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Miejscowość……….., dnia.………………2017 roku 

 

OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI 

Złożenie niniejszego oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności (dalej „Oświadczenie”) ma 

na celu określenie warunków, na mocy których: 

……………………………………….. 

………………………………………….. 

nazwa kontrahenta, adres, NIP, REGON, osoba upoważniona do reprezentacji  

(dalej „Zobowiązany do zachowania poufności” lub „Zobowiązany”) 

zobowiązuje się do zachowania z najwyższą starannością w tajemnicy wszelkich informacji technicznych, 

technologicznych, organizacyjnych, prawnych, ekonomicznych, finansowych, handlowych i innych (dalej 

„Informacje”) otrzymanych lub uzyskanych od TLC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Gorlicach przy ulicy Chopina 25N, 38-300 Gorlice, nr KRS 0000245912 (dalej „TLC” lub „Spółka”), 

niezależnie od formy i postaci ich przekazania, w związku z prowadzeniem jakichkolwiek negocjacji, 

rozmów przedkontraktowych, rokowań czy też innej formy nawiązywania współpracy. 

Zobowiązany do zachowania poufności zobowiązuje się niniejszym w szczególności do: 

� nieudostępniania osobom trzecim Informacji poufnych dotyczących TLC, za wyjątkiem sytuacji 

przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 

� wykorzystywania Informacji jedynie w celach określonych w umowach, które zostaną w 

przyszłości zawarte; 

� podjęcia wszelkich możliwych kroków dla zapewnienia, by żadna osoba ze strony 

Zobowiązanego otrzymująca Informacje poufne, wrażliwe oraz informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa Spółki nie ujawniła tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w 

części osobom trzecim bez wyraźnego upoważnienia ze strony Spółki pod rygorem nieważności 

udzielonego na piśmie; 

� zabezpieczenia i ochrony wszelkich przekazywanych przez TLC materiałów przed 

nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, ich utratą, kradzieżą lub zniszczeniem; 

� ujawnienia informacji jedynie tym pracownikom i przedstawicielom Zobowiązanego, którym będą 

one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności w związku ze stosunkami 

gospodarczymi z TLC i tylko w zakresie koniecznym do realizacji obowiązków w ramach 

wykonywania zleconego zadania; 

� niekopiowania, niepowielania, nieutrwalania Informacji i przekazywanych materiałów w 

jakikolwiek sposób (w celach niezwiązanych z łączącymi strony umowami), jak również 

nierozpowszechniania Informacji, danych lub materiałów uzyskanych w związku z podjęciem 

czynności zmierzających do nawiązania współpracy i przy wykonywaniu przedmiotu przyszłej 

umowy. 

Zobowiązany oświadcza, że ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność odszkodowawczą za 

faktycznie wyrządzone TLC szkody spowodowane ujawnieniem osobom trzecim (bez uprzedniej zgody 



 

 

TLC wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności) Informacji poufnych otrzymanych od Spółki przez 

swoich pracowników lub współpracowników, którzy w związku z wykonywaniem swoich obowiązków mieli 

do nich dostęp, jak również szkody powstałe na skutek braku odpowiedniego zabezpieczenia Informacji 

poufnych.  

Niezależnie od powyższego w przypadku naruszenia przez Zobowiązanego któregokolwiek z 

wymienionych w niniejszym oświadczeniu obowiązków w zakresie zachowania poufności, Zobowiązany 

zapłaci Spółce karę umowną w wysokości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) za każdy przypadek 

takiego naruszenia. Zastrzeżenie powyższej kary nie wyklucza możliwości dochodzenia dodatkowego 

odszkodowania z tytułu naruszenia przyjętych zobowiązań na zasadach ogólnych.   

Wszelkie spory mogące powstać w związku z deklaracjami złożonymi w niniejszym oświadczeniu 

poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Spółki.  

 

 

 

…………………………………………. 

Czytelny podpis i pieczęć Zobowiązanego 

 

 

 

 


