Umowa o zachowanie poufności
zawarta 25 lutego 2021 r. w Krakowie
Stronami umowy o poniższej treści (Umowa) są:
1)
ABC sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
ul. Nieistniejąca 1, 30-000 Kraków
NIP: 1234567890
Numer KRS: 00012345
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców przez: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego)
Stronę tą reprezentuje(ą):
Adam Nowak – Prezes Zarządu

Z komentarzem [IS1]: To prosta, uwzględniająca interesy
obu stron, umowa o zachowanie poufności. Warto pamiętać,
że tego rodzaju umowa może być zawarta w bardzo różnych
przypadkach, a specyfika niektórych z nich wymagać będzie
modyfikacji wzoru.
Wzór uwzględnia tylko najważniejsze (moim zdaniem)
kwestie dla tego rodzaju umowy. Warto rozważyć
uzupełnienie go przed wykorzystaniem.
Data ostatniej weryfikacji wzoru: 25 lutego 2021 r.
Wersja wzoru: 1
Wzór udostępniam bezpłatnie do wykorzystania jako projekt
umowy, której jesteś stroną. W tym celu możesz go
wykorzystać w całości lub w części, bez zmian lub z
dowolnymi zmianami. Będzie mi miło, jeżeli dasz mi znać, że
wzór się przydał (igor.stanek@kancelariastanek.pl).
Więcej wzorów na: www.igorstanek.pl
Moja Kancelaria: www.kancelariastanek.pl

2):
Jan Kowalski
Firma działalności gospodarczej: „Jan Kowalski BCD”
ul. Nieistniejąca 2, 30-000 Kraków
NIP: 1234567891
§ 1.
1. W rozumieniu Umowy:
a. Zobowiązanym jest każda ze stron Umowy w zakresie, w jakim posiada (będzie posiadała)
Informacje Poufne drugiej strony lub ma (będzie miała) do nich dostęp,
b. Ujawniającym jest każda ze stron Umowy w zakresie, w jakim druga strona posiada (będzie
posiadała) jej Informacje Poufne lub ma (będzie miała) do nich dostęp.
2. Strony zawierają Umowę ponieważ przewidują, że Zobowiązany będzie miał dostęp do Informacji
Poufnych Ujawniającego w związku z [opisać] (Cel Ujawnienia).
3. Zobowiązany zobowiązuje się do zachowania w poufności Informacji Poufnych Ujawniającego, na
zasadach wynikających z Umowy.
4. Umowa obowiązuje przez trzy lata od wskazanej powyżej daty jej zawarcia.
§ 2.
Informacjami Poufnymi w rozumieniu Umowy są wszystkie informacje dotyczące Ujawniającego lub
pochodzące od Ujawniającego, poza informacjami publicznie dostępnymi. Informacjami Poufnymi są
w szczególności dotyczące Ujawniającego lub od niego pochodzące: informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne oraz inne informacje posiadające wartość gospodarczą.
§ 3.
1. Zobowiązanie do zachowania Informacji Poufnych w poufności oznacza, że Zobowiązany:
a. nie może ujawniać Informacji Poufnych osobom trzecim (poza wyjątkami wyraźnie
wymienionymi w Umowie) i powinien Informacje Poufne przed takim ujawnieniem
odpowiednio zabezpieczyć,
b. nie może wykorzystywać Informacji Poufnych inaczej niż zgodnie z Celem Ujawnienia.
2. W celu zachowania Informacji Poufnych w poufności Zobowiązany podejmie w szczególności
następujące działania:
Strona 1 z 3

Nieumiejętne wykorzystanie wzoru może spowodować
nieważność umowy lub jej części. Dla większego
bezpieczeństwa warto powierzyć prawnikowi dostosowanie
tego wzoru do konkretnej sytuacji lub opracowanie umowy
od podstaw. Po takie usługi oczywiście zapraszam do mnie
(igor.stanek@kancelariastanek.pl).
Z komentarzem [IS2]: Celowo stronom umowy nie zostały
nadane nazwy stosowane w umowie (np. Ujawniający i
Zobowiązany). Dzięki temu zabiegowi i konstrukcji § 1., wzór
można zastosować zarówno gdy tylko jedna ze stron jest
zobowiązana do zachowania poufności, jak i kiedy
zobowiązane są obie strony (ponieważ wzajemnie ujawniają
sobie chronione informacje).
Z komentarzem [IS3]: Poprzez te definicje każda ze stron
może być zarówno Zobowiązanym, jak i Ujawniającym – czyli
umowa zobowiązuje każdą ze stron do zachowania poufności
odnośnie do informacji drugiej strony. Umowę można w
prosty sposób przekształcić w „jednostronnie
zobowiązującą” (tylko jedna ze stron jest zobowiązana do
zachowania poufności) – wystarczy zmienić definicje na:
„Zobowiązanym jest Jan Kowalski” (zakładając, że Jan
Kowalski ma zachować informacje drugiej strony w
poufności) oraz „Ujawniającym jest ABC sp. z o.o.”.
Z komentarzem [IS4]: Należy wstawić krótki opis
wyjaśniający po co ujawniane będą informacje poufne. Może
to być np.:
- „świadczeniem usług na podstawie umowy o współpracy z
21 lutego 2021 r.”;
- „świadczeniem usług programistycznych”;
- „przygotowywaniem oferty na świadczenie usług
programistycznych”
itd.
Z komentarzem [IS5]: To jest dość ogólne wymienienie
przykładowych informacji poufnych, zaczerpnięte z definicji
tajemnicy przedsiębiorstwa, z ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Warto dopracować definicję
informacji poufnych na potrzeby konkretnej umowy.

