OŚWIADCZENIE O OBOWIĄZKU ZACHOWANIA POUFNOŚCI
(Klauzula poufności)
….........................................................
….........................................................
….........................................................
Ja niżej podpisany: …………………………………………………………………….
zatrudniony w ………………………………………………………………………….
na stanowisku ………………………………………………………………………….
gwarantuję, że wszystkie dokumenty oraz informacje otrzymane w toku rozmów/ negocjacji/
współpracy z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie,
zwane dalej „Informacją poufną", będą traktowane jako poufne oraz, że nie będą one ujawnione,
w całości lub w części, przeze mnie, bez uprzedniej pisemnej zgody osoby, od której będą one
pochodzić oraz nie będą użyte przeze mnie w celu innym niż niezbędny dla współpracy z
Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie lub celu innym
niż cel, dla którego zostały mi ujawnione.
Zobowiązuję się w szczególności, że:
a) nie będę udostępniał, rozpowszechniał i przekazywał w jakiejkolwiek formie Informacji
Poufnych obejmujących nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, handlowe lub organizacyjne przekazane w ramach współpracy z Uniwersytetem
Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie – pisemnie, ustnie, w formie
elektronicznej lub jakiejkolwiek innej, w związku ze stosunkiem prawnym, którego jestem
stroną i w ramach którego Informacje Poufne zostały mi przekazane, niezależnie od formy
przekazania tych informacji i ich źródła,
b) nie będę korzystał z żadnych Informacji Poufnych dla swojego własnego pożytku ani dla
żadnych innych celów poza realizacją stosunku prawnego, którego jestem stroną i w ramach
którego Informacje Poufne zostały mi przekazane,
c) podejmę wszelkie uzasadnione środki celem należytej ochrony Informacji Poufnych i
zachowania poufności.
Zobowiązanie do zachowania w poufności obejmuje również wszelkie opracowania zbiorowe,
kompilacje, oraz inne dokumenty w takim zakresie, w jakim zawierać będą one jakiekolwiek
Informacje Poufne (lub ich część) lub oparte będą na Informacjach Poufnych (lub ich części).
W przypadku naruszenia przeze mnie zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia,
zobowiązuję się do zapłaty kary umownej w kwocie ….. zł (słownie: ….. złotych) za każde
naruszenie, na podstawie pisemnego żądania podmiotu, któremu składane jest niniejsze
oświadczenie. Jednocześnie oświadczam, że podmiot ten ma prawo dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wyrządzona mu szkoda przewyższy
wysokość kary umownej.
Otrzymujący informacje ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przekazaniem,
ujawnieniem lub wykorzystaniem Informacji Poufnych albo brakiem należytego zabezpieczenia
Informacji Poufnych przed ujawnieniem, wykorzystaniem lub wejściem w posiadanie przez osobę
trzecią.
W przypadku, gdy zostanę z mocy przepisów obowiązującego prawa zobowiązany do ujawnienia
Informacji Poufnych, zobowiązuję się poinformować natychmiast o tym fakcie osobę, od której

pochodzą Informacje Poufne.
Określenie „Informacja poufna" nie dotyczy informacji, które:
1) w chwili ujawnienia bądź uzyskania przeze mnie miały charakter publiczny,
2) stały się publicznie i zgodnie z prawem dostępne po ich ujawnieniu bądź uzyskaniu przeze
mnie na skutek inny niż ujawnienie lub spowodowanie ich ujawnienia przeze mnie lub
podmiot, któremu składane jest niniejsze oświadczenie, podmioty od niego zależne,
stowarzyszone, powiązane lub dominujące,
3) w sposób zgodny z prawem były wiadome lub znajdowały się w posiadaniu moim lub
podmiotu, któremu składane jest niniejsze oświadczenie, przed ich ujawnieniem.
Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje przez okres 5 lat od daty ostatecznego
zakończenia rozmów/ negocjacji pomiędzy Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im.
Jana Długosza w Częstochowie, a …..

Częstochowa, dnia ………………………..

………………………………….....……….
czytelny podpis składającego oświadczenie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym
im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ajd.czest.pl, tel. 34 37-84-133;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy, na podstawie
Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu realizacji zapisów
zawartej umowy;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do
usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.

