UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarta w Częstochowie, dnia …… r.……………
pomiędzy:
Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w
Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 13/15, 42-200
Częstochowa - Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i
Sztuki,
reprezentowanym przez dr hab. Edmunda Golisa, prof. UJD – Dyrektora
Centrum
zwanym dalej „CTWIONS”
a
firmą
……………………………..
z
siedzibą
w …………………………….wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ………………………… pod
numerem KRS ………………….. i NIP ……………………..
reprezentowaną przez ………………….
zwaną dalej ….

łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub pojedynczo – „Stroną”
§1
Informacje Poufne
1. W związku z zamiarem rozpoczęcia rozmów zmierzających do nawiązania
trwałej współpracy w zakresie rozwoju innowacyjnych projektów i
produktów farmaceutycznych i technologii medycznych, Strony niniejszej
Umowy postanowiły o jej zawarciu mając na celu zabezpieczenie swoich
interesów w kontekście nieupubliczniania informacji i danych wrażliwych
na temat posiadanej przez siebie wiedzy i doświadczenia.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 2 poniżej, na potrzeby niniejszej Umowy
informacje poufne oznaczają wszelkie informacje i dokumenty
udostępnione, udzielone bądź przekazane przez ujawniającego informacje
poufne („Ujawniający”) stronie otrzymującej informacje („Strona
Otrzymująca”) w jakiejkolwiek formie, w tym również w formie rozmowy,
zarówno bezpośredniej, jak też telefonicznej oraz elektronicznej (dalej:
„Informacje Poufne”).

3. W celu wyjaśnienia wszelkich ewentualnych wątpliwości Strony
postanawiają, że Informacje Poufne obejmują również jedną poszczególną
informację lub jej część.
4. Strona Otrzymująca jest obowiązana zapewnić, że wszelkie osoby trzecie,
którym przekaże Informacje Poufne będą chronić te Informacje w sposób
należyty i zobowiążą się nie ujawniać tychże Informacji żadnej osobie
trzeciej. Strona Otrzymująca odpowiada za działania i zaniechania wszelkich
osób, którym przekazała Informacje Poufne jak za działania i zaniechania
własne, na zasadzie ryzyka.
§2
Wyłączenia
Informacjami Poufnymi nie są informacje, które:
1)
w chwili ujawnienia bądź uzyskania przez Stronę Otrzymującą miały
charakter publiczny;
2)
stały się publicznie i zgodnie z prawem dostępne po ich ujawnieniu bądź
uzyskaniu przez Stronę Otrzymującą na skutek inny niż ujawnienie lub
spowodowanie ich ujawnienia przez Stronę Otrzymującą lub podmioty od
niej zależne, stowarzyszone, powiązane lub dominujące; lub
3)
w sposób zgodny z prawem były wiadome lub znajdowały się w posiadaniu
Strony Otrzymującej przed ich ujawnieniem.
§3
Zobowiązanie do zachowania poufności
1. Strona Otrzymująca zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do:
1) zachowania w poufności, nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie
Informacji Poufnych;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w jakimkolwiek innym celu
niż cel, dla którego zostały ujawnione, w tym w szczególności do
nieuprawnionego rozwijania ujawnionej technologii lub produktu dla
potrzeb rozwoju prowadzonej przez Stronę Otrzymującą działalności
gospodarczej;
3) nieujawniania Informacji Poufnych do czasu udzielenia oficjalnej,
uprzedniej i pisemnej zgody ze strony Ujawniającego;
4) zapewnienia bezpieczeństwa Informacji Poufnych, a także chronienia
ich przed kradzieżą i nieuprawnionym dostępem, w szczególności
ustanowienia wszelkich zabezpieczeń technicznych, informatycznych i
organizacyjnych;
5) informowania Ujawniającego o każdym przypadku naruszenia
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub innego ujawnienia
Informacji Poufnych niezwłocznie, nie później niż w terminie 72
(słownie: siedemdziesięciu dwóch) godzin od chwili naruszenia;
6) informowania Ujawniającego o każdym przypadku żądania ujawnienia
jakichkolwiek z Informacji Poufnych pochodzącego od sądu lub organu

