Umowa o zachowaniu poufności
zawarta w [___] dnia [___]
(dalej: „Umowa”)
pomiędzy:
XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000619674, NIP: 9512394886, REGON: 361898062,
reprezentowaną przez:
Pana Macieja Adamczyka – Pełnomocnika Zarządu,
zwaną dalej „XTPL”
a
[___] z siedzibą w [___], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez [___], pod nr KRS [___], NIP: [___], REGON: [___], reprezentowaną przez [___]
zwaną dalej „Partnerem”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”.
Zważywszy, że:
1.

Strony zamierzają rozpocząć współpracę w zakresie świadczenia przez Partnera usług na rzecz
XTPL S.A. (dalej: „Współpraca”),

2.

Współpraca ma charakter profesjonalny, w ramach działalności wykonywanej przez Strony,

3.

W związku ze Współpracą, XTPL (dalej: „Strona Przekazująca”) może przekazywać Partnerowi
(dalej: „Strona Otrzymująca”) Informacje Poufne dotyczące XTPL, których ujawnienie lub
nieuprawnione wykorzystanie może narazić Stronę Przekazującą na szkodę,

4.

Partner gwarantuje, że dysponuje procedurami i zabezpieczeniami zapewniającymi zachowanie
w tajemnicy otrzymanych od XTPL wszelkich Informacji Poufnych uzyskanych w toku
Współpracy,

Strony zawarły niniejszą Umowę o następującej treści:
§1
Informacje Poufne
1.

Jako informacje poufne w rozumieniu niniejszej Umowy (dalej: „Informacje Poufne”) należy
traktować wszelkie informacje ujawnione przez Stronę Przekazującą Stronie Otrzymującej lub
opracowane przez Stronę Otrzymującą na podstawie już ujawnionych jej Informacji Poufnych lub
uzyskane przez Stronę Otrzymującą w jakikolwiek sposób związany ze Współpracą, które
obejmują w szczególności, ale nie wyłącznie tajemnice przedsiębiorstwa, wszelkie informacje
naukowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe oraz handlowe, a także
wynalazki, specyfikacje, formuły, projekty, moduły, próbki, prototypy lub ich części,
dokumentacje, innowacyjne pomysły, informacje z zakresu badań i rozwoju (R&D), koncepcje
biznesowe, dane osobowe, jak również informacje dotyczące działalności Strony Przekazującej
lub jej podmiotów zależnych lub powiązanych oraz klientów i innych kontrahentów Strony
Przekazującej, w tym również w szczególności:
a.
szczegóły techniczne i technologiczne wszelkich rozwiązań technicznych opracowanych
lub będących na jakimkolwiek etapie opracowania przez Stronę Przekazującą,

b.

c.

2.

3.

szczegóły techniczne i technologiczne dotyczące konstrukcji jakichkolwiek urządzeń
opracowanych lub wyprodukowanych (lub będących na jakimkolwiek etapie opracowania
lub produkcji) przez Stronę Przekazującą,
szczegóły dotyczące formuły nano - tuszu wykorzystywanego w procesach
technologicznych przeprowadzanych przez Stronę Przekazującą.

Informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej będą uważane za Informacje Poufne niezależnie
od formy, w jakiej zostały utrwalone lub przekazane; powyższe obejmuje utrwalenie lub
przekazanie również w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej oraz niezależnie od tego czy
zostały wyraźnie i jednoznacznie oznaczone lub opisane jako Informacje Poufne przez Stronę
Przekazującą. Ponadto Strona Otrzymująca może wejść w posiadanie Informacji Poufnej
podczas wizyty w pomieszczaniach należących do Strony Przekazującej (np. laboratoria, centra
badawczo-rozwojowe).
Zobowiązania określone w niniejszej Umowie odnoszą się do wszelkich Informacji Poufnych,
niezależnie od tego czy Strona Otrzymująca pozyskała je bezpośrednio od Strony Przekazującej,
czy poprzez pośrednictwo jakichkolwiek osób trzecich działających w imieniu
i na rzecz Strony Przekazującej, a także w sytuacji, gdy Strona Otrzymująca weszła
w posiadanie Informacji Poufnych w jakikolwiek inny sposób związany z realizacją Współpracy.
§2
Zobowiązanie do zachowania poufności

