UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarta w dniu ……………….. roku w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927
Warszawa, posiadającym nr NIP 525-001-12-66, zwanym dalej „Ujawniającym”,
reprezentowanym przez ……………………………………………………………….................................
a
(Nazwa firmy) z siedzibą w ………………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla………………………………, Wydział… Krajowego rejestru
Sądowego, pod numerem KRS…………………….., o kapitale zakładowym…………………., posiadającą nr
NIP:…………………, reprezentowaną przez:
zwaną w dalszej treści umowy „Odbiorcą”
Ujawniający oraz Odbiorca w dalszej części niniejszej umowy (dalej „Umowa”) zwani są łącznie Stronami.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Zważywszy, że w związku z planowaną współpracą między Stronami Umowy, Ujawniający uważa
za niezbędne utrzymanie w tajemnicy Informacji Poufnych, zdefiniowanych w § 1 ust. 4 Umowy,
które Odbiorca uzyska od Ujawniającego pod nazwą ……………………………………………….

2.

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad zachowania przez Strony w tajemnicy Informacji
Poufnych.

3.

Dla potrzeb Umowy przez „Informacje Poufne” rozumie się informacje i materiały dotyczące
przedmiotu Umowy przekazane przez Ujawniającego i stanowiące Informacje Poufne Ujawniającego
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przekazane Odbiorcy w związku ze
współpracą, które nie mogą zostać pozyskane z innych źródeł, niż bezpośrednio od Ujawniającego, a
w szczególności dotyczące: wynalazków, zgłoszeń patentowych, wyników badań naukowych,
opracowań naukowych, planów działań i strategii, stosowanych technologii i receptur, niezależnie od
formy i nośnika, na którym informacja została przekazana z zastrzeżeniem przepisów poniższych:
1) w przypadku informacji przekazywanych Odbiorcy w formie ustnej, Ujawniający spisze
przekazane informacje, które mają być objęte Umową i przekaże Odbiorcy tak opracowany
dokument w formie pisemnej z oznaczeniem „Informacje Poufne ” w terminie 7 dni od dnia ich
ustnego ujawnienia Odbiorcy, pod rygorem nieobjęcia informacji przekazanych w formie ustnej
terminem Informacje Poufne ;
2) Informacje Poufne przekazywane w formie elektronicznej mogą być przekazywane przez
Ujawniającego wyłącznie na adres: ………………………………….
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§ 2 OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE TAJEMNICY
1.

Z uwzględnieniem dalszych ustępów niniejszego paragrafu, Obiorca zobowiązuje się do:
1) ujawniania Informacji Poufnych wyłącznie pracownikom, współpracownikom oraz doradcom,
zaangażowanym do współpracy, po poinformowaniu ich o obowiązku zachowania Poufności na
warunkach wynikających z Umowy;
2) nie ujawniania Informacji Poufnych osobom trzecim, innym niż określone w § 2 ust. 1 pkt 1
Umowy, bez zgody Ujawniającego;
3) ochrony Informacji Poufnych przed ich niepowołanym użyciem, a także zachowania środków
zabezpieczających przed ich ujawnieniem osobom trzecim;
4) używania Informacji Poufnych jedynie na potrzeby realizacji Umowy.

2.

Zobowiązanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 nie dotyczy informacji, które:
a)

nie zostały oznaczone przez Ujawniającego jako „Informacje Poufne ”; lub

b)

do dnia wejścia w życie Umowy lub po tym dniu zostaną podane do publicznej wiadomości w
inny sposób, niż w wyniku naruszenia przez Odbiorcę zobowiązań wynikających z Umowy; lub

c)

były w posiadaniu przed ich przekazaniem przez Ujawniającego lub zostały wytworzone lub
opracowane przez lub dla Odbiorcy przed tym momentem z zastrzeżeniem, że Odbiorca
poinformuje Ujawniającego w formie pisemnej o wcześniejszym posiadaniu przekazanych
informacji dotyczących przedmiotu Umowy w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia, pod rygorem
nieuznania tych informacji jako wcześniej posiadanych przez Odbiorcę.

3.

Nie będzie stanowić naruszenia zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 1, ujawnienie Informacji
Poufnych przez Odbiorę dokonane na żądanie sądu lub innego uprawnionego organu na podstawie
obowiązujących przepisów prawa. Odbiorca w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni poinformuje Ujawniającego
o każdym przypadku ujawnienia Informacji Poufnych, o którym mowa w niniejszym ustępie, jeżeli
będzie to dopuszczalne prawnie.

4.

W przypadku zakończenia przez Odbiorcę współpracy, Odbiorca zobowiązany jest na żądanie
Ujawniającego w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od otrzymania żądania, zwrócić
przekazane przez Ujawniającego dokumenty zawierające Informacje Poufne, a także zniszczyć ich
kopie, jak również notatki, analizy, obliczenia i inne zestawienia zawierające Informacje Poufne.
Odbiorca zobowiązany jest do zastosowania się do ww. żądania z zachowaniem należytej staranności,
przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych środków technicznych, a także do poinformowania
Ujawniającego o jego realizacji.

5.

Każda ze Stron zobowiązuje się, do nieudostępniania rozwiązania osobom w celu dokonania „techniki
odwracania - reverse engineering ”, dekompilacji, demontażu jakiegokolwiek oprogramowania, procesu
lub urządzeń ujawnionych lub dostarczonych przez drugą Stronę. Strony zobowiązują się do nie
wykonywania analiz jakościowych, ilościowych lub innych badań, które mogłyby umożliwić
samodzielne opracowanie ujawnianego produktu lub procesu z wyjątkiem przypadków wyraźnie
określonych pisemnie przez obie Strony.
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§ 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W PRZYPADKU NARUSZENIA ZASAD ZACHOWANIA POUFNOŚCI ORAZ CZAS

TRWANIA ZOBOWIĄZANIA DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

1.

W przypadku ujawnienia Informacji Poufnych oraz niedotrzymania terminu zwrotu dokumentów o
których mowa w §2 ust. 4 Umowy przez Odbiorcę lub osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1
Umowy, stanowiącego naruszenie Umowy, Odbiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz
Ujawniającego kary umownej w wysokości …………………zł (słownie: ………………….złotych) za
każdy przypadek naruszenia. Ujawniający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

2.

Odbiorca ponosi odpowiedzialność za osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 Umowy, jak za własne
działania lub zaniechania.

3.

Zobowiązania do zachowania Informacji Poufnych podjęte przez obie Strony zgodnie z Umową
pozostają w mocy przez okres 5 lat od dnia zawarcia Umowy.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.

Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych jest……………, zatrudniony/a w Uniwersyteckim
Ośrodku Transferu Technologii UW,
1) e-mail: [ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ],
2) telefon: [NUMER TELEFONU].
Osobą wyznaczoną do kontaktów merytorycznych, jest……………, zatrudniony/a na Wydziale
………………… UW,
1) e-mail: [ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ],
2) telefon: [NUMER TELEFONU].

3.

Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą
umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.

Wszelkie powiadomienia oraz inna korespondencja związana z realizacją Umowy, winna być
kierowana na piśmie na adresy:
1) Ujawniający: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, ul. Żwirki
i Wigury 93, 02-089 Warszawa
2) Odbiorca: …………………………,
pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni prawidłowo
wskazany przez tę Stronę adres do doręczeń.

5.

Wszelkie spory wynikłe z Umowy, jeżeli nie zostaną rozwiązane polubownie, będą rozstrzygać sądy
właściwe dla siedziby Ujawniającego.

6.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Ujawniający

Odbiorca
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