a. Zobowiązany będzie przechowywał Informacje Poufne w sposób uniemożliwiający dostęp
do nich przez osoby nieupoważnione,
b. […]
3. Zobowiązany zapewni, aby wszystkie osoby, którym da dostęp do Informacji Poufnych zobowiązały
się wcześniej do zachowania tych informacji w poufności na warunkach nie słabszych niż
wynikające z Umowy.

Z komentarzem [IS6]: Warto wymienić konkretne
działania zmierzające do ochrony Informacji Poufnych,
właściwe w konkretnym przypadku.

§ 4.
1. Zobowiązany może ujawnić Informacje Poufne swoim doradcom prawnym, podatkowym i
biznesowym, a także: audytorom, księgowym, ubezpieczycielom oraz instytucjom finansującym
Zobowiązanego. Ujawnienie takie może nastąpić wyłącznie po zapewnieniu przez Zobowiązanego,
że osoby, którym ujawnia Informacje Poufne są zobowiązane do zachowania ich w poufności na
warunkach nie słabszych niż wynikające z Umowy.
2. Zobowiązany może ujawnić Informacje Poufne, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów
prawa powszechnie obowiązującego lub z prawomocnej decyzji sądu powszechnego lub organu
administracji publicznej.
3. Ujawnienie przez Zobowiązanego Informacji Poufnych w przypadkach określonych w niniejszym
paragrafie może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim jest ono niezbędne.
4. Zobowiązany niezwłocznie poinformuje Ujawniającego w formie dokumentowej o ujawnieniu
Informacji Poufnych w okolicznościach opisanych w niniejszym paragrafie.
§ 5.
Ujawniający może żądać od Zobowiązanego zapłaty kary umownej w wysokości 10 000 (dziesięciu
tysięcy) zł za każdy przypadek naruszenia obowiązku zachowania Informacji Poufnych w poufności,
którego skutkiem było ujawnienie Informacji Poufnych sprzeczne z Umową. Ujawniający może także
żądać odszkodowania przewyższającego karę umowną.
§ 6.
Zobowiązany ponosi odpowiedzialność, także w zakresie możliwości żądania od niego kary umownej
za działania lub zaniechania osób, które w jego imieniu mają dostęp do Informacji Poufnych oraz osób,
którym Zobowiązany ujawnił Informacje Poufne w zgodzie z Umową.
§ 7.
Po wygaśnięciu Umowy Zobowiązany usunie, zniszczy lub zwróci Uprawnionemu posiadane Informacje
Poufne. Zobowiązany może jednak wciąż posiadać tę część Informacji Poufnych, której posiadanie jest
uzasadnione potrzebą ochrony praw Zobowiązanego, pod warunkiem, że przez cały okres ich
posiadania będzie utrzymywał je w poufności na warunkach nie słabszych niż wynikające z Umowy.
§ 8.
Umowa nie wyłącza ani nie ogranicza ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa wynikającej z ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
§ 9.
1. Umowę sporządzono na piśmie, w dwóch egzemplarzach.
2. Zmiany umowy, jej rozwiązanie lub wypowiedzenie wymagają pod rygorem nieważności formy
pisemnej lub elektronicznej.
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Z komentarzem [IS7]: Wysokość kary umownej należy
dostosować do rozmiaru potencjalnej szkody wynikającej z
ujawnienia Informacji Poufnych.

Z komentarzem [IS8]: To jest postanowienie dość
restrykcyjne dla Zobowiązanego, zwłaszcza w zakresie, w
jakim to postanowienie dotyczy osób, którym Zobowiązany
ujawnił Informacje Poufne w zgodzie z Umową. Na
podstawie tego paragrafu Zobowiązany może być
odpowiedzialny odszkodowawczo i/lub mieć obowiązek
zapłaty kary umownej w przypadku naruszenia poufności
przez osoby, które poznały Informacje Poufne dzięki
Zobowiązanemu.

Z komentarzem [IS9]: To postanowienie dotyczy
przypadków, w których do stosunków między stronami może
mieć zastosowanie ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Jeżeli tak nie jest, można usunąć to
postanowienie.

___________________________________
[nazwa strony oznaczone jako „1”]

___________________________________
[nazwa strony oznaczone jako „2”]
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