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Umowa o zachowaniu poufności 

 

 

Zawarta w dniu 24.01.2020 w Żaboklikach  pomiędzy:  

 

OLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Żaboklikach, ul. Korczewska 57, 08-110 Siedlce,  
Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000268311, Kapitał 
Zakładowy 3 001 600,00 PLN NIP: 821-245-88-19,  

Reprezentowaną przez : 
- Marjan Meckovski – Prezes Zarządu 
 
a. 
 
 
 
 
 
 
 

Zważywszy, że: 

- umawiające się Strony opracowały lub opracują określone informacje uznawane przez nie za 

informacje zastrzeżone, które mogą stanowić podstawę wynalazku zgłoszonego do Urzędu 

Patentowego lub podlegać innego rodzaju prawom ochrony intelektualnej,  

-  z uwagi na obopólną korzyść, jedna ze Stron wyrazi wolę ujawnienia wzmiankowanych 

informacji zastrzeżonych drugiej Stronie, 

 

STRONY POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 

 

§ 1 

Informacjami zwanymi dalej w Umowie „informacjami zastrzeżonymi” są wszelkie informacje  o 

charakterze technicznym/technologicznym i/lub handlowym, utrwalone zarówno w formie wizualnej, 

jak i odczytywane maszynowo/komputerowo, ujawnione przez jedną z umawiających się Stron 

drugiej Stronie. NIEMNIEJ JEDNAK, informacjami zastrzeżonymi nie są żadne informacje, w 

przypadku których Strona Odbierająca może stwierdzić, że: 

a) zostały upowszechnione, jednakże nie nastąpiło to wskutek naruszenia postanowień 

przedmiotowej Umowy czy też z winy żadnej ze Stron,  

b) zostały ujawnione przez stronę trzecią w sposób zgodny z prawem i nie zostały objęte 

żadnymi ograniczeniami co do ich użytkowania czy też ujawniania, 

c) były znane Stronie Odbierającej przed ich udostępnieniem przez Stronę Ujawniającą (Strona 

Odbierająca musi dysponować potwierdzeniem powyższego) i nie były objęte umową o 

zachowaniu poufności, 

d) zostały opracowane przez Stronę Odbierającą niezależnie, bez wykorzystania informacji 

zastrzeżonych, 
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e) zostały zaaprobowane jako informacje do ujawnienia lub wykorzystania bez ograniczeń, na 

podstawie pisemnego upoważnienia przez Stronę Ujawniającą 

f) muszą być ujawnione z mocy prawa dowolnemu organowi, który ma powód by występować o 

ich ujawnienie. 

 

§ 2 

Przez okres 10 (dziesięciu) lat od daty podpisania przedmiotowej Umowy przez Stronę Odbierającą 

lub od daty ostatniego Zamówienia/ transakcji handlowej zawartej pomiędzy umawiającymi się 

Stronami, którekolwiek zdarzy się później, Strona Odbierająca zobowiązuje się: 

a) utrzymać informacje zastrzeżone w tajemnicy, 

b) wykorzystywać informacje zastrzeżone wyłącznie do realizacji przedmiotowej Umowy, chyba 

że z pisemnego upoważnienia przez Stronę Ujawniającą wynika inaczej, 

c) ujawniać informacje zastrzeżone wyłącznie tym osobom z branży zaangażowanym w 

realizację Umowy, które złożyły zobowiązanie do przestrzegania postanowień przedmiotowej 

Umowy i są ich świadome, i które z w pełni uzasadnionych przyczyn muszą zostać zapoznane 

z informacją zastrzeżoną, 

d) ujawniać informacje zastrzeżone wyłącznie tym osobom trzecim, które złożyły zobowiązanie 

do przestrzegania postanowień przedmiotowej Umowy i są ich świadome, wyłącznie w celu 

realizacji przedmiotowej Umowy i wyłącznie za pisemną zgodą Strony Ujawniającej (która 

nie wyda zgody wyłącznie w przypadkach właściwie uzasadnionych), 

e) z wyjątkiem celów Projektu, nie kopiować ani w inny sposób nie sporządzać informacji 

zastrzeżonych na piśmie, 

f) na żądanie zwrócić Stronie Ujawniającej wszelkie kopie/egzemplarze informacji 

zastrzeżonych sporządzone na piśmie (lub w innej formie trwałej), jak również zniszczyć 

wszelkie notatki czy też wszelkie inne pisemne sprawozdania czy też dokumentację, którą 

Strona Odbierająca mogła sporządzić, w zakresie który dotyczy jakiejkolwiek informacji 

zastrzeżonej lub fragmentu, który do niej nawiązuje, w całości lub w części, chyba że z 

pisemnego upoważnienia przez Stronę Ujawniającą wynika inaczej czy też jest to konieczne 

do realizacji niezrealizowanych zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym wszelkie 

rzeczone informacje zastrzeżone zostaną zwrócone lub zniszczone bezzwłocznie po ich 

realizacji.  

 

§ 3 

Żadna ze stron nie nabywa na podstawie niniejszej umowy jakichkolwiek, wyraźnych bądź 

dorozumianych, praw patentowych, praw autorskich, czy też praw do własności intelektualnej 

należących do Strony Ujawniającej dotyczących informacji zastrzeżonych. Właścicielem 

wzmiankowanych praw do informacji zastrzeżonych każdorazowo jest Strona Ujawniająca. Niniejsza 

umowa nie upoważnia do kopiowania, wprowadzania zmian i/lub wytwarzania jakichkolwiek 

projektów zastrzeżonych. Niniejsza umowa nie upoważnia do wykorzystywania praw własności 

intelektualnej ani know-how którejkolwiek z umawiających się Stron, chyba że za pisemną zgodą 

Strony Ujawniającej. 
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§ 4 

W przypadku, gdy którakolwiek z umawiających się Stron jest przedmiotem fuzji lub jakiejkolwiek 

innej formy przekształcenia, ustala się, że następca prawny Strony jest zobowiązany postanowieniami 

Umowy, w taki sam sposób, w jaki związana była Strona pierwotna. Żadna ze Stron nie przeniesie 

żadnych praw wynikających z Umowy, chyba że za pisemną zgodą drugiej Strony. 

 

 

§ 5 

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień przedmiotowej Umowy zostanie uznane za nieważne, 

niezgodne z prawem lub niewykonalne w dowolnym aspekcie, nie wpłynie to w żaden sposób na 

jakiekolwiek z pozostałych postanowień Umowy, a Umowę uznaje się za sporządzoną tak, jakby 

postanowienie nieważne, niezgodne z prawem czy też niewykonalne, nigdy się w niej nie 

znajdowało.   

 

§ 6 

Umowa podlega prawu polskiemu i jest sporządzona zgodnie z nim. Wszelkie spory wynikłe w 

związku z wykonaniem postanowień Umowy nierozstrzygnięte na drodze polubownej będą 

rozstrzygane zgodnie z regulaminem postępowania arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej 

(ICC) przez jednego lub więcej arbitrów wyznaczonych na mocy regulaminu. Postępowanie 

prowadzone będzie w Polsce w języku polskim.   

 

§ 7 

Powyższe zapisy stanowią całość porozumienia pomiędzy umawiającymi się Stronami odnośnie 

przedmiotu Umowy i zastępują lub unieważniają wszelkie uprzednio wydane oświadczenia, 

porozumienia czy zobowiązania (zarówno ustne, jak i pisemne) Stron dotyczące lub związane z 

którymkolwiek z przedmiotów Umowy. 

 

W imieniu 

 

                                                                                                                Olan Sp.  z o.o. 

 

 

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

                                                                               Marjan Meckovski 

 


