UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI (NDA_2)
UŻYTKOWNIK KORPORACYJNY

zawarta w Krakowie dnia _______________ roku pomiędzy:

wzór nda

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ (zwana dalej „Użytkownikiem”)
reprezentowana przez _____________________– _____________________
a

ATF Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach przy ul. Krakowska 212, 32-065 Krzeszowice, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336945 (zwana dalej „Spółką”)
reprezentowana przez Jakub Kocjan - Prezes Zarządu
- zwane łącznie „Stronami”

OŚWIADCZENIA STRON
1.

Strony oświadczają iż niniejszy dokument zostaje opracowany w związku ze zgłoszeniem przez Użytkownika
wniosku skierowanego do Spółki o zaprezentowanie, przekazanie lub udostępnienie dokumentów, materiałów,
danych, informacji lub opinii (zwane łącznie „Treściami”) w szczególności zawartych w zamkniętych sekcjach
prowadzonego przez spółkę Serwisu, w tym zlokalizowanych w VDR (Virtual Data Room) lub związanych z
realizacją indywidualnej umowy łączącej Spółkę z Użytkownikiem i ujawniane indywidualnie Użytkownikowi na
bazie innych kanałów dystrybucji.

2.

Z uwagi na konieczność / chęć uzyskania przez Użytkownika dostępu do określonych Treści kwalifikowanych
przez Spółkę jako poufne, istnieje potrzeba ochrony tych Treści przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub
wykorzystaniem, w związku z czym Strony zawierają umowę o zachowaniu poufności informacji niejawnych.

3.

Strony oświadczają iż w przypadku, gdyby przekazanie lub ujawnienie Informacji Poufnych okaże się być
koniecznym do prawidłowego wykonywania indywidualnej umowy łączącej Spółkę z Użytkownikiem niniejsze
zastrzeżenie poufności nie będzie podnoszone do uchylenia się od wykonania ciążących na Stronach zobowiązań.
W takim bowiem przypadku Strony niezwłocznie podejmą rozmowy celem ustalenia zakresu i trybu przekazania
lub ujawnienia Informacji Poufnych celem efektywnej realizacji przedmiotu umowy łączącej Strony.

4.

Użytkownik oświadcza iż jest świadomy, że w związku z dalszym procedowaniem może mieć dostęp do
zastrzeżonych i poufnych Treści stanowiących tajemnicę Spółki oraz innych newralgicznych dokumentów,
materiałów, danych, informacji lub opinii stanowiących tajemnicę osób / podmiotów trzecich. Użytkownik
oświadcza ponadto iż jest świadomy, że wszelkie, prezentowane, przekazywane lub udostępniane mu Treści
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stanowią tajemnicę handlową i jakiekolwiek ich bezprawne użycie lub ujawnienie może wyrządzić znaczącą szkodę
ekonomiczną Spółce lub osobom / podmiotom trzecim.
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ochronie na podstawie niniejszej umowy podlegają wszelkie Treści, w tym objęte zakresem tajemnicy
przedsiębiorstwa Spółki, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (niezależnie od tego czy Spółka podjęła odpowiednie kroki w celu ochrony tych treści), w
szczególności:
a. wszelkie dane i informacje dotyczące inwestycji, projektów, koncepcji i zamierzeń biznesowych planowanych
do realizacji lub realizowanych przez Spółkę, a także wszelkie dane i informacje dotyczące działań
podejmowanych przez Spółkę w odniesieniu do tych inwestycji, projektów, koncepcji i zamierzeń biznesowych
oraz sam fakt realizacji lub zamiaru realizacji określonych inwestycji, projektów, koncepcji i zamierzeń
biznesowych;
b. wszelkie dokumenty i materiały dotyczące inwestycji, projektów, koncepcji i zamierzeń biznesowych
niezależnie od ich charakteru, zakresu i sposobu opracowania, w tym w szczególności sprawozdania, raporty,
memoranda, prezentacje, teasery, wyniki badań, zestawienia, umowy, listy intencyjne, opinie, notatki oraz
analogiczne opracowania;
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5.

