
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 
 
NINIEJSZA UMOWA, (dalej zwana „Umową”) zawarta zostaje pomiędzy: 
 
 
Bridgestone Stargard Sp. z o.o. spółką utworzoną i działającą według prawa polskiego, z 
siedzibą przy ul. Most Kamienny 7,73-110 Stargard reprezentowaną przez: 
 Pana Wojciecha Heldta - Prokurenta 

(dalej zwaną „Bridgestone” lub „Udostępniającym”) 

 
z jednej strony  
 
 

ORAZ 

_________________________________  spółką utworzoną i działającą według prawa polskiego, 

z siedzibą pod adresem  __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________,  

NIP: ___________________________________ 

reprezentowaną przez: 

____________________________________________________________________________ 

dalej zwaną „Odbiorcą”) 

z drugiej strony. 

Odbiorca oraz Bridgestone dalej zwani będą łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”. 

1) INFORMACJE POUFNE 
 
Dla celów niniejszej Umowy termin „Informacje Poufne” oznacza: wszelkie informacje w 
jakiejkolwiek formie dotyczące bezpośrednio lub pośrednio działalności Bridgestone, w tym 
informacje o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym, finansowym, 
handlowym, marketingowym lub inne, posiadające wartość gospodarczą, pochodzące 
bezpośrednio lub pośrednio od Bridgestone lub jakiegokolwiek jej pracownika, przedstawiciela 
lub doradcy, bądź uzyskane w inny sposób zarówno przed jak i po dniu zawarcia Umowy, w tym 
w szczególności rysunki opon, specyfikacje techniczne, projekty, szczegóły dotyczące maszyn i 
stosowanych technologii, badania, analizy, plany, filmy video, fotografie oraz jakiekolwiek 
informacje oznaczone jako poufne.  
Istnienie niniejszej Umowy również stanowi Informację Poufną.   
 
 
 
 
 
 

 
 



2) WYKORZYSTANIE INFORMACJI POUFNYCH; ZACHOWANIE STARANNOŚCI I 
OGRANICZONY DOSTĘP 
 
 
Odbiorca wykorzysta Informacje Poufne jedynie w celu____________________________ 
________________________________________________________________________(“Cel”) 
 
Odbiorca zachowa co najmniej ten sam stopień staranności chroniąc Informacje Poufne 
Udostępniającego przed nieupoważnionym wykorzystaniem, ujawnieniem lub 
rozpowszechnianiem, jaki zachowuje w odniesieniu do swoich własnych informacji o podobnej 
wadze, jednak przy zapewnieniu co najmniej uzasadnionych środków ochrony. 
 
 
Odbiorca pod żadnym pozorem ani z jakiegokolwiek powodu, pośrednio lub bezpośrednio nie 
ujawni, nie udostępni ani nie rozpowszechni Informacji Poufnych jakimkolwiek podmiotom, za 
wyjątkiem otrzymania uprzedniej pisemnej zgody Udostępniającego oraz z zastrzeżeniem zdania 
poniżej. 
 
 
Odbiorca ograniczy dostęp do Informacji Poufnych jedynie do tych swoich pracowników, którzy 
w sposób uzasadniony Celem wymagają znajomości tych informacji oraz którzy zobowiązali się 
na piśmie do ich ochrony, zanim zostały one im udostępnione, oraz wyrażają zgodę na 
przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy. 
 
 
Odbiorca odpowiada za wszelkie zdarzenia nieuprawnionego ujawnienia Informacji Poufnych 
przez swoich pracowników, podwykonawców lub agentów, oraz podejmie odpowiednie kroki, 
aby natychmiastowo uniemożliwić dostęp do ujawnionych Informacji Poufnych oraz zapobiec 
takiemu ujawnieniu Informacji Poufnych w przyszłości. 
 
3) PRZECHOWYWANIE, ZWROT ORAZ ZNISZCZENIE INFORMACJI POUFNYCH 
 
Odbiorca zapewnia odpowiednie i bezpieczne przechowywanie wszelkich uzyskanych Informacji 
Poufnych, będących w jego posiadaniu oraz podejmie wszelkie niezbędne środki w celu ochrony 
Informacji Poufnych przed kradzieżą, utratą oraz ujawnieniem jakiejkolwiek osobie trzeciej. 
Po ukończeniu realizacji Celu lub nawet wcześniej, jeśli Udostępniający tego zażąda, Odbiorca 
zwróci wszelkie Informacje Poufne w formie papierowej, bezzwłocznie usunie je ze swoich 
systemów komputerowych (w zakresie, w jakim jest to możliwe) lub w inny sposób dokona 
zniszczenia wszelkich kopii Informacji Poufnych.  
 
