Załącznik nr 4
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Niniejsza Umowa zostaje zawarta z dniem …………... w Stalowej Woli pomiędzy

MISTA Sp. z o.o., z siedzibą w
NIP 865-000-31-60, („Strona Ujawniająca”)

Stalowej

Woli

przy

ul.

W.

Grabskiego

36,

Polska,

oraz
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(“Strona Otrzymująca”).

Strony uzgadniają, co następuje:

1.

“Informacje Zastrzeżone” oznaczają wszelkie informacje, wiedzę lub dane uzyskane przez Stronę
Otrzymującą od Strony Ujawniającej w związku z realizacją Projektu lub zgodnie z Projektem włącznie z
próbką produktu lub innego sprzętu, materiału lub rzeczy.

2.

Strona Otrzymująca nie może ujawnić Informacji Zastrzeżonych stronie trzeciej bez wyraźnej pisemnej zgody
MISTA Sp.z o.o.

3.

Strona Otrzymująca zabezpieczy Informacje Zastrzeżone dochowując należytej staranności, przez co Strony
rozumieją, co najmniej takie działania zabezpieczające jakie Strona Otrzymująca podejmuje w celu ochrony
własnych informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

4.

Strona Otrzymująca będzie wykorzystywać Informacje Zastrzeżone wyłącznie w celu realizacji Projektu na
poczet wzajemnych korzyści Stron. Strona Otrzymująca nie będzie wykorzystywać Informacji Zastrzeżonych
do jakiegokolwiek innego celu.

5.

Strona Otrzymująca udostępni Informacje Zastrzeżone tylko osobom, które posiadają uzasadnioną potrzebę
uzyskania Informacji Zastrzeżonych i są zaufanymi pracownikami Strony Otrzymującej

6.

Wszystkie Informacje Zastrzeżone pozostaną własnością Strony Ujawniającej. Po wygaśnięciu lub
wypowiedzeniu niniejszej Umowy, o ile nie zostanie to bezzwłocznie zażądane przez MISTA Sp.z o.o. przed
wygaśnięciem lub wypowiedzeniem, Strona Otrzymująca zwróci lub zniszczy (a w przypadku zniszczenia,
bezzwłocznie dostarczyzaświadczenie o zniszczeniu) wszystkie Informacje.

7.

Zobowiązania w ramach niniejszej Umowy w stosunku do wszelkich Informacji Zastrzeżonych będą
obowiązywać przez okres 5 lat od daty wygaśnięcia lub wypowiedzenia niniejszej Umowy.

8.

Niniejsza Umowa nie ogranicza prawa Strony Otrzymującej do stosowania lub ujawniania informacji, które
są:

9.

a.

publicznie dostępne w chwili, kiedy MISTA Sp.z o.o.po raz pierwszy ujawniło je Stronie
Otrzymującej zgodnie z Umową, lub stały się publicznie znane nie wskutek zawinionego działania
Strony Otrzymującej;

b.

znane Stronie Otrzymującej przed ich otrzymaniem zgodnie z niniejszą Umową w inny sposób niż
poprzez ich otrzymanie na podstawie odrębnej Umowy o Ochronie Informacji Zastrzeżonych lub
podobnej umowy;

Strona Otrzymująca jest odpowiedzialna za to, by w trakcie współpracy z Mista Sp. z o.o. nie spowodować
szkód, jak również ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody które powstały w wyniku
niedotrzymania postanowień niniejszego oświadczenia. W przypadku działań sprzecznych z
postanowieniami niniejszej Umowy, bądź złamania postanowień Umowy przez Stronę Otrzymującą, Mista
Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo roszczenia odszkodowania.

10. Udzielenie Stronie Otrzymującej informacji zastrzeżonych nie może być interpretowane jako udzielenie
Stronie Otrzymującej jakiegokolwiek prawa lub licencji zgodnie z jakimkolwiek patentem, prawem
autorskim, znakiem towarowym, zastrzeżoną informacją handlową lub prawem własności intelektualnej lub
przemysłowej.
11. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę we wcześniejszym terminie, bez podania przyczyny, na piśmie,
z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia. Obowiązki Strony Otrzymującej w odniesieniu do
ochrony Informacji Zastrzeżonych będą nadal obowiązywać po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu niniejszej
Umowy przez okres ochrony podany w punkcie 7 powyżej.
12. Niniejsza Umowa nie uprawnia Strony Otrzymującej do żądania od MISTA Sp.z o.o.ujawnienia
jakichkolwiek informacji.
13. W zakresie, w jakim dowolne postanowienie niniejszej Umowy jest nieważne na podstawie przepisów
prawnych, takie postanowienie lub jego część będzie traktowane jako przeznaczone do pominięcia, nie mające
wpływu na ważność pozostałych postanowień.
14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy polskie.
15. Niniejsza Umowa nie może być zastąpiona, aneksowana lub zmodyfikowana w sposób inny niż w formie
pisemnej.
16. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron
Strony podpisały niniejszą Umowę poprzez swoich należycie umocowanych przedstawicieli.

Strona Otrzymująca

MISTA Sp.z o.o.

Data:______________________________

Data:_______________________________

Podpis:____________________________

Podpis:_____________________________