administracji publicznej przed ujawnieniem tych Informacji Poufnych
niezwłocznie, nie później niż w terminie 72 (słownie: siedemdziesięciu
dwóch) godzin od chwili zgłoszenia żądania.
2. W przypadku doręczenia Stronie Otrzymującej jakiegokolwiek żądania, o
którym mowa w ust. 1 pkt 6, Strona Otrzymująca jest zobowiązana,
niezależnie od zachowania tam opisanego:
1) dołożyć najwyższej staranności celem pełnego poinformowania
Ujawniającego o okolicznościach, w jakich ma być dokonane
ujawnienie Informacji Poufnych oraz o zakresie Informacji Poufnych,
które mają podlegać ujawnieniu;
2) uzgodnienia z Ujawniającym działań, które należy podjąć w celu
uniknięcia lub ograniczenia ujawnienia Informacji Poufnych oraz
takie działania podjąć, jeśli nie spowodują one ujemnych skutków dla
Ujawniającego.
3. Jeżeli Strona Otrzymująca nie będzie w stanie wywiązać się przed
ujawnieniem Informacji Poufnej ze zobowiązań określonych w punkcie
poprzedzającym,
Strona
Otrzymująca
będzie
zobowiązana
do
poinformowania Ujawniającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 24
(słownie: dwudziestu czterech) godzin po ujawnieniu Informacji Poufnej, o
okolicznościach ujawnienia Informacji Poufnej, jak również o Informacji
Poufnej, która została ujawniona i jej zakresie.
§4
Zabezpieczenie Informacji Poufnych
1. Strona Otrzymująca oświadcza, iż posiada oraz stosuje odpowiednie
procedury zabezpieczające niekontrolowany przepływ lub nadużycia
Informacji Poufnych.
2. Strona Otrzymująca na każde żądanie Ujawniającego przekaże kopie
procedur zabezpieczania niekontrolowanego przepływu lub nadużycia
Informacji Poufnych obowiązujących u Strony Otrzymującej.
3. Na żądanie Ujawniającego Strona Otrzymująca niezwłocznie zwróci
wszelkie otrzymane nośniki informacji zawierające Informacje Poufne, a
także zwróci lub zniszczy wszelkie kopie, duplikaty, reprodukcje i wyciągi
zawierające Informacje Poufne.
§5
Odpowiedzialność
1. W przypadku niewykonania przez Stronę Otrzymującą któregokolwiek ze
zobowiązań niepieniężnych wynikających z Umowy, w tym w szczególności
ujawnienia Informacji Poufnych, Ujawniający uprawniony jest do żądania
kary umownej w wysokości ….. zł (słownie: ……. złotych) za każde
naruszenie.
2. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.

3. Dochodzenie kary umownej nie uchybia możliwości dochodzenia przez
Ujawniającego odszkodowania na zasadach ogólnych.
§6
Okres obowiązywania
Obowiązki wynikające z niniejszej Umowy wygasają po upływie 5 (pięciu) lat od
daty ostatecznego zakończenia rozmów / negocjacji między Stronami.
§7
Korespondencja
1. Wszelka korespondencja w formie pisemnej będzie przekazywana między
Stronami osobiście, do rąk umocowanych przedstawicieli albo poprzez
posłańca lub pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Pismo
uważa się za doręczone z chwilą pokwitowania jego odbioru, a jeśli zostało
przesłane pocztą na prawidłowy adres korespondencyjny Strony – także w
przypadku jego zwrotu nadawcy z powodu tego, że odbiorca nie podjął
przesyłki z pocztowej placówki oddawczej operatora pocztowego w
wyznaczonym terminie lub wyprowadził się. Doręczenie w tym przypadku
następuje ze skutkiem na dzień dokonania zwrotu przesyłki przez pocztową
placówkę oddawczą.
2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w komparycji Umowy. W
przypadku zmiany adresu do korespondencji Strona jest obowiązana
zawiadomić drugą Stronę o nowym adresie do korespondencji niezwłocznie.
Do czasu takiego zawiadomienia poprzedni adres będzie uważany za
prawidłowy.
3. Korespondencja przesyłana w formie elektronicznej będzie przesyłana na
następujące adresy poczty elektronicznej Stron:
dla firmy….: ……………………………………………….
dla CTWIONS: dr hab. Edmund Golis, prof. UJD – e.golis@ujd.edu.pl;
dr inż. Karolina Grabowska – k.grabowska@ujd.edu.pl
i będzie uważana za doręczoną w przypadku, jeżeli wiadomość została
zaopatrzona w opcję potwierdzenia doręczenia. W przypadku zmiany
powyższego adresu Strona jest obowiązana niezwłocznie podać drugiej
Stronie nowy adres do korespondencji w formie elektronicznej.
§8
Postanowienia końcowe
1.
Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu, zaś wszelkie spory
rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Ujawniającego.

3.

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

PODPISY STRON:

................................................................................
CTWIONS

................................................................................
…………………………….