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Strona Otrzymująca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy, nieprzekazywania,
nieujawniania, niepowielania, niekopiowania, niewykorzystywania w jakikolwiek sposób
i w jakiejkolwiek formie (do użytku komercyjnego lub jakiegokolwiek innego), w tym na użytek
własny Strony Otrzymującej bądź jakichkolwiek podmiotów trzecich Informacji Poufnych
otrzymanych od Strony Przekazującej.
Informacje Poufne mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowego wykonania przez
Stronę Otrzymującą czynności związanych ze Współpracą.
Strona Otrzymująca zobowiązuje się w szczególności nie przekazywać i nie udostępniać
w jakikolwiek inny sposób Informacji Poufnych osobom trzecim. Strona Otrzymująca zobowiązuje
się podjąć wszelkie czynności konieczne w celu zabezpieczenia i ochrony Informacji Poufnych
przed dostępem ze strony nieupoważnionych osób trzecich oraz ich wykorzystaniem niezgodnie
z niniejszą Umową.
Jakiekolwiek ujawnianie, przekazywanie, zbywanie lub oferowanie zbycia Informacji Poufnych
osobom trzecim, w tym podmiotom powiązanym ze Stroną Otrzymującą lub ich używanie
wykraczające poza zakres określony w niniejszej Umowie lub wynikający ze Współpracy,
wymaga każdorazowo uzyskania uprzedniej jednoznacznej zgody Strony Przekazującej,
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Strona Otrzymująca może udostępnić Informacje Poufne przekazane przez Stronę Przekazującą
osobom pełniącym funkcje kierownicze, pracownikom lub doradcom Strony Otrzymującej,
wyłącznie jeżeli udostępnienie Informacji Poufnych tym osobom jest niezbędne do prawidłowego
przebiegu Współpracy, pod warunkiem, że osoby te zostaną uprzednio pouczone o obowiązkach
związanych z dostępem do Informacji Poufnych oraz zostaną zobowiązane na piśmie do
zachowania w ścisłej tajemnicy i ochrony Informacji Poufnych na zasadach określonych
w niniejszej Umowie. Strona Otrzymująca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie
obowiązku ochrony Informacji Poufnych przez te osoby trzecie wskazane w zdaniu powyżej,
a ich działania i zaniechania będą traktowane jak działania i zaniechania Strony Otrzymującej.
Na żądanie Strony Przekazującej, Strona Otrzymująca przekaże bez zbędnej zwłoki listę osób,
którym zostały ujawnione Informacje Poufne, ze wskazaniem rodzaju i zakresu Informacji
Poufnych ujawnionych każdej z tych osób.
Strona Otrzymująca zachowa najwyższą staranność w zakresie ochrony Informacji Poufnych,
w tym do zastosowania odpowiednich środków technicznych, które w szczególności uniemożliwią
dostęp osób nieuprawnionych do Informacji Poufnych albo ich utratę. Takimi środkami mogą być
na przykład: zabezpieczenie nośników Informacji Poufnej hasłem dostępu, oznaczenie nośników
klauzulą
„Informacja
poufna”,
odtwarzanie/przechowywanie
Informacji
Poufnych
w odizolowanych bezpiecznych pomieszczeniach (katalog przykładowy).
Strona Otrzymująca zobowiązana jest powiadomić Stronę Przekazującą o każdym przypadku
niedozwolonego ujawnienia, wykorzystania, utraty, powielenia Informacji Poufnych niezwłocznie
po uzyskaniu informacji wystąpieniu takiego przypadku.

§3
Wyłączenia
1.

Strona Otrzymująca nie jest zobowiązana do zachowania zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy wyłącznie w sytuacji, gdy Informacje Poufne:
a.

b.
c.

2.

są powszechnie znane w chwili ich ujawnienia Stronie Otrzymującej lub zostaną podane
do publicznej wiadomości, jeśli podanie do publicznej wiadomości nie nastąpiło
z przyczyn zawinionych przez Stronę Otrzymującą; lub
są wykorzystywane lub ujawniane za uprzednią pisemną zgodą Strony Przekazującej; lub
ich ujawnienie jest wymagane od Strony Otrzymującej na podstawie przepisów prawa lub
prawomocnego orzeczenia lub decyzji właściwego organu sądowego bądź
administracyjnego. Strona Otrzymująca może ujawnić Informacje Poufne wyłącznie
w zakresie bezwzględnie wymaganym przez przepisy prawa lub ww. orzeczenie bądź
decyzję. Strona Otrzymująca poinformuje Stronę Przekazującą o ww. orzeczeniu lub
decyzji niezwłocznie po powzięciu wiadomości o postępowaniu lub o tym, że wspomniane
orzeczenie bądź decyzja może zostać lub zostało wydane oraz zobowiązuje się
współdziałać ze Stroną Przekazującą w celu ochrony Informacji Poufnych.

Strona Otrzymująca jest zobowiązana do wykazania, że wystąpiła jakakolwiek z przesłanek
wskazanych w ust. 1 powyżej.
§4
Zwrot Informacji Poufnych

1.

2.
3.

