej „……………………………“; z jednej strony, 

a 

………………………………… z siedzibą w ……………………………………. wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach 

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

………………………., posługującą się numerami: NIP: ……………………… i REGON: 

……………………….. o kapitele zakładowym: ……………………… 

reprezentowaną przez:  

1. ………………………………… – ……………………………. 

zwaną   dalej   „Wykonawca”;  z drugiej  strony, 

w dalszej części nazywane „Stronami” zawarli niniejszą Umowę o poufności zwaną dalej „Umową” 

o następującej treści : 

PREAMBUŁA 

§ 1 

 

Celem niniejszej Umowy jest ochrona poufności wszystkich  informacji, które Strony przekażą sobie 

nawzajem w  związku z możliwością nawiązania współpracy w przyszłości.  
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POUFNOŚĆ 

§2 

 

1. Strony oświadczają, że wszelkie informacje (w tym: dane, dokumenty, rysunki, mapy, projekty, 

fotografie, oprogramowanie, wzory, badania rynkowe, know-how, prawa autorskie, prawa 

własności przemysłowej, informacje techniczne, technologiczne, operacyjne, finansowe, 

marketingowe i inne) przekazane w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, dotyczące ich 

wzajemnej współpracy, a także podjętych negocjacji poprzedzających podjęcie tej współpracy, a 

wymienionych pomiędzy Stronami są poufne, a do ich ujawnienia wymagana jest jednomyślna 

zgoda Stron, wyrażona na piśmie – „Informacje Poufne”. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że na żądanie każdej ze Stron przekazanie Informacji Poufnych 

zostanie udokumentowane stosownym protokołem, który może zawierać dodatkowe warunki 

wykorzystania Informacji Poufnych, niż zawarte w niniejszej Umowie. 

3. Każda ze Stron w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie 5 lat od dnia jej 

rozwiązania: 

1) zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności 

drugiej Strony, a w szczególności o których mowa w ust. 1, udostępnionych przez tę drugą 

Stronę, 

2) może wykorzystywać Informacje Poufne uzyskane od drugiej Strony tylko w celu realizacji 

i rozwijania wspólnych przedsięwzięć w ramach podjętej współpracy, 

3) może udostępnić Informacje Poufne uzyskane od drugiej Strony swoim pracownikom oraz 

pracownikom podmiotów powiązanych tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji i rozwoju 

wspólnych przedsięwzięć w ramach podjętej współpracy, przy jednoczesnym pouczeniu 

swoich pracowników o obowiązkach wynikających z niniejszej Umowy, 

4) może kopiować Informacje Poufne otrzymane od drugiej Strony tylko w zakresie 

niezbędnym do realizacji i rozwoju wspólnych przedsięwzięć w ramach podjętej współpracy 

z zastrzeżeniem, że Strona kopiująca dokona odpowiedniego oznaczenia nośnika każdej z 

kopii, poprzez umieszczenie klauzuli „Poufne”, 

5) nie może ujawniać Informacji Poufnych otrzymanych od drugiej Strony żadnej osobie 

trzeciej (tj. żadnej osobie, która nie jest Stroną niniejszej Umowy) bez uprzedniego pisemnej 

zgody drugiej Strony. 

4. Strony zgodnie zastrzegają, że w przypadku niepodjęcia przez nich planowanej współpracy lub po 

jej zakończeniu, każda ze Stron, po pisemnym powiadomieniu, zobowiązuje się w terminie 14 dni 
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zwrócić drugiej Stronie pozyskane  od niej dokumenty lub dokumentację techniczną nie wykonując 

ich kopii w jakiejkolwiek formie.  

5. Wszelkie ograniczenia przekazywania lub wykorzystania Informacji Poufnych zawarte w niniejszej 

Umowie nie obowiązują w odniesieniu do Informacji Poufnych, które: 

1) stały się publicznie dostępne bez naruszenia niniejszej Umowy, 

2) były wcześniej w posiadaniu Strony lub pozyskane zostały legalnie z innych źródeł, 

3) zostały zwolnione z ograniczeń przewidzianych niniejszą Umową w sposób, o którym mowa 

w ust. 3 pkt. 5 powyżej, 

4) muszą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa albo na 

żądanie sądów lub właściwych organów administracji publicznej, pod warunkiem, że Strona 

przekazująca Informacje Poufne została uprzedzona o konieczności takiego ujawnienia, a 

Strona, która musi je ujawnić podjęła wszystkie dozwolone środki do zapewnienia, że 

poufność tych informacji będzie zachowana także po ich ujawnieniu. 

6. Strony zobowiązują się nie dokonywać żadnych publicznych ogłoszeń, reklam ani nie przekazywać 

wiadomości związanych z niniejszą Umową lub działaniami podjętymi w związku z realizacją i 

rozwojem wspólnych przedsięwzięć w ramach podjętej współpracy bez uprzedniego uzgodnienia z 

drugą Stroną. 

7. Naruszenie przez jedną ze Stron zobowiązania do zachowania poufności, o którym mowa w § 2 ust 

1-5 uprawnia drugą Stronę do żądania kary umownej w kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset 

tysięcy złotych), za każde naruszenie. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania w 

pełnej wysokości na zasadach ogólnych, niezależnie od zastrzeżonych kar umownych. 

 

WŁASNOŚĆ 

§ 3 

 

1. Wszystkie Informacje Poufne, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy pozostają własnością 

tej Strony, która je przekazała drugiej Stronie. Na żądanie Strony przekazującej druga Strona jest 

zobowiązana do natychmiastowego zwrotu lub zniszczenia wskazanych Informacji Poufnych 

otrzymanych od Strony przekazującej wraz ze wszystkimi kopiami, fotografiami, zapisami na dysku 

komputerowym lub innym nośniku informacji albo utrwalonych w jakikolwiek inny sposób. 

2. Niniejsza Umowa nie zobowiązuje do przekazywania sobie przez Strony jakichkolwiek praw 

autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how ani nie oznacza takiego przekazania. 
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CZAS TRWANIA UMOWY 

§ 4  

1. Umowa  wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieoznaczony. 

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia 

złożonego na koniec miesiąca kalendarzowego. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Stron od 

konieczności zachowania w poufności informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy w okresie 

wskazanym w § 2 ust. 3 Umowy, pod rygorem określonym w  § 2 ust. 7 Umowy, chyba, że Strony 

postanowią inaczej na piśmie pod rygorem nieważności. 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

§ 5 

1. Wszelkie spory mogące powstać w związku z interpretacją lub wykonaniem Umowy Strony 

zobowiązują się rozwiązywać drogą polubownych negocjacji i konsultacji. 

2. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu, w sposób o którym mowa w ust. 1, sądem 

właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby 

CADesigner Engineering.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6 

 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. Żadna ze Stron nie ma prawa przekazać osobie trzeciej swoich praw i zobowiązań wynikających 

z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.  

3. Niniejszy stosunek umowny Strony poddają wyłącznie prawu polskiemu. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

 

Wykonawca                                                                           CADesigner Engineering Sp. z o.o.  

 

 

…..........................……       …................................… 

 

 

…………………………       ………………………… 