4) WYŁĄCZENIA 
 
Niniejsza Umowa nie nakłada na Odbiorcę zobowiązań w odniesieniu do wszelkich Informacji 
Poufnych, które: 
 (a) są dostępne publicznie w chwili podpisania niniejszej Umowy lub które stają się dostępne 
publicznie później, nie z winy Odbiorcy; 
(b) zostaną ujawnione Odbiorcy, w każdym czasie, przez osobę trzecią uprawnioną do takiego 
ujawnienia na rzecz Odbiorcy lub bez zobowiązania do zachowania poufności ze strony Odbiorcy 
wobec takiej osoby trzeciej w odniesieniu do takiego ujawnienia; 
(c) zostają ujawnione przez Odbiorcę po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Udostępniającego; 
(d) są przedmiotem niezależnego opracowania przez pracowników lub przedstawicieli Odbiorcy 



bez dostępu do Informacji Poufnych Udostępniającego;  
(e) zostają ujawnione na mocy prawa po uprzednim pisemnym poinformowaniu 
Udostępniającego. 
5) WŁASNOŚĆ INFORMACJI POUFNYCH; PATENTY 
 
Wszelkie Informacje Poufne pozostają własnością Udostępniającego. Ani podpisanie niniejszej 
Umowy ani ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych w ramach tej Umowy nie będzie 
interpretowane jako przyznanie, czy to wyraźne czy też dorozumiane, jakiejkolwiek licencji lub 
innego prawa do jakiegokolwiek wynalazku, patentu, znaku towarowego lub nazwy handlowej 
lub innej technologii w chwili obecnej lub w przyszłości posiadanej lub kontrolowanej przez 
Udostępniającego. 
 
6) NARUSZENIE POUFNOŚCI 
 
Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną oraz/lub konsekwencje karne, które mogą 
wynikać z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z postanowień 
niniejszej Umowy. 
W celu udowodnienia naruszenia obowiązków wynikających z Umowy, zakresu poniesionej 
szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy takim naruszeniem a szkodą Udostępniający 
może posłużyć się jakimikolwiek dowodami wskazującymi na prawdopodobieństwo takiego 
naruszenia, zakresu poniesionej szkody oraz związku przyczynowego. 
 
7) ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 
Odbiorca podejmie wszelkie działania mające na celu zapobieganie poniesienia przez 
Udostępniającego jakiejkolwiek szkody, w wyniku naruszenia jakiejkolwiek gwarancji lub 
zobowiązania na mocy niniejszej Umowy, lub w wyniku naruszenia jakiegokolwiek przepisu 
prawa przez Odbiorcę. Odbiorca zwalnia Udostępniającego z wszelkiej odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody, które mogą nastąpić w wyniku naruszenia jakichkolwiek zobowiązań 
Odbiorcy na mocy niniejszej Umowy lub w wyniku naruszenia przez Odbiorcę jakiegokolwiek 
przepisu prawa. Jeśli nie można zapobiec zaistnieniu takiej szkody, Odbiorca zapłaci na rzecz 
Udostępniającego kwotę równą poniesionej przez niego szkodzie. Obowiązki Odbiorcy opisane 
w niniejszym postanowieniu powstają nawet jeśli szkoda została poniesiona mimo zachowania 
należytej staranności ze strony Odbiorcy. Powyższe postanowienie ma zastosowanie bez 
uszczerbku dla uprawnień Udostępniającego wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów 
prawa. 
 
Za każdy przypadek naruszenia zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej Umowy 
przez Odbiorcę, na żądanie Udostępniającego dokona on zapłaty kary umownej w kwocie 
50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Udostępniający może dochodzić odszkodowania za 
poniesioną szkodę, której wartość przewyższa karę umowną. 
 
Odbiorca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich prawnych i faktycznych działań w celu 
zminimalizowania negatywnych skutków dla Udostępniającego, które mogą doprowadzić do 
ujawnienia lub wykorzystania Informacji Poufnych niezgodnego z Umową. Strony współpracują 
w dobrej wierze w zakresie opisanym powyżej w celu zminimalizowania takich negatywnych 
skutków dla Udostępniającego. 
 
 
 
 



8) ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 
 
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i należy ją interpretować zgodnie z tym prawem. Sąd 
właściwy dla powoda posiada wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów, 
kontrowersji lub roszczeń wynikających z postanowień niniejszej Umowy lub z nią związanych. 
 
9) OKRES OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE UMOWY ORAZ 
KONTYNUACJA KLAUZUL 
 
Niniejsza Umowa pozostaje w mocy przez okres trzech (3) lat z zastrzeżeniem zdania 
następnego. Jeżeli niniejsza Umowa stanowi załącznik do innej umowy lub jest podpisywana w 
związku z nawiązaniem innego stosunku prawnego pomiędzy Stronami, zobowiązania określone 
w niniejszej Umowie trwają przez cały czas obowiązywania takiej umowy lub istnienia stosunku 
prawnego, a także przez okres 3 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu lub po zakończeniu 
stosunku prawnego. 
Postanowienia Artykułu 2 („Wykorzystanie informacji poufnych; zachowanie staranności i 
ograniczony dostęp”) oraz Artykułu 5 („Własność Informacji Poufnych; Patenty”) pozostają w 
mocy i mają zastosowanie przez kolejne 5 (pięć) lat od chwili wygaśnięcia niniejszej Umowy. Po 
upływie okresu opisanego powyżej wszelkie Informacje Poufne pozostają chronione na mocy 
ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie Artykułu 11 Ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
 
W celu uniknięcia wątpliwości, Strony ustalają, że niniejsza Umowa pozostaje w mocy bez 
względu na zakończenie relacji biznesowych lub stosunku prawnego pomiędzy jej Stronami. 
 
NA DOWÓD POWYŻSZEGO, należycie umocowani przedstawiciele Stron podpisali niniejszą 
Umowę w dwóch oryginalnych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 
Bridgestone Stargard Sp. z o.o. 
 
Imię i nazwisko: Wojciech Heldt  
 
Stanowisko: - Prokurent 
 
 
 
 
 
 
Za Odbiorcę:___________________ 
 
Imię i nazwisko: 
 
Data: 
 
Stanowisko: 
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