UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarta dnia ….............................................. w Warszawie pomiędzy:
SEVEN PM Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa, NIP 7010027903, REGON 140619745,
KRS 260913, reprezentowaną przez Mirosława Płowca - Prezesa Zarządu, zwaną w dalszej części
umowy „Doradcą”,
a

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”;
zwanych dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”.
ZWAŻYWSZY, ŻE:
1.

Zleceniodawca planuje zamówienie, a Doradca planuje realizację usługi doradczej („Usługi”)
polegającej na przygotowaniu wniosku o dofinansowanie z Funduszy Europejskich projektu
biznesowego (zwanego dalej „Projektem”);

2.

Celem niniejszej Umowy jest uregulowanie wzajemnych stosunków związanych z
przekazywaniem między Stronami Informacji Poufnych w związku z realizacją Projektu
i ochroną takich informacji;

STRONY USTALAJĄ, CO NASTĘPUJE:
§1
Informacje Poufne
1.

2.

Wszelkie informacje w sposób pośredni lub bezpośredni dotyczące Projektu, w szczególności
produktów, usług, kalkulacji finansowych, planów marketingowych, koncepcji i modeli
biznesowych.
Wszelkie wyniki prac uzyskane w związku z realizacją Usługi oraz wszelkie związane z tym
informacje, materiały, dokumenty, w tym powstałe również m.in. na bazie Informacji
Poufnych,

§2
Zobowiązania Stron
1.

2.
3.

4.

Strony zobowiązują się, że w czasie obowiązywania umowy ani po jej rozwiązaniu nie będą w
sposób bezpośredni ani pośredni ujawniać osobom trzecim Informacji Poufnych i będą
zachowywać je w ścisłej tajemnicy.
Strony będą wykorzystywać uzyskane Informacje Poufne wyłącznie w celu realizacji Usługi.
Strony umowy zobowiązują się do dołożenia najwyższej staranności w zabezpieczeniu
Informacji Poufnych, w tym wyników prac, informacji, materiałów i/lub dokumentów, przed
nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.
Strony nie będą wykorzystywać ujawnionych Informacji Poufnych dla celów innych niż
służących realizacji Usługi;
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§3
Kary Umowne
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy Strona,
która dopuściła się takiego uchybienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 15 000
(słownie: piętnaście tysięcy) złotych polskich w terminie 30 dni od daty otrzymania żądania
zapłaty takiej kary od drugiej Strony, co wyłącza możliwość żądania odszkodowania na zasadach
ogólnych.

§4
Wyłączenie obowiązku zachowania poufności
Informacjami Poufnymi nie są informacje, które:
1.
2.
3.

zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia niniejszej
Umowy;
są znane Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez
naruszenia niniejszej Umowy;
zostały ujawnione do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody Stron.

§5
Okres obowiązywania umowy
1.
2.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.
Zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy wiąże strony przez okres 2 lat od daty jej
zawarcia. Po upływie tego okresu strony ustalą dalszy sposób postępowania z Informacjami
Poufnymi, a w przypadku braku takiego ustalenia, Informacje Poufne zostaną zwrócone lub
zniszczone.

§6
Postanowienia końcowe
1.

Strony deklarują wolę rozstrzygania wszelkich sporów w drodze negocjacji, a w przypadku
braku porozumienia co do ewentualnych sporów mogących powstać w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

2.

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

….........................................
Zleceniodawca

….........................................
Doradca

….................................
Data
Kopię podpisanej umowy prosimy przesłać faxem na numer (22) 2442747 lub skan na adres mp@7pm.pl
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