UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni dnia …………………………... pomiędzy:
Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni 81-455
przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem nr 0000080915, NIP: 586-10-40-096,
REGON: 190408529
zwaną w dalszej części „SKOK” lub „Stroną”, reprezentowaną przez:
................................................................................
................................................................................
oraz
………………………………………………………………………………………….…......
z siedzibą w ………………….., przy ul. ……………………………………………….…….,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………….
pod numerem KRS ………………...…….……..,
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: ………………………………..…..………,
o kapitale zakładowym: …………………………………………………………….………….
zwaną w dalszej części „Zgłaszającym” lub „Stroną”, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………,
…………………………………………………………,
zwane wspólnie „Stronami”
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad wykorzystywania i ochrony Informacji Poufnych, w posiadanie
których, Zgłaszający wszedł w trakcie negocjowania warunków umowy sprzedaży skryptu dłużnego, wyrażone w
formie ustnej, pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek nośniku
informacji (również w formie elektronicznej) w szczególności dotyczące:
a) trybu postępowania w zakresie sprzedaży skryptu dłużnego,
b) kwestii ekonomicznych, technicznych, technologicznych, handlowych, biznesowych, finansowych,
organizacyjnych i prawnych dotyczących Stron niniejszej Umowy,
c) zasad oraz organizacji oceny i wyceny ryzyka przez Strony.
§2
1. Strony uzgadniają, że dla potrzeb niniejszej Umowy przez „Informacje Poufne” rozumieć się będzie wszelkie
informacje dotyczące SKOK i osób, korzystających ze świadczonych przez nią usług przekazywane
lub udostępniane w celu nawiązania współpracy/zamierzonego świadczenia usług w szczególności:
a) informacje objęte tajemnicą handlową, tajemnicą przedsiębiorstwa, tajemnicą bankową, tajemnicą
zawodową w rozumieniu art. 9e ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012r. poz. 855 ze zm.) oraz dane osobowe podlegające
ochronie zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa;
b) informacje finansowe, handlowe, organizacyjne i prawne;
c) regulacje wewnętrzne (a w szczególności: regulaminy, cenniki, wzory umów, procedury, instrukcje
itp.);
d) opisy zasad działania systemów informatycznych;
e) dane technologiczne;
f) know-how;
g) specyfikacje techniczne.
2. Zgłaszający zobowiązuje się do traktowania informacji przekazanych lub udostępnionych w celu nawiązania
współpracy/zamierzonego świadczenia usług, jako Informacji Poufnych, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, niezależnie od formy nośnika oraz bez potrzeby odrębnego oznaczenia ich poufności.

3. Zgłaszający oświadcza, że posiada i stosuje środki zapewniające co najmniej wystarczającą ochronę Informacji
Poufnych. Jest on zobowiązany zapewnić właściwe i bezpieczne przechowywanie Informacji Poufnych
otrzymanych od SKOK w formie pisemnej lub na innym nośniku informacji w czasie, gdy taka informacja jest
w jego posiadaniu lub znajduje się pod jego kontrolą.
4. Zgłaszający oświadcza, iż nie wykorzysta uzyskanych w powyższy sposób informacji dla celów innych niż
związanych z zamierzonym nawiązaniem współpracy/świadczeniem usług pomiędzy Stronami.
5. Zgłaszający zobowiązuje się nie rozpowszechniać ani nie udostępniać jakiejkolwiek stronie trzeciej żadnych
Informacji Poufnych dotyczących SKOK. Zgłaszający zobowiązuje się traktować wszelkie Informacje Poufne
dotyczące SKOK z taką samą ostrożnością, jak własne informacje o charakterze poufnym.
6. Zachowanie poufności nie dotyczy informacji, które:
a) zostały podane do wiadomości publicznej lub też są powszechnie znane;
b) są lub będą dostępne bez naruszania niniejszej umowy z innych źródeł aniżeli SKOK, jego doradcy lub
partnerzy handlowi , pod warunkiem, że takiego źródła nie obejmuje obowiązek zachowania tajemnicy
względem SKOK,
c) Zgłaszający otrzymał je od osoby trzeciej, uprawnionej do ich udostępniania, jak również uprawnionej do
ich publicznego ujawnienia.
7. Informacje Poufne mogą być przez Zgłaszającego wykorzystywane jedynie w celu związanym z przedmiotem
niniejszej umowy i jedynie w stopniu koniecznym dla zamierzonego nawiązania współpracy/świadczenia usług
pomiędzy Stronami. Zgłaszający ograniczy ujawnianie tych Informacji wyłącznie do swoich upoważnionych
pracowników i przedstawicieli, poinformuje tych pracowników i przedstawicieli o nałożonym tu ograniczeniu
oraz nie ujawnią tych Informacji żadnej osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody SKOK. W przypadku
informacji poufnych stanowiących tajemnicę zawodową, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt a, Zgłaszający
ograniczy ujawnienie tych Informacji wyłącznie do swoich upoważnionych pracowników.
