Umowa o wzajemnym zachowaniu poufności
Umowa zawarta w dniu ………………………, we Wrocławiu, pomiędzy:
CE Ubezpieczenia Sp. z o.o. ul. Łużycka 21, 51-111 Wrocław – spółka wpisana do Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział
pod nr 0000364512 nr REGON 021341390, NIP 8951980982 – reprezentowana przez:
Magdalena Maleszka – Prezes Zarządu
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
reprezentowana/y przez: …………………………………………….. - ………………………………………………..
Zwane dalej „Stronami” lub „Ujawniający” i „Odbiorca”
zważywszy że:
Strony poszukują możliwości ustanowienia jednej lub więcej rodzajów relacji biznesowych
(łącznie zwane dalej “Współpracą”), polegającej na zleceniu wykonania oprogramowania,
którego wykonanie zostało wyspecyfikowane w dokumentacji posiadanej przez
Ujawniającego.
Ujawniający- za który rozumie się podmiot udostępniający lub przekazujący Informacje
Poufne
Odbiorca - za który rozumie się podmiot, któremu zostały ujawnione lub przekazane
Informacje Poufne w celu nawiązania Współpracy.
Zawierają niniejszą Umowę, w związku z możliwością rozpoczęcia współpracy polegającej
na wykonaniu oprogramowania.
Ujawniający to CE Ubezpieczenia sp. z o.o., Odbiorca- podmiot otrzymujący informacje,
dokumentację od Ujawniającego.
Poniżej uzgodniono co następuje:
§1
Na potrzeby niniejszej Umowy, "Informacje Poufne" Ujawniającego oznaczają wszelkie
informacje ujawnione Odbiorcy i rozumiane jako poufne w momencie ich ujawnienia,
wliczając, lecz nie ograniczając do: tajemnicy handlowej, know-how, pomysłów, badań
patentów, planów biznesowych, informacji marketingowych, danych o klientach, sytuacji
finansowej oraz każdej innej informacji technicznej, komercyjnej i/lub finansowej,
wyrażonej w notatkach, listach, emailach, faksach, memorandach, porozumieniach,
kontraktach, analizach, sprawozdaniach, protokołach, dokumentach, instrukcjach, zbiorach,
kodach lub wzorach oprogramowania, bądź innych formach pisanych.
2. Za Informację Poufną podlegającą ochronie na mocy niniejszej Umowy, nie uznaje się
informacji, która:
a) była przed podpisaniem niniejszej Umowy powszechnie znana lub stała się taką bez
winy Odbiorcy;
1.
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b) była przed podpisaniem niniejszej Umowy znana Odbiorcy przed otrzymaniem
niniejszego dokumentu;
c) została zgodnie z prawem przed podpisaniem niniejszej Umowy otrzymana od osób
trzecich bez podobnych ograniczeń i bez naruszenia niniejszej Umowy;
d) została opracowana niezależnie przez Odbiorcę, który nie miał dostępu do
którejkolwiek z zastrzeżonych informacji, stanowiących lub mogących stanowić
Informację Poufną i bez naruszenia jego zobowiązań w niniejszej Umowie; lub
e) została wyraźnie zatwierdzona do publikacji przez pisemną zgodę Ujawniającego.
§2
1. Odbiorca, a także jego pracownicy, doradcy nie mogą korzystać z żadnej Poufnej Informacji
Ujawniającego za wyjątkiem sytuacji, gdy ma to związek z rozmowami biznesowymi
prowadzonymi pomiędzy Odbiorcą a Ujawniającym, w ramach potencjalnej Współpracy, o
której mowa w preambule niniejszej Umowy.
2. Odbiorca, a także jego pracownicy, doradcy z taką samą uwagą z jaką chronią swoje
Informacje Poufne, zachowując najwyższą staranność, zobowiązują się zapobiegać
jakiemukolwiek nieautoryzowanemu użyciu lub ujawnieniu Informacji Poufnych przez
osoby trzecie.
3. Odbiorca, a także jego pracownicy, doradcy powinni powstrzymywać się od ujawniania
jakiejkolwiek Informacji Poufnych, w tym w szczególności nie powinni, bez wcześniejszej
pisemnej zgody Ujawniającego:
- rozpowszechniać w jakikolwiek sposób m.in. za pomocą druku, środków
elektronicznych komunikowania się na odległość,
- publikować, ujawniać, przekazywać,
lub udostępniać Informacji Poufnych,
w całości lub części, żadnym osobom trzecim- osobom prawnym oraz osobom
fizycznym, czy to organizacjom.
§3
Odbiorca może ujawnić Informacje Poufne w niezbędnym zakresie, jeżeli takie ujawnienie
jest wymagane przez sąd lub inny organ państwowy, zakładając, że Odbiorca dokłada i
będzie dokładał najlepszych starań w celu zachowania poufności Informacji Poufnych, w
tym między innymi poprzez współpracę z Ujawniającym w uzyskaniu odpowiednich
zabezpieczeń.
2. Wszystkie oryginały, kopie, reprodukcje i streszczenia które zawierają lub obejmują
Informacje Poufne zostaną zwrócone lub zniszczone, w okresie 15 dni od pisemnego
wniosku Ujawniającego.
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§4
Strony Umowy postanawiają, że w niniejsza Umowa nie
oznacza przeniesienia
jakichkolwiek wyrażonych lub domniemanych praw własności i/lub praw własności
intelektualnej Ujawniającego na rzecz Odbiorcy.
2. Strony zastrzegają sobie ograniczone prawo do wglądu do Informacji Poufnych
w powiązaniu z podejmowaniem decyzji biznesowych o przystąpieniu do Współpracy.
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§5
Każda ze Stron podaje Informacje Poufne zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.
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§6
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Żadna ze Stron niniejszej Umowy, bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej strony, nie może
przekazać lub przenieść niniejszej Umowy na podmiot trzeci. Niniejsza Umowa jest wiążąca dla
Stron i ich następców prawnych.
§8
Strony zgodnie ustalają, iż Informacje Poufne objęte niniejszą Umową ujawnione przez jedną ze
Stron lub o których druga Strona dowiedziała się w wyniku współpracy i rozmów nie mogą być
przez druga Stronę wykorzystane dla własnych celów lub dla celów prowadzenia działalności
gospodarczej.
§9
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez Strony i będzie
obowiązywać przez okres 3 lat. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wszelkie spory Strony zobowiązują
się rozwiązywać polubownie.
2. W przypadku sporu powstałego na tle niniejszej Umowy lub w przypadku dochodzenia
jakichkolwiek roszczeń z tytułu szkód powstałych na skutek ujawnienia Informacji
Poufnych, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla
siedziby powoda.
Podpis:

Podpis:

Imię i nazwisko:
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