Zał. 5. Klauzula o poufności

Umowa o zachowaniu poufności
i powierzeniu przetwarzania danych osobowych
zawarta w dniu ……………………….. roku w Warszawie pomiędzy:
Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul.
Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052758,
zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP 525-17-26-659 i o numerze
REGON 012433534, reprezentowaną przez …………………………., zwaną dalej
Zleceniodawcą, a
Firmą …………………………………… z siedzibą w ……………………………….. przy ul.
………………………………..,
………………………………..,
wpisaną
do
ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………………….. pod numerem
……………………………….., zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług, NIP
………………………………..
i
o numerze REGON ………………………………..,
reprezentowaną przez ……………………………….., zwanego dalej Zleceniobiorcą,
Zleceniodawca i Zleceniobiorca są dalej łącznie zwani Stronami, a każdy z osobna Stroną.
Strony pragną chronić przed ujawnieniem informacje, które będą przekazywać sobie
nawzajem, dlatego też zawierają Umowę następującej treści:
§1
Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich materiałów,
dokumentów oraz informacji technicznych, ekonomicznych, finansowych, prawnych,
organizacyjnych i innych dotyczących drugiej Strony, których ujawnienie stronie trzeciej
mogłoby naruszyć uzasadniony interes Stron.
§2
Obowiązek określony w §1 obejmuje w szczególności informacje, które Strony otrzymały
bezpośrednio od siebie, a także za pośrednictwem osób działających w imieniu drugiej
Strony, nie ujawnione przez Stronę, której one dotyczą, lub osoby trzecie, do publicznej
wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieoznaczony krąg osób.
§3
Obowiązek Stron zachowania w tajemnicy informacji obejmuje w szczególności zakaz ich
udostępniania osobom trzecim. Jeżeli nie będą wymagać tego przepisy obowiązującego
prawa ani nie będzie to konieczne dla potrzeb wykonania niniejszej umowy, w czasie jej
trwania Stronie nie wolno bez uprzedniego wyraźnego pisemnego zezwolenia drugiej Strony
w sposób bezpośredni ani pośredni ujawniać, przekazywać, udostępniać ani też
wykorzystywać we własnym lub cudzym interesie informacji dotyczących drugiej Strony.
§4
Strony zobowiązują się do odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony przed kradzieżą lub
utratą w inny sposób oraz przed dostępem osób nieuprawnionych do przekazanych sobie

nawzajem materiałów, w tym próbek, wzorów, druków, jak i dokumentów zawierających
informacje stanowiące tajemnicę.
§5
W przypadku żądania udostępnienia informacji przez organ lub inny podmiot do tego
uprawniony z mocy obowiązujących przepisów prawa, Strona, do której żądanie zostało
skierowane, jest obowiązana niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę.
Powiadomienie to powinno zostać w miarę możliwości dokonane przed udzieleniem
informacji uprawnionemu organowi lub innemu podmiotowi oraz powinno wskazywać zakres
żądanych informacji, chyba, że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie
obowiązujących przepisów prawa lub decyzji podmiotu żądającego udostępnienia informacji.
§6
Umowa zostaje zawarta na okres od momentu zgłoszenia do konkursu ofertowego.
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