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POROZUMIENIE O NIEUJAWNIANIU INFORMACJI POUFNYCH 

 

Niniejsze Porozumienie, które wchodzi w życie z dniem podpisania, zostaje zawarte w Rzeszowie 

pomiędzy: 

 

FIBRAIN Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Wspólna 4A, 35-205 Rzeszów, NIP 813-03-36-808, REGON 

690216613, wpisanym  do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113958  w Sądzie 

Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakła-

dowym 124 440,00 zł, adres do doręczeń: Rogoźnica 312, 36-060 Głogów Małopolski  

reprezentowanym  przez: 

Prezesa Zarządu: Jana Kalisza 

Wiceprezesa Zarządu: Rafała Kalisza 

Wiceprezesa Zarządu: Bartłomieja Kalisza 

Członka Zarządu: Marię Kalisz 

Członka Zarządu: Bogusława Balickiego 

Członka Zarządu: Marcina Słowika 

z tym, że podpisy pod umową zostaną złożone zgodnie z zasadą reprezentacji, 

a 

 

………………………………….. 

[imię i nazwisko/firma, miejsce zamieszkania/siedziba i adres; numer PESEL; Nr we właściwym rejestrze oraz nazwa 

rejestru; REGON, NIP, kapitał zakładowy] 

reprezentowana przez:      

 

……………………………………. 

 

Strony niniejszego porozumienia zainteresowane są podjęciem wzajemnej współpracy. W trakcie 

wzajemnej współpracy Strony na niżej wymienionych warunkach zobowiązują się do zachowania 

tajemnicy informacji, które uzyskały podczas wykonywania prac, odbywania spotkań i rozmów 

prowadzonych w ramach współpracy. W szczególności chodzi o informacje techniczne, technolo-

giczne, handlowe, finansowe oraz organizacyjne udostępniane przez Strony. 

 

Z uwagi na powyższe, Strony niniejszego Porozumienia postanawiają: 

1. Wszelkie dokumenty, specyfikacje, projekty, plany, mapy, rysunki, oprogramowanie, dane, 

próbki, prototypy, badania rynku lub dane dotyczące rynku, informacje finansowe lub marke-

tingowe, wszelkie inne dane i urządzenia oraz  informacje operacyjne, gospodarcze czy tech-

niczne, niezależnie czy pisemne, ustne czy zapisane w formacie elektronicznym, które zostaną 

ujawnione przez Stronę w związku z rozmowami i pracami, o których mowa powyżej, a które 

są informacjami prawnie zastrzeżonymi lub informacjami poufnymi Strony, jej Spółek Powią-

zanych i ich kontrahentów, będą w niniejszym Porozumieniu określane jako Informacje. 

2. Strony, na okres obowiązywania niniejszego Porozumienia, a także na okres 3 lat od daty roz-

wiązania niniejszego Porozumienia: 

a. będą traktowały takie Informacje jako poufne i sprawowały nad nimi pieczę przynajm-

niej w  takim samym zakresie w jakim chronią własne informacje zastrzeżone o podob-

nej wadze; 

b. będą korzystać z takich Informacji jedynie w celu oceny i podejmowania wspólnych 

działań, o których mowa powyżej; 

c. ograniczą ujawnianie takich informacji do swoich pracowników, dla których znajomość 

takich Informacji jest konieczna (Personel Upoważniony) dla realizacji współpracy oraz 
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pouczą Personel Upoważniony o obowiązkach wynikających z niniejszego Porozumie-

nia. Wszelkie postanowienia niniejszego Porozumienia mają odpowiednie zastosowanie 

względem Personelu Upoważnionego. 

d. będą powielać, kopiować, reprodukować lub w inny sposób retransmitować takie Infor-

macje jedynie w zakresie jakim jest to niezbędne dla realizacji współpracy; 

e. nie będą ujawniać takich Informacji stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody 

Strony. 

3. Wszelkie Informacje pozostają własnością Stron. Na żądanie Stron wszelkie Informacje, zgod-

nie z instrukcjami i wskazówkami udzielonymi przez wnioskującą Stronę zostaną zniszczone 

lub zwrócone wraz ze wszelkimi ich kopiami, zdjęciami, dyskami komputerowymi lub innymi 

środkami przechowywania informacji lub ich duplikatami. 

4. Zastrzeżenia, co do korzystania z lub ujawniania Informacji, zawarte w niniejszym Porozumie-

niu nie mają zastosowania do jakichkolwiek Informacji: 

a. które zostały powszechnie upublicznione, bez naruszenia postanowień niniejszego Poro-

zumienia,  

b. co do których Strona  pisemnie oświadczy, że są wolne od zastrzeżeń co do ich ujawnia-

nia; 

c. które w chwili ich ujawnienia powinny zostać ujawnione na mocy prawa lub prawomoc-

nego orzeczenia/decyzji organu państwowego lub urzędu regulacyjnego posiadających 

kompetencję do żądania ujawnienia takich informacji lub właściwego sądu.  

5. Dla celów niniejszego Porozumienia termin „Spółka Powiązana” oznacza każdą odrębną osobę 

prawną, która pośrednio lub bezpośrednio: 

a. kontroluje Stronę; 

b. jest kontrolowana przez Stronę; 

c. jest pod tą samą wspólną kontrolą co Strona. 

W definicji tej termin „kontrola”, „kontrolować” oznacza: 

a. bezpośrednie lub pośrednie posiadanie większości praw głosu w spółce prawa handlo-

wego lub innej osobie prawnej lub 

b. prawo powoływania i odwoływania większości członków Zarządu spółki prawa handlo-

wego lub innej osoby prawnej. 

6. Jakiekolwiek wzmianki prasowe, oświadczenia publiczne, obwieszczenia lub reklamy nawiązu-

jące do niniejszego Porozumienia czy też wspólnych działań Stron, które określono powyżej 

powinny być zatwierdzone przez każdą ze Stron przed ich ogłoszeniem. 

7. Zmiany niniejszego Porozumienia, dokonywane będą przez Strony w formie pisemnej pod ry-

gorem nieważności.  

8. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Porozumienia zostanie uznane za nieważne lub 

niewykonalne, takie postanowienia zostaną oderwane od niniejszego Porozumienia,  które bę-

dzie nadal w pełni obowiązywało, ale jedynie w zakresie w jakim jego pierwotne cele nie zosta-

łyby w istotny sposób zmienione. 

9. Niniejsze Porozumienie wiąże Strony oraz ich następców prawnych. 

10. Spory i roszczenia wynikające lub związane z niniejszym Porozumieniem, będą podlegały wy-

łącznej jurysdykcji sądów właściwych dla siedziby FIBRAIN. 

 

 

FIBRAIN  Sp. z o. o. ……………………………………                                                    

 

 

Podpis: ______________________ Podpis: _____________________ 

Data podpisania umowy: ………… Data podpisania umowy: ……….   

 


