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UMOWA  
o zachowaniu poufności  

 
Zawarta w Poznaniu pomiędzy: 
firmą MODERTRANS Poznań Sp. z o.o. 
z siedzibą przy ulicy Fortecznej 2 w Poznaniu (61-362), zarejestrowaną w sądzie Rejonowym 
w Poznaniu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000250168, NIP 7822343267, z kapitałem zakładowym 18.813.000,00 zł, którą 
reprezentują: 

1. Andrzej Bręczewski – Prezes Zarządu 
2. Jarosław Bakinowski – Wiceprezes Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy MT 
a 
firmą (nazwa wraz z pełnym adresem, nr NIP) ……………………………………………………………… 
 
 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 
a łącznie Stronami  
 
 
PREAMBUŁA 
Celem niniejszej Umowy jest: 

- uregulowanie wzajemnych stosunków związanych z przekazywaniem między Stronami 
Informacji Poufnych w związku z aktualnie realizowanymi oraz przyszłymi Projektami 
i ochroną takich informacji, 

 
 

MT I WYKONAWCA POSTANAWIAJĄ ZGODNIE, CO NASTĘPUJE: 
 

§ 1 
1. MT i WYKONAWCA zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, 

dokumentów oraz informacji, w szczególności technicznych, technologicznych, 
handlowych i organizacyjnych, a także badania, analizy, opracowania  
i plany dotyczące działalności Stron oraz ich klientów i partnerów, a także wszystkie inne 
posiadające wartość gospodarczą,  otrzymanych lub uzyskanych w sposób zamierzony 
lub przypadkowy od drugiej Strony w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej 
(zwanych dalej łącznie „Informacjami” lub „Know how”) w związku z realizacją 
dalszej ciągłej współpracy, poczynając od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2. Obowiązek określony w pkt 1 niniejszego paragrafu 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. Wszelkie informacje uzyskane wzajemnie przez Strony  a dotyczące zasad kształtowania 
współpracy handlowej, sposobów organizacji produkcji, dystrybucji i reklamy, a także 
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stosowanej technologii oraz zmian i osiągnięć technicznych stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

4. Wszelkie informacje i dane, które Strona Umowy obowiązana jest z mocy prawa lub 
zaciągniętych zobowiązań chronić przed zniekształceniem lub utratą, a także 
udostępnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione,  
w szczególności informacje i dane takie jak podlegające ochronie dane osobowe lub 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa przypadku, kiedy przekazanie informacji 
następuje w sposób niedookreślony co do ich poufności, bądź nie, przyjmuje się, że są to 
Informacje Poufne. 

 
§ 2 

1. Obowiązek Stron do zachowania w tajemnicy Informacji obejmuje w szczególności zakaz 
ich udostępniania osobom trzecim z wyjątkiem osób, o których mowa w pkt. 2 
niniejszego paragrafu, oraz z zastrzeżeniem § 6 pkt. 1 niniejszej umowy. 

2. Dostęp do Informacji Poufnych osób trzecich jest możliwy tylko za uprzednią pisemną 
zgodą drugiej Strony oraz pod warunkiem przyjęcia przez osobę trzecią w formie 
pisemnej wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

3. MT i WYKONAWCA zobowiązują się poinformować o obowiązkach wynikających 
z niniejszej umowy wszystkie osoby, które z uwagi na udział w realizacji współpracy 
określonej w  niniejszej umowie, będą miały styczność z Informacjami. Strony ponoszą 
odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
przez osoby wyżej wskazane, jak za działania własne. 

4. WYKONAWCA i MT informacje otrzymane od drugiej strony, które mają obowiązek 
zachować w tajemnicy będą udostępniać tylko tym pracownikom, którzy muszą je znać, 
dla osiągnięcia celów, o których mowa w preambule. Ci pracownicy  
są prawnie zobowiązani zgodnie z niniejszym porozumieniem do przestrzegania tego 
zastrzeżenia zgodnie z niniejszym porozumieniem, o ile obowiązek taki nie jest 
przewidziany już przez ogólne postanowienia  umowy o pracę danego pracownika. 
Zobowiązanie to istnieje także po odejściu pracownika z pracy przez cały czas trwania 
niniejszego porozumienia. 

