Umowa o zachowaniu poufności
zawarta w dniu …....... (zwana dalej „Umową”) pomiędzy:
Maszyna.pl s.c. właścicielem marki LinuxLabs
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rzemieślniczej 1 wpisaną do rejestru
przedsiębiorców CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl , NIP 6792920770,
REGON 120400293, reprezentowaną przez:
Przemysława Nowakowskiego
zwaną dalej „SPÓŁKĄ”
a
...

zwaną dalej „FIRMĄ”,
zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”.

§1
Oświadczenia
1. Strony oświadczają, że podejmują negocjacje dotyczące współpracy Stron przy
realizacji .................................................................... (zwanego dalej
„Projektem”).
2. FIRMA zamierza udostępniać przedstawicielom SPÓŁKI informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (zwane dalej „Informacjami Poufnymi”).
3. Niniejsza Umowa jest zawarta w celu określenia zasad przekazywania
Informacji Poufnych i ich utrzymywania w tajemnicy przez SPÓŁKĘ oraz nie
stanowi umowy przedwstępnej lub jakiejkolwiek umowy zobowiązującej, a w
szczególności umowy o realizację Projektu.

§2
Informacje Poufne
1. Strony ustalają, że Informacjami Poufnymi są w szczególności informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne,
organizacyjne, programowe i inne dotyczące Projektu oraz FIRMY , przekazane
SPÓŁCE w związku z prowadzonymi negocjacjami, o których mowa w § 1 Umowy,
wyrażone za pomocą mowy, pisma, dźwięku, obrazu, rysunku, znaku albo
przedstawione na nośniku lub wyrażone w jakikolwiek inny sposób.
2. Informacji Poufnych nie stanowią informacje, które są ujawnione do
wiadomości publicznej, chyba że ich ujawnienie nastąpiło w wyniku bezprawnego
działania.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy informacji dotyczących FIRMY obejmuje
również tzw. „informacje poufne”, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. SPÓŁKA jest związana
obowiązkiem zachowania informacji poufnych w tajemnicy pod groźbą
odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności karnej, o której mowa w art.
180 cyt. ustawy – tak długo aż informacje poufne nie staną się publicznie
ujawnione w obowiązującym trybie określonym ustawą z dnia z dnia 29 lipca 2005
r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§3
Zobowiązania SPÓŁKI
1. SPÓŁKA zobowiązuje się do nie przekazywania osobom trzecim, nie ujawniania
do wiadomości publicznej, nie wykorzystywania Informacji Poufnych FIRMY, chyba
że FIRMA wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
2. Zobowiązanie SPÓŁKI obejmuje w szczególności:
a) utrzymanie Informacji Poufnych w tajemnicy,
b) wykorzystanie Informacji Poufnych wyłącznie w związku z prowadzonymi
negocjacjami i przygotowaniem Projektu,
c) ujawnianie Informacji Poufnych wyłącznie przedstawicielom SPÓŁKI,
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3. W razie wątpliwości SPÓŁKI, co do statusu otrzymanej informacji od FIRMY,
FIRMA zobowiązuje się na żądanie SPÓŁKI niezwłocznie przedstawić stanowisko w
tym zakresie.

4. Strony oświadczają, że nie stanowi naruszenia zobowiązania, o którym mowa
w ust. 1 przekazanie lub ujawnienie
Informacji Poufnych w wykonaniu
obowiązujących przepisów prawa.
5. W przypadku otrzymania przez SPÓŁKĘ wezwania do przekazania lub
ujawnienia Informacji Poufnych FIRMY, SPÓŁKA powiadomi FIRMĘ o żądaniu i
skonsultuje się z FIRMĄ w zakresie zasadności przekazania lub ujawnienia
Informacji Poufnych.
§4
Odpowiedzialność
1. W razie stwierdzenia przez FIRMĘ naruszenia przez SPÓŁKĘ zobowiązań,
określonych Umową, FIRMA powiadomi o tym pisemnie SPÓŁKĘ, a SPÓŁKA jest
zobowiązana do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 14 dni.
2. Po otrzymaniu wyjaśnień albo po bezskutecznym upływie terminu do
udzielenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, FIRMA może żądać zapłacenia
przez SPÓŁKĘ kary umownej w wysokości 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy)
zł.
3. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 2 nie wyłącza możliwości
dochodzenia przez FIRMĘ odszkodowania za szkodę przewyższającą wysokość
zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami
kodeksu cywilnego.
4. Niezależnie od odpowiedzialności przewidzianej w ust. 1-3 FIRMA, której
interes został zagrożony lub naruszony przez działanie lub zaniechanie SPÓŁKI
może zgłaszać inne roszczenia lub żądania na zasadach przewidzianych w
odrębnych przepisach m.in. wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
§5
Okres obowiązywania Umowy
Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia …..............., przez okres 2 lat od dnia jej
podpisania.

§6
Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym w Umowie będą miały zastosowanie przepisy
prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez
sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby FIRMY.
3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach: po jednym dla każdej ze Stron.
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