Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3/2019
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarta w dniu ……… r., w Warszawie (zwana dalej: „Umową”), pomiędzy:
AUDIENCE NETWORK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 7, 05-075 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000524099,
NIP: 9512384089, REGON: 147425174, reprezentowaną przez Grzegorza Kosińskiego – Prezesa
Zarządu oraz Marcina Filipowicza – członka zarządu, zwaną w dalszej części niniejszej Umowy
„Zamawiającym”,
oraz
…… z siedzibą w …… przy ….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla ………..., ………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: ………..…, NIP: ……….…….., REGON: …………….,
reprezentowana przez ……………, dalej zwana „Oferentem”,
dalej zwane także indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”.
§1
Definicje
Dla celów Umowy będą mieć zastosowanie następujące definicje:
„Informacje Poufne” – projekt techniczny systemu informatycznego o nazwie „ONAudience Big
Data Analytics Platform”.
„Osoba Trzecia” – jakakolwiek osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, lub jakikolwiek inny podmiot, nie będący stroną Umowy, ani
Przedstawicielem żadnej ze Stron.
„Przedstawiciel” – w odniesieniu do każdej ze Stron - członek władz podmiotu będącego Stroną
(zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej), a także pracownik i konsultant lub inny doradca,
których zakres obowiązków lub powierzonych zadań jest/będzie związany ze współpracą z drugą
Stroną.
§2
Poufność
1. Strony przyjmują do wiadomości, że ujawnienie Informacji Poufnych z naruszeniem postanowień
Umowy może przynieść szkodę interesom lub działalności Stron. W związku z tym Strony
zobowiązują się nie ujawniać Informacji Poufnych w jakikolwiek sposób przez cały okres
obowiązywania Umowy i okres 1 roku od dnia jej wygaśnięcia, w szczególności:
(a) nie przekazywać Informacji Poufnych jakiejkolwiek Osobie Trzeciej,
(b) nie wykorzystywać Informacji Poufnych, bezpośrednio lub pośrednio, do celów innych
niż ściśle związane z zakresem planowanej współpracy lub jej realizacją.
Strony zobowiązują się również, że nie będą ujawniać Informacji Poufnych, które zostały
ujawnione drugiej Stronie przed zawarciem niniejszej Umowy z zastrzeżeniem zachowania
poufności.
2. Powyższe postanowienia nie obowiązują, jeżeli:
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(a) ujawnienie Informacji Poufnych jest wymagane bezwzględnie obowiązującymi

przepisami prawa, i w związku z tym ich nie ujawnienie mogłoby narazić Stronę na
odpowiedzialność karną lub administracyjną, bądź

(b) ujawnienie Informacji Poufnych jest wymagane lub niezbędne dla ochrony interesów

3.

Strony w ramach postępowania przed sądem lub organem administracji, w tym
ostatnim wypadku pod warunkiem, że Strony – niezwłocznie po powzięciu wiadomości
o możliwym obowiązku lub potrzebie ujawnienia, i w zakresie w jakim będzie to możliwe
przed dokonaniem takiego ujawnienia – natychmiast wzajemnie powiadomią się o tym
fakcie, ujawnią tylko niezbędne Informacje Poufne oraz podejmą wszelkie możliwe
działania celem zapewnienia, iż ujawnione Informacje Poufne będą traktowane w
sposób poufny i będą wykorzystywane tylko dla celów uzasadnionych celem
ujawnienia.
Powiadomienie, o którym mowa w pkt (b) niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy jest to
możliwe, powinno zostać dokonane przed ujawnieniem Informacji Poufnych uprawnionemu
organowi lub innemu podmiotowi oraz powinno wskazywać zakres żądanych Informacji
Poufnych, chyba że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
Wszystkie informacje udostępnione jednej Stronie przez drugą Stronę są Informacjami
Poufnymi, za wyjątkiem informacji i dokumentów:
(a) które są już publicznie znane lub staną się publicznie znane, przy czym ujawnienie tych
informacji nie było spowodowane naruszeniem postanowień Umowy przez Strony lub
ich Przedstawicieli,
(b) które są już znane lub staną się znane Stronom podczas rozmów w sprawie
współpracy, z innego niż jedna ze Stron źródła, bez naruszenia jakiegokolwiek
postanowienia Umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
§3
Przechowywanie Informacji Poufnych

1.

2.
3.

Strony zobowiązują się że zapewnią odpowiednią ochronę przeciwko nieupoważnionemu
ujawnieniu, kopiowaniu lub wykorzystaniu Informacji Poufnych, jak również przed ich
kradzieżą, utratą oraz przed dostępem osób nieuprawnionych do przekazanych sobie
Informacji Poufnych.
Kopie Informacji Poufnych mogą być tworzone wyłącznie w takim zakresie i ilości, jaka jest
uzasadniona celem niniejszej Umowy.
Ujawnianie Informacji Poufnych ograniczone będzie do tych Przedstawicieli Strony, którym
będą one niezbędne do realizacji współpracy. Strony ponoszą odpowiedzialność za
wszelkie naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez osoby wyżej
wskazane, jak za działania własne.
§4
Zakres wykorzystywania Informacji Poufnych

1.