 
§ 3 

1. Strony zastrzegają sobie prawo własności i prawa autorskie odnośnie przekazanych 
ilustracji, rysunków, obliczeń i innych dokumentów. Udostępnianie tych materiałów 
osobom trzecim bez wyraźnej zgody  drugiej Strony na piśmie jest zabronione (Podstawa 
prawna: ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. 2001 r. 
nr 49 poz. 508 z dnia 4 lutego 1994r. z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami)). 

2. Żadna ze Stron nie przenosi na drugą Stronę prawa do korzystania i rozporządzania  
know-how tj. dokumentacją, modelami, projektami, oprogramowaniem użytkowym wraz 
z kodem źródłowym oraz pozostałymi wynikami uzyskanymi w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy, chyba że Strony odmiennie ustalą w umowie o dostawę. Oznacza to, 
że  druga Strona w wyniku realizacji umowy nie nabywa autorskich praw majątkowych 
należących do drugiej Strony  do rozporządzania Produktem.  
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3. Strona jest obowiązany zwrócić drugiej Stronie, na jej żądanie, całą dokumentację know-

how otrzymaną w związku z realizacją niniejszej umowy. 
 

§ 4 
1. Jeżeli nie będą wymagać tego przepisy obowiązującego prawa ani nie będzie  

to konieczne dla potrzeb wykonania niniejszej umowy, w czasie jej trwania Stronom 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. 

2. W przypadku nie podjęcia przez Strony współpracy w zakresie nowych Projektów 
określonych w niniejszej umowie, każda ze Stron zobowiązana jest na pisemne żądanie 
drugiej Strony przekazać niezwłocznie wszelkie będące w jej posiadaniu, w formie 
pisemnej albo elektronicznej, Informacje uzyskane od Strony żądającej. 
 

§ 5 
1. MT i WYKONAWCA zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, 

aby środki łączności wykorzystywane przez nie do odbioru, przekazywania oraz 
przechowywania Informacji gwarantowały zabezpieczenie Informacji przed dostępem 
osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z nimi.  

2. MT i WYKONAWCA oświadczają, że dysponują stosownymi procedurami oraz 
zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie poufności przekazywanych sobie 
nawzajem Informacji. 

 
§ 6 

1. W przypadku żądania udostępnienia Informacji przez organ lub inny podmiot do tego 
uprawniony z mocy obowiązujących przepisów prawa lub stosownego porozumienia 
z organem Strona, do której żądanie zostało skierowane, jest obowiązana niezwłocznie 
poinformować o tym drugą Stronę. 

2. Powiadomienie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu 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. 
 

§ 7 
1. MT i WYKONAWCA oświadczają, że są świadomi, iż działanie sprzeczne z wyżej 

wskazanymi zasadami może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji określony  
w art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. 
(Dz.U.03.153.1503 ze zm.), zagrożony odpowiedzialnością cywilną i karną określoną 
w art. 18 tej ustawy. 

2. Strona naruszająca zobowiązania wynikające z niniejszej umowy  zobowiązuje się 
naprawić wszelkie szkody poniesione przez  drugą Stronę w związku  z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem jej postanowień. 

 
§ 8 
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1. Wszystkie zawiadomienia, wezwania i inne informacje, które są wymagane lub dozwolone 

przez niniejszą Umowę będą w formie pisemnej i będą uważane za skutecznie doręczone, 
jeżeli zostaną: 
a) doręczone do rak własnych Stron, 
b) przesłane poczta kurierską lub pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), 
c) przesłane faksem, z tym jednak, że wiadomość przesłana faksem zostanie 

niezwłocznie potwierdzona pisemnie przy wykorzystaniu jednego ze sposobów 
przewidzianych w punktach a i b. 

Jakiekolwiek zawiadomienie lub inna korespondencja będzie uważana za doręczoną  
w dacie doręczenia, zgodnie z przepisami prawa polskiego. Doręczenie pod wskazane 
wyżej adresy będzie uznane za skuteczne, chyba, że odpowiednia Strona Umowy  
w drodze zawiadomienia doręczonego drugiej Stronie zgodnie z niniejszym punktem 
uprzednio powiadomi o zmianie swego adresu. 

 
§ 9 

1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas nieokreślony.  
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy znajdują zastosowanie 

przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

4. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy MT i WYKONAWCA w związku z realizacją 
niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać polubownie w drodze dwustronnych rozmów. 
W przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez Strony na drodze polubownej 
ewentualne spory rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo i rzeczowo dla  
strony pozwanej. 

5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  
po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 

 MT WYKONAWCA 
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