
WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

zawarta w Warszawie, dnia ……………. r. roku pomiędzy: 

Tremark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-186) przy ul. Modlińskiej 129/U22, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy 

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000221518, posiadającą NIP: 

5272449484, REGON: 015853350, 

reprezentowaną przez: ……………………… – …………………… 

zwaną dalej Tremark lub Stroną, 

oraz 

……………………………………………………………… z siedzibą w ………………….. (__-___) 

przy ul. …………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

………………………………………………, pod numerem KRS: ………………………., posiadającą 

NIP: …………………………., REGON: ………………………,  

reprezentowaną przez: ……………………. – ………………………. 

zwanym dalej Partnerem; 

a łącznie zwanymi dalej Stronami. 

PREAMBUŁA 

Wobec faktu, iż Strony zamierzają nawiązać współpracę, a w konsekwencji będą przekazywać sobie 

pewne informacje o istotnym dla nich charakterze, które muszą pozostać utrzymane w poufności, Strony 

postanowiły, co następuje: 

§1 

1. Strony wyrażają wolę prowadzenia negocjacji w dobrej wierze.  

2. Strony zgodnie oświadczają, iż wzajemna wymiana informacji i negocjacje nie będą oznaczały 

obowiązku zawarcia pomiędzy Stronami jakiejkolwiek umowy, czy jakiegokolwiek innego 

porozumienia.  

3. W przypadku ujawnienia informacji poufnych osobom trzecim przez Tremark lub Partnera,  każda 

Strona ma prawo wycofania się z negocjacji, co nie uchybia  innym uprawnieniom, jakie mogą 

przysługiwać Stronom z mocy obowiązujących przepisów lub niniejszej umowy. 

§2 

1. Strony zobowiązują się zachować w ścisłej tajemnicy informacje związane z działalnością, 

a w szczególności informacje i tajemnice związane z: 

1) strategią marketingową, rozwojem i planami przedsiębiorstwa oraz wynikami badań, 



2) systemami i procesami gospodarczymi, podręcznikami i procedurami operacyjnymi, 

sprawozdaniami benchmarkowymi, zwyczajami firmowymi, informacjami technicznymi i 

know-how związanymi z działalnością gospodarczą Stron, które nie są podane do wiadomości 

publicznej, 

3) szczegółami kontaktów gospodarczych z Klientami, oraz bazami danych związanymi z takimi 

kontaktami, 

4) szczegółami bieżących oraz przyszłych projektowanych i negocjowanych umów z Klientami, 

w szczególności zasadami współpracy oraz warunkami finansowymi i technicznymi 

wszelkich usług sprzedawanych przez Strony, a także szczegółami umów z podmiotami 

współpracującymi ze Stronami przy świadczeniu tychże usług, w tym szczegółami Umowy 

Partnerskiej, 

5) sprzedażą, poziomem wydatków, polityką cenową i rabatową stosowaną wobec Klientów oraz 

innych podmiotów współpracujących ze Stronami, 

6) innymi dokumentami oznaczonymi jako poufne oraz informacjami, które nie są podane do 

wiadomości publicznej, 

7) powierzonymi mu informacjami poufnymi dotyczącymi podmiotów trzecich. 

2. Strony zobowiązują się stosować wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Informacji Stron 

(„Informacji”) przed przekazaniem lub ujawnieniem innym osobom niż osoby uprawnione do 

otrzymywania informacji na podstawie niniejszej Umowy (zwane dalej „Osobami Uprawnionymi 

Stron”). Osobami Uprawnionymi Stron są: 

