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…………………………………………………………………………………………………………………... 
zwaną dalej  „FIRMĄ”,[powyżej można wpisać również imię i nazwisko]. 
  
zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy „Stroną” lub łącznie „Stronami”. 
  
Zważywszy, że: 
Zważywszy na to, że Strony Umowy o Zachowaniu Poufności podejmują działania mające na celu 
współpracę w zakresie mentoringu/konsultingu biznesowego, a z uwagi na rodzaj oraz zakres 
czynności podejmowanych w ramach współpracy,  Strony uważają za niezbędne utrzymanie w 
tajemnicy wszelkich przekazanych sobie informacji. 
  
Strony postanowiły, co następuje: 

§ 1. 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz            

informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych lub        
organizacyjnych otrzymanych lub uzyskanych od drugiej Strony w związku z realizacją Projektu,            
zwanych w dalszej części niniejszej Umowy „Informacjami”. 

2. Obowiązek ten odnosi się także do wszelkich informacji, które nie zostały przekazane drugiej Stronie,               
a które Strona ta pozyskała podczas lub w związku z realizacją Projektu. 

3. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania            
osobom trzecim, z wyjątkiem osób, o których mowa poniżej w § 2 i § 3. 

  
§ 2. 

1. Każda ze Stron, o ile zastosowane przez nią przed dniem zawarcia niniejszej Umowy rozwiązania nie                
są wystarczające, zobowiązana jest podjąć niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób             
otrzymujących informacje dotyczące drugiej Strony lub dostęp do nich, nie ujawni ich, ani ich źródła,               
zarówno w całości, jak i w części, stronom trzecim. W szczególności każda ze Stron powinna uzyskać                
od każdej z osób, które będą brały udział w realizacji Projektu, zobowiązanie do zachowania poufności               



Informacji, o ile dotychczas zawarte z tymi osobami umowy lub złożone przez nie oświadczenia mające               
formę pisemną nie zawierają wystarczających zobowiązań. 

2. Strony zobowiązuje się ujawniać informacje jedynie tym spośród swoich pracowników i osób             
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz doradców Stron, wobec których ujawnienie           
takie będzie uzasadnione i tylko w takim zakresie, w jakim odbiorca tych informacji musi mieć dostęp                
dla celów związanych z realizacją Projektu. Strony są uprawnione do ujawnienia Informacji            
przedsiębiorstwom zależnym, kontrolowanym przez Strony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1          
powyżej. 

3. Strony zobowiązują się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać              
jakichkolwiek części informacji dotyczących drugiej Strony, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby w           
celach związanych z realizacją Projektu. 

  
§ 3. 

  
1.      Strona nie będzie zobowiązana do zachowania tajemnicy w związku z jakąkolwiek informacją, która: 

1)   została podana do wiadomości publicznej, 
2)   jest Stronom znana z innych źródeł bez obowiązku utrzymania jej w tajemnicy, 
3)   może być ujawniona, ponieważ Strony zgodziły się na jej ujawnienie, 

2. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich udostępnienia             
osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają od Strony             
zobowiązanej do ujawnienia informacji, ich przekazania. Strona ujawniająca informacje jest          
zobowiązana niezwłocznie poinformować drugą Stronę o zgłoszeniu powyższego żądania, chyba że           
przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub           
decyzji organu żądającego udostępnienia Informacji. Powyższe powiadomienie winno być dokonane w           
miarę możliwości przed udzieleniem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia. 

  
§ 4. 

Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony 5 lat i będzie obowiązywała niezależnie od wcześniejszego               
zakończenia współpracy Stron, o której mowa w preambule. 
  

§ 5. 
1.      Strony zobowiązują się przechowywać wszelkie Informacje wyrażone w formie materialnej 
(w tym materiały w formie pisemnej, komputerowe nośniki informacji, filmy oraz nośniki dźwięku), zwane              

dalej Danymi, w sposób uniemożliwiający dostęp do tych Danych przez osoby nieupoważnione. 
2. Strona jest zobowiązana do niezwłocznego przekazania drugiej Stronie wszystkich będących w jej             

posiadaniu Danych uzyskanych od drugiej Strony (z wyjątkiem wiadomości e-mail), jeżeli druga Strona             
tego zażąda, z zastrzeżeniem postanowień § 6 niniejszej Umowy. 

3. Za Dane będące w posiadaniu drugiej Strony i od niej uzyskane uważa się również Dane, którymi                 
dysponują osoby określone w § 2 niniejszej Umowy. 

  
§ 6. 

1. Pomimo zgłoszenia przez Stronę, której Dane dotyczą, żądania wymienionego powyżej w § 5 ust. 1,                
druga Strona może zatrzymać Dane, ale tylko w takiej części, w jakiej są jej one niezbędne 

w celu udokumentowania zakresu świadczonych usług oraz prawidłowości wykonania obowiązków          
przewidzianych, w zakresie współpracy Stron o której mowa w preambule  niniejszej Umowy. 

2. Stronie zobowiązanej do przekazania będących w jej posiadaniu Danych dotyczących drugiej Strony             
nie przysługuje jednakże prawo zatrzymania jakichkolwiek Danych w sytuacji, gdy: a) Strona, której             
Dane dotyczą zapewni Zleceniobiorcę w formie pisemnej, że nie będzie zgłaszała żadnych roszczeń             
wynikających z realizacji Projektu, o którym mowa powyżej w preambule niniejszej umowy jak też że               
zaspokoi takie roszczenia zgłoszone przez osoby trzecie i/lub b) Strona zobowiązana do przekazania             



będących w jej posiadaniu Danych dotyczących drugiej Strony naruszy którekolwiek z postanowień            
niniejszej Umowy. 

  
§ 7. 

Każda ze Stron zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody poniesione przez drugą Stronę w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez nią postanowień niniejszej Umowy. 

  
§ 8. 

W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy, Strona, której tajemnice zostały naruszone ma prawo             
żądać od drugiej Strony, zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 zł za każde naruszenie. Strona, której                 
tajemnice zostały naruszone, może także dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego           
wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

§ 9. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem              
nieważności. 

§ 10 
Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

§ 11. 
Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich sporów            
wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać polubownie będą              
rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej. 

§ 12. 
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze             
Stron. 
  
  
  
W imieniu B2B Consulting Group:  
Maria Kruczek  
  
 