c. wszelkie Treści dotyczące Spółki, niezależnie od ich charakteru, zakresu i sposobu opracowania, w tym wszelkie
treści o charakterze technologicznym, handlowym, marketingowym, prawnym, finansowym, organizacyjnym,
know-how lub analogicznym, w szczególności:
• wszelkie treści rozmów z osobami reprezentującymi podmiot oraz kontrahentów lub partnerów
biznesowych podmiotu, a także zapadłe ustalenia;
• wszelkie treści dotyczące struktury organizacyjnej, zakresów odpowiedzialności, danych osobowych oraz
związane z korespondencją w formie pisemnej lub elektronicznej;
• wszelkie treści dotyczące działalności operacyjnej podmiotu, w tym w szczególności dotyczące procedur
wewnętrznych, sposobów działania, relacji z kontrahentami lub partnerami biznesowymi;
• wszelkie treści dotyczące stanu podmiotu w tym w szczególności sprawozdania, raporty, memoranda,
prezentacje, teasery, wyniki badań, zestawienia, umowy, listy intencyjne, opinie, notatki oraz analogiczne
opracowania;
• wszelkie inne treści opracowane przez podmiot lub na jego zlecenie na potrzebny własne lub na potrzeby
kontrahentów, nawet jeżeli przeznaczone są wyłącznie dla celów wewnętrznych.
d. wszelkie Treści dotyczące obecnych i przyszłych kontrahentów i partnerów biznesowych Spółki, niezależnie od
ich charakteru, zakresu i sposobu opracowania, w tym wszelkie treści o charakterze technologicznym,
handlowym, marketingowym, prawnym, finansowym, organizacyjnym, know-how lub analogicznym, w
szczególności:
• wszelkie treści rozmów z osobami reprezentującymi kontrahentów lub partnerów biznesowych podmiotu
oraz zapadłe ustalenia;
• wszelkie treści dotyczące struktury organizacyjnej, zakresów odpowiedzialności, danych osobowych oraz
związane z korespondencją w formie pisemnej lub elektronicznej;
• wszelkie treści dotyczące działalności operacyjnej podmiotu, w tym w szczególności dotyczące procedur
wewnętrznych, sposobów działania, relacji z kontrahentami;
• wszelkie treści dotyczące stanu podmiotu w tym w szczególności sprawozdania, raporty, memoranda,
prezentacje, teasery, wyniki badań, zestawienia, umowy, listy intencyjne, opinie, notatki oraz analogiczne
opracowania;
• wszelkie inne treści opracowane przez podmiot lub na jego zlecenie na potrzebny własne lub na potrzeby
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kontrahentów, nawet jeżeli przeznaczone są wyłącznie dla celów wewnętrznych.
e. wszelkie treści nie wchodzące w zakres opisany powyżej, które zostały przekazane Użytkownikowi z
zastrzeżeniem (nawet dorozumianym) poufności, niezależnie od ich charakteru, zakresu i sposobu
opracowania.
6.

Strony ustalają, że ochroną na mocy niniejszej umowy objęte są także te treści, które przekazywane są
Użytkownikowi bezpośrednio przez podmioty osoby / trzecie, jeżeli ma to związek z bieżącą lub planowaną
współpracą Użytkownika ze Spółką niezależnie od ich charakteru, zakresu i sposobu opracowania.

7.

W związku z powyższym Użytkownik zobowiązuje się bez żadnych dodatkowych warunków, ograniczeń ani
zastrzeżeń, że bez uprzedniej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności:
a. nie przekaże, udostępni ani nie ujawni Informacji Poufnych osobom / podmiotom trzecim w jakiekolwiek
formie i w jakimkolwiek zakresie;
b. będzie dbał o bezpieczeństwo wszelkich Informacji Poufnych oraz chronił je przed kradzieżą, uszkodzeniem,
utratą lub nieuprawnionym dostępem.
Strony ustalają, że zobowiązanie do zachowania poufności o którym mowa powyżej nie będzie obejmowało:
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8.

a. treści które mogą być traktowane jako Informacje Poufne, ale które stały się publicznie dostępne w inny sposób
niż przez naruszenie zobowiązania do zachowania poufności lub przepisów prawa, w tym treści znajdujących
się w publicznie dostępnych rejestrach, księgach i ewidencjach, z wyłączeniem źródeł, do których dostęp jest w
jakimkolwiek zakresie ograniczony;
b. treści które Użytkownik jest zobowiązany przekazać, udostępnić lub ujawnić w wykonaniu obowiązku
wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej (jednak każdorazowo przed dokonaniem tych czynności Użytkownik zobowiązany jest
powiadomić o tym Spółkę na piśmie z podaniem zakresu Informacji Poufnych, przyczyny i formy ich
przekazania, udostępnienia lub ujawnienia oraz dokładnej podstawy prawnej).
9.

Niniejsze zobowiązanie Użytkownika do zachowania poufności nie jest ograniczone w czasie i obowiązuje również
po rozwiązaniu umowy między Stronami w jakimkolwiek trybie oraz z jakiejkolwiek przyczyny.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10. Niniejsza umowa zastępuje postanowienia oświadczenia o zachowaniu poufności zamieszczonego w Serwisie
Spółki od momentu jej podpisania.
11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
12. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem
właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Spółki.
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