8. Zgłaszający jest upoważniony do ujawnienia Informacji Poufnych w całości lub części wyłącznie:
a) swoim zawodowym doradcom, których porad zasięgać będą w związku ze współpracą pomiędzy Stronami,
w zakresie wymaganym dla wydania przez nich opinii, pod warunkiem, że osoby te są do tego zobowiązane
w związku z tajemnicą zawodową uregulowaną w przepisach szczególnych;
b) osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych z wyłączeniem Informacji Poufnych
stanowiących tajemnicą zawodową w rozumieniu art. 9e ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o SKOK;
c) na żądanie podmiotów uprawnionych do kontroli w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
d) w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub innym postępowaniem prowadzonym na podstawie
ustawy, na żądanie uprawnionych podmiotów w zakresie przez nie wymaganym;
e) w innych przypadkach, jeżeli wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
9. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek Informacji poufnych na podstawie ust. 8 pkt c)-e), Zgłaszający
zobowiązuje się do zawiadomienia SKOK, o ile będzie to możliwe przed ich ujawnieniem, o takim dozwolonym
zamierzonym ujawnieniu Informacji. W przypadku ujawnienia Informacji na podstawie ust. 8 pkt. a)–b),
Zgłaszający zobowiązuje się poinformować odbiorcę Informacji o ich poufnym charakterze. W przypadku
zlecenia całości lub części zadań, których realizacja wymaga dostępu do Informacji Poufnych zgodnie z pkt. 7
Zgłaszający zobowiązuje się zawrzeć z Podwykonawcą umowę gwarantującą zapewnienie poufności informacji
przekazywanej jej przez SKOK pod rygorami niniejszej umowy.
10. W przypadku naruszenia poufności lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Zgłaszający zapłaci
SKOK karę umowną w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 złotych), za każdy
przypadek naruszenia, w terminie 14 dni od daty otrzymania noty księgowej potwierdzającej fakt naliczenia
kary . Zastrzeżenie kary umownej nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu na zasadach ogólnych odszkodowania
w wysokości przenoszącej jej wysokość, jeżeli wysokość ta nie jest wystarczająca do naprawienia szkody.
11. Strony zobowiązują się wzajemnie niezwłocznie informować o każdym przypadku powzięcia wiadomości
o naruszeniu lub zaistnieniu podejrzenia naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

12. Po zakończeniu umowy lub w przypadku rozwiązania współpracy pomiędzy Stronami, Zgłaszający zobowiązuje
się – na żądanie SKOK – niezwłocznie zwrócić, nie zachowując żadnych kopii, wszystkie przekazane materiały
oraz przesłać pisemne potwierdzenie powyższego faktu.
13. Zobowiązania wynikające z postanowień niniejszego paragrafu mają charakter bezterminowy.
14. Nie naruszając powyższych postanowień, SKOK może poinformować o fakcie zawarcia niniejszej Umowy i jej
warunkach podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej co SKOK.
§3
1. Wszelkie Informacje Poufne pozostają własnością SKOK. Niniejsza umowa nie pociąga za sobą udzielenia
pozwolenia ani innych praw do wykorzystywania przez Zgłaszającego. Przekazanie Informacji Poufnych nie
oznacza przyznania prawa do żadnego znaku handlowego, prawa autorskiego ani żadnego innego prawa
własności intelektualnej.
2. Zgłaszający nie będzie delegować lub przelewać swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy,
w ich całości lub części, na żadną trzecią stronę ani też żadną związaną ze sobą osobę fizyczną, spółkę czy
przedsiębiorcę, bez uprzedniej pisemnej zgody SKOK.
§4
Niniejsza umowa stanowi całkowite porozumienie między Stronami w zakresie Informacji Poufnych i zastępuje
wszelkie uprzednie ustalenia między Stronami, pisemne lub ustne, w zakresie w niej uregulowanym.
§5
Postanowienia niniejszej Umowy wchodzą w życie w momencie jej podpisania przez obie Strony. Umowa może być
rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§8
Strony postanawiają, iż spory mogące wyniknąć z Umowy rozstrzygał będzie Sąd powszechny, właściwy miejscowo
dla siedziby SKOK.
§9
Umowa sporządzona została w dwóch w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