1) pracownicy Stron, zobowiązani do zachowania w tajemnicy przekazanych im Informacji na 

mocy osobnego upoważnienia Zarządu danej Strony, 

2) radcowie prawni, biegli rewidenci lub doradcy podatkowi Stron zobowiązani na mocy 

tajemnicy zawodowej do zachowania w tajemnicy powierzonych im informacji, 

3) członkowie Zarządu Stron, oraz członkowie Rady Nadzorczej pod warunkiem zobowiązania 

tych ostatnich do zachowania w tajemnicy przekazanych im informacji, co najmniej na 

warunkach wiążących Strony na niniejszej Umowy, 

3. Strony zobowiązują się zapewnić, aby żadna z Osób Uprawnionych Danej Strony nie ujawniła 

informacji, ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części, jakimkolwiek osobom nie będącym 

Osobami Uprawnionymi Strony; 

4. Strony zobowiązują się nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek inny sposób nie 

rozpowszechniać całości lub części Informacji, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów 

określonych w Preambule niniejszej Umowy i z zachowaniem jego warunków; 

5. Strony zobowiązują się wykorzystywać informacje wyłącznie w celu podjęcia, a następnie 

ewentualnej realizacji współpracy między Stronami, o której mowa w Preambule niniejszej 

Umowy, w szczególności – nie przekazywać osobom trzecim (w tym do wiadomości publicznej) 

żadnych Informacji bez wyraźnego obowiązku prawnego w tym zakresie, a o ile obowiązek taki 

zaistnieje, to przekazanie Informacji powinno odbyć się w najmniejszym możliwym zakresie; 

przekazywanie w powyższym trybie Informacji dotyczących zawarcia niniejszej Umowy lub 

zamierzonych albo prowadzonych negocjacji Stron nie może powodować u odbiorców tych 

Informacji jakichkolwiek nieuprawnionych ocen odnośnie stanu zaawansowania negocjacji Stron 

w zakresie planowanej współpracy Stron. 



§ 3 

1. Postanowienia § 2 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji („Informacje”), 

które: 

1) są opublikowane, powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości bez 

naruszania postanowień niniejszej Umowy; 

2) zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o nie 

ujawnianiu informacji w stosunku do Stron; 

3) zostaną zatwierdzone do ujawnienia na podstawie pisemnej zgody Strony, której Informacje 

dotyczą; 

4) zostały uzyskane przez Strony niezależnie od rozmów lub negocjacji, o których mowa w 

Preambule niniejszej Umowy; 

5) zostają przekazane organom uprawnionym do ich uzyskania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami lub innym organom wykonującym swoje kompetencje na podstawie przepisów 

prawa telekomunikacyjnego. W takim przypadku Strona zobowiązana do przekazania 

Informacji dotyczących drugiej Strony uprawnionemu organowi zobowiązuje się 

poinformować niezwłocznie tę drugą Stronę, o ile nie jest to zakazane, o otrzymaniu żądania 

przekazania Informacji oraz zakresie Informacji faktycznie przekazanych, z tym 

zastrzeżeniem, że w ramach postępowań toczących się przed Prezesem UKE, przed Prezesem 

UOKiK, a także przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innymi sądami lub 

organami, dopuszczalne jest ujawnienie treści niniejszej Umowy bez otrzymania żądania 

odpowiedniego organu; 

6) były w posiadaniu Stron przed ich ujawnieniem lub przed rozpoczęciem rozmów lub 

negocjacji, o których mowa w Preambule niniejszej Umowy; 

 

§ 4 

1. Strony zobowiązują się, że wszelkie nośniki zawierające Informacje Stron zostaną zwrócone 

drugiej Stronie po ich wykorzystaniu lub użyciu. Kopie takich nośników, zostaną zwrócone lub 

zlikwidowane równocześnie ze zwrotem oryginalnych nośników do jednej ze Stron, chyba, że 

Strony na piśmie postanowią inaczej. Powielanie lub zwielokrotnianie nośników wymaga pisemnej 

zgody drugiej Strony. 

2. Strony ustalają, że każda ze Stron może w każdym czasie zażądać zwrotu jakichkolwiek lub 

wszelkich dotyczących jej ujawnionych Informacji, wraz z odpowiednimi nośnikami oraz zakazać 

ich dalszego wykorzystywania. 