Na każde żądanie Strony Przekazującej, jednak nie później niż do dnia zakończenia Współpracy
lub do dnia wskazanego przez Stronę Przekazującą w wezwaniu do zwrotu przekazanym Stronie
Otrzymującej, Strona Otrzymująca zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu Stronie
Przekazującej lub zniszczenia – według wyboru dokonanego przez Stronę Przekazującą –
wszelkich dokumentów lub innych nośników (w tym kopii, rysunków, zdjęć) przekazanych Stronie
Otrzymującej lub opracowanych przez Stronę Otrzymującą na podstawie Informacji Poufnych
ujawnionych Stronie Otrzymującej lub w inny sposób przez nią uzyskanych, które zawierają lub
mogą zawierać Informacje Poufne.
Na żądanie Strony Przekazującej, Strona Otrzymująca zobowiązana jest udowodnić zniszczenie
dokumentów oraz nośników danych, o których mowa w ust. 1 powyżej.
Obowiązek wskazany w ust. 1-2 powyżej dotyczy także Informacji Poufnych przekazanych
podmiotom trzecim, innym niż Strona Otrzymująca.
§5
Własność Informacji Poufnych

1.

2.

Każda Informacja Poufna oraz nośniki, na których takie informacje się znajdują, pozostają
wyłączną własnością Strony Przekazującej i nie mogą być w żaden sposób powielane przez
Stronę Otrzymującą, chyba że Strony postanowią inaczej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
W związku z zawarciem niniejszej Umowy, Strona Otrzymująca nie nabywa żadnego prawa,
licencji lub innego uprawnienia, związanego z otrzymanymi Informacjami Poufnymi.
§6
Odpowiedzialność

1.

2.
3.

Strona Przekazująca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Stronie
Otrzymującej, w związku z przekazaniem jej jakiejkolwiek Informacji Poufnej lub jej
nieprawidłowym wykorzystaniem przez Stronę Otrzymującą.
Strona Otrzymująca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Stronę
Przyjmującą w związku z naruszeniem zobowiązań określonych w niniejszej Umowie.
W przypadku naruszenia przez Stronę Otrzymującą jakiegokolwiek postanowienia niniejszej
Umowy, Strona Otrzymująca zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz Strony Przekazującej kary
umownej w wysokości 50.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia,
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wezwania do zapłaty przez Stronę
Przekazującą.

4.

5.

6.

Niezależnie od kary umownej wskazanej w ust. 2 powyżej, Strona Otrzymująca będzie
zobowiązana do zapłaty na rzecz Strony Przekazującej kary umownej w wysokości 50.000 PLN
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek wykorzystania Informacji Poufnej w
ramach działalności prowadzonej przez Stronę Otrzymującą lub poza nią lub też przez
jakikolwiek podmiot w jakikolwiek sposób z nią związany
Zastrzeżenie kar umownych wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej, nie wyłącza możliwości
dochodzenia przez Stronę Przekazującą naprawienia szkody na zasadach ogólnych,
w wysokości przekraczającej wartość kar umownych.
Naruszenie jakiegokolwiek z postanowień niniejszej Umowy może stanowić podstawę do
zakończenia Współpracy przez Stronę Przekazującą ze Stroną Otrzymującą ze skutkiem
natychmiastowym.
§7
Zakres obowiązywania

1.
2.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obydwie Strony i obowiązuje
w trakcie trwania Współpracy oraz przez okres 5 lat po jej zakończeniu.
Obowiązki określone w niniejszej Umowie nie są ograniczone terytorialnie.
§8
Adresy do korespondencji

1.

2.

Strony potwierdzają, że adresy wskazane w komparycji Umowy są wyłącznie właściwe do
składania drugiej Stronie wszelkich oświadczeń drogą pocztową albo kurierem (dalej: „Adres do
korespondencji”).
W przypadku zmiany przez Stronę Adresu do korespondencji, Strona jest zobowiązana do
niezwłocznego poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
o zmianie i wskazania nowego Adresu do korespondencji. Do tego czasu wiążący pozostaje
poprzedni Adres do korespondencji Strony.
§9
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy, w tym niniejszego postanowienia,
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się lub stanie nieważne lub bezskuteczne, nie
wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień niniejszej Umowy. W takim
przypadku Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w celu zastąpienia nieważnego lub
bezskutecznego postanowienia, postanowieniem umownym, które odpowiada celowi
gospodarczemu zamierzonemu przez Strony.
Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszej Umowy lub w związku z nią, Strony będą starały
się rozwiązać polubownie. W przypadku, gdy polubowne rozstrzygnięcie nie jest możliwe,
wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby XTPL.
Niniejsza Umowa została sporządzona w polskiej oraz angielskiej wersji językowej. W przypadku
rozbieżności lub wątpliwości interpretacyjnych wiążąca jest polska wersja językowa.
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.

[XXX], dnia ......................................................
XTPL S.A.

[XXX], dnia ……………………….........................
[Nazwa Partnera]

….....................................................................
[Nazwisko]
[Stanowisko]

….....................................................................
[Nazwisko]
[Nazwisko]
[Stanowisko]
[Stanowisko]