2.

Strona, która otrzymała od drugiej Strony Informacje Poufne może je wykorzystywać wyłącznie
w celu prowadzenia negocjacji z drugą Stroną dotyczących zawarcia z nią umowy lub w celu
wykonania już zawartej z drugą Stroną umowy lub umów. Nie podjęcie lub zaprzestanie
współpracy nie zwalnia Strony otrzymującej z obowiązku zachowania w tajemnicy
powierzonych jej Informacji Poufnych na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
Strona, która otrzymała Informacje Poufne nie może ich wykorzystywać w celu prowadzenia
jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec drugiej Strony lub w trakcie świadczenia
jakichkolwiek usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec tej
drugiej Strony.
§5
Zaprzestanie udzielania Informacji Poufnych
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Żadna ze Stron nie ma obowiązku ujawniania Informacji Poufnych drugiej Stronie. Każda ze Stron
może w każdej chwili zaprzestać udzielania Informacji Poufnych drugiej Stronie bez ponoszenia
żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu, w szczególności bez powstania roszczeń
cywilnych oraz roszczenia z §6 niniejszej Umowy. Niniejszy paragraf nie uchyla jednakże
obowiązków Stron dotyczących sposobu wykorzystywania, udostępniania, przechowywania i
przesyłania Informacji Poufnych oraz odpowiedzialności wynikającej z naruszenia tych
obowiązków.
§6
Odpowiedzialność
1.

2.

3.

Za każde naruszenie postanowień niniejszej Umowy, w tym za naruszenie określonych w niej
zasad zachowania poufności przez jakiegokolwiek Przedstawiciela Strony, Strona zapłaci
drugiej Stronie karę umowną w wysokości 1 000 000,00 PLN. (słownie: jeden milion złotych)
Niezależnie od zapłaty kary umownej Strona, której Informacje Poufne zostały bezprawnie
ujawnione, ma prawo do dochodzenia od drugiej Strony odszkodowania na zasadach
ogólnych, w wysokości przekraczającej wysokość kary umownej do pełnej wysokości
poniesionej przez siebie szkody, również utraconych korzyści.
Każda ze Stron odpowiada za działania lub zaniechania swoich Przedstawicieli jak za
działania i zaniechania własne, w szczególności ponosi za te działania lub zaniechania
odpowiedzialność na zasadach określonych w ust. 1 i 2.
§7
Zawiadomienia

Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z Umową powinny być dokonane na piśmie i
przesłane przy użyciu poczty kurierskiej lub listu poleconego na adresy Stron podane na wstępie
lub na inne odpowiednie adresy i/lub do adresatów, jakie Strony pisemnie uzgodnią.
§8
Postanowienia końcowe

1.

Strony oświadczają, że ani niniejsza Umowa ani przewidziane w niej ujawnienie jakichkolwiek
Informacji Poufnych, nie stanowi udzielenia licencji w odniesieniu do jakichkolwiek praw
własności przemysłowej, praw autorskich, projektów technicznych i technologicznych, itp.

2.

Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami. Jakakolwiek zmiana Umowy
powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

Niewykonanie przez którąkolwiek ze Stron przysługujących jej roszczeń na wypadek
naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez drugą Stronę nie będzie rozumiane jako
zrzeczenie się tych roszczeń w przypadku późniejszych naruszeń ani jakichkolwiek innych
roszczeń przewidzianych niniejszą Umową.

4.

Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd powszechny w mieście stołecznym Warszawa.

5.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą
Umowę w formie pisemnej, z 1-miesięcznym wypowiedzeniem, bez podania przyczyny, z
zastrzeżeniem, że zobowiązania każdej ze Stron w związku z Informacjami Poufnymi,
pozyskanymi w czasie trwania niniejszej Umowy pozostają w mocy w ciągu 1 roku po
zakończeniu obowiązywania Umowy.

6.

Na pisemne żądanie każdej ze Stron druga Strona, w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania,
zwróci Stronie lub wykasuje z pamięci komputera Informacje Poufne, bądź też komisyjnie
zniszczy wszystkie nośniki (z wyjątkiem dysków wbudowanych do komputerów), na których
utrwalone zostały Informacje Poufne, a protokół zniszczenia przekaże drugiej Stronie.
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7.

Niniejsza Umowa stanowi wyłączne i całościowe porozumienie między Stronami w
przedmiocie ujawniania Informacji Poufnych oraz wszystkich odnoszących się do tego
porozumienia ograniczeń. Zastępuje ona wszelkie wcześniejsze umowy i innego rodzaju
porozumienia odnoszące się do Informacji Poufnych, zarówno jawne, jak i dorozumiane,
niezależnie od ich formy.

8.

W kwestiach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a
w szczególności Kodeksu Cywilnego.

9.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

____________________________
Zamawiający

___________________________
Oferent
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