3. Wszelkie informacje przekazane na nośnikach pozostają własnością Strony ujawniającej. 

 

§ 5 

W przypadku, gdy nawiązanie współpracy partnerskiej nie dojdzie do skutku, wszystkie wzory umów, 

bazy danych sporządzone przez Strony w czasie trwania Umowy, które odnoszą się do działalności 

Stron będą należały do właściwej Strony i nie zostaną zniszczone czy usunięte oraz zostaną 

niezwłocznie przekazane Stronie, na jego żądanie. 

 

§ 6 

1. Strony oświadczają, że informacje dotyczące zawarcia Umowy nie stanowią informacji, których 

obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa dotyczących Stron lub regulaminu rynku 

papierów wartościowych, na którym udziały Strony są notowane. W przypadku, gdy jedna ze Stron 

będzie zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących zawarcia Umowy, poinformuje ona o 

takim obowiązku drugą Stronę co najmniej na 1 miesiąc przed powstaniem tego obowiązku, a 

przypadku gdyby nie było to możliwe – najwcześniej jak to możliwe, nie później jednak niż 

natychmiast po powstaniu takiego obowiązku. 



2. W przypadku, gdy udziałowiec Strony będzie zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących 

zawarcia Umowy, których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa dotyczących 

udziałowca / udziałowców Strony lub regulaminów rynku papierów wartościowych, na którym 

notowane są papiery wartościowe udziałowca / udziałowców Strony, Strona ta poinformuje drugą 

Stronę o takim obowiązku co najmniej na 1 miesiąc przed powstaniem tego obowiązku, a 

przypadku gdyby nie było to możliwe – najwcześniej jak to możliwe, nie później jednak niż 

natychmiast po powstaniu takiego obowiązku. 

 

§ 7 

Zobowiązania wynikające z § 1 – 6 niniejszej Umowy: 

1) Postanowienia niniejszej Umowy wiążą Strony przez okres pięciu lat od daty podpisania 

niniejszej Umowy, bez względu na to, czy Strony podejmą współpracę, o której mowa w 

Preambule niniejszej Umowy; 

2) W przypadku nawiązania współpracy, o której mowa w Preambule niniejszej Umowy, 

postanowienia niniejszej Umowy wiążą Strony przez cały okres trwania współpracy 

partnerskiej oraz przez okres pięciu lat od daty jej ustania. 

 

§ 8 

Każda ze Stron zobowiązuje się do zapłaty na rzecz poszkodowanej Strony kary umownej stanowiącej 

równowartość szkód rzeczywiście poniesionych przez poszkodowaną Stronę, za każdy pojedynczy 

przypadek złamania któregokolwiek z powyższych postanowień, a w razie sporu sądowego związanego 

z ewentualnym naruszeniem Umowy i wystąpieniem przez osobę trzecią z roszczeniami związanymi z 

Umową, wstąpić do toczącego się sporu po stronie drugiej Strony tej Umowy. 

 

§ 9 

1. Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z niniejszej Umowy lub w związku z nim powstałe będą 

rozstrzygane polubownie. 

2. Jeżeli Strony nie będą w stanie usunąć swych wątpliwości lub rozstrzygnąć zaistniałego sporu 

samodzielnie, sądem właściwym dla usunięcia takich wątpliwości lub rozstrzygnięcia takiego 

sporu będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę powoda. 

3. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w 

szczególności Kodeksu Cywilnego. 

4. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wszelka korespondencja z wszelkimi powiadomieniami, o których mowa w niniejszej Umowie 

będzie kierowana wyłącznie na adres: 

1) Dla Tremark – Tremark Sp. z o.o., ul. Modlińska 129/U22, 03-186 Warszawa, e-mail: 

tremark@tremark.pl; 

2) Dla Partnera -  ………………………………………………………….................. 

 

§ 10 

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 

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

Data i podpis Tremark 

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

Data i podpis Partnera 

 

mailto:tremark@tremark.pl

