
 

Polenergia eMobility sp. z o.o. 
ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 0000407702 ⅼ NIP 1070021539 
Kapitał zakładowy: 65 000,00 zł, wpłacony w całości 

Tel.: +48 22 522 39 00 ⅼ Fax: +48 22 522 31 61 

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI 

zawarta w dniu [•] w Warszawie 

pomiędzy: 

Polenergia eMobility Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 
24/26, 00-526 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000407702, NIP: 1070021539 oraz kapitale zakładowym 65.000,00 zł  wpłaconym w 
całości („Spółka”); reprezentowana przez: 

Piotra Maciołka – Członka Zarządu 

Artura Kalickiego – Członka Zarządu  

[•] („Kontrahent”). 

Spółka oraz Kontrahent zwani są dalej indywidualnie „Stroną” albo łącznie „Stronami”. Każda ze Stron 
zwana jest dalej indywidualnie „Stroną Ujawniającą” lub „Stroną Otrzymującą” – w zależności od 
kontekstu. 

Zważywszy, że: 

(i) Spółka jest częścią grupy spółek, w stosunku do których Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie 
(adres: ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000026545, NIP: 5261888932, nr 
REGON: 012693488, kapitał zakładowy: 133 604 492,00 zł wpłacony w całości („Polenergia”) jest 
spółką dominującą lub też które są spółkami powiązanymi w stosunku do Polenergia (w 
rozumieniu przepisów art. 4 §1 pkt 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych) („Grupa Polenergia”); 

(ii) Grupa Polenergia prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wytwarzania energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (energetyka wiatrowa, fotowoltaika, kogeneracja 
gazowa, technologie wodorowe, itp.), jak również obrotu, dystrybucji i sprzedaży tak 
wytworzonej energii; 

(iii) Kontrahent prowadzi działalność gospodarczą w zakresie [•]; 

(iv) Strony posiadają informacje o poufnym charakterze dotyczące swojej działalności, a w 
przypadku Spółki – także działalności Polenergia lub innych spółek z Grupy Polenergia, w tym 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233) („Ustawa”); 

(v) Polenergia jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.), w związku z 
czym 
do posiadanych przez Spółkę informacji o poufnym charakterze, dotyczących działalności Spółki, 
jak również Polenergia lub innych spółek z Grupy Polenergia mogą znaleźć zastosowanie przepisy 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
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w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L nr 173, str. 1) („MAR”) dotyczące „informacji 
poufnych” 
(w szczególności przepisy Rozdziału 2 (art. 7 i nast.) MAR); 

(vi) Strony zamierzają nawiązać współpracę („Współpraca”), w związku z czym Strona Ujawniająca 
lub którykolwiek z jej przedstawicieli, t.j. członków zarządu lub rady nadzorczej, partnerów, 
prokurentów, dyrektorów, pracowników, współpracowników, przedstawicieli, potencjalnych 
lub istniejących źródeł kapitału, agentów i doradców zewnętrznych (w tym między innymi w 
sprawach: finansowych, prawnych, podatkowych, księgowych, strategii biznesowej) 
(„Przedstawiciele”), może przekazać Stronie Otrzymującej lub któremukolwiek z jej 
Przedstawicieli, informacje o poufnym charakterze dotyczące Strony Ujawniającej, a w 
przypadku Spółki – także Polenergia lub innych spółek z Grupy Polenergia oraz ewentualnie – w 
zależności od zakresu planowanej współpracy Stron – informacje 
o poufnym charakterze dotyczące innych podmiotów, z którymi Spółka lub Polenergia lub inne 
spółki z Grupy Polenergia utrzymują bądź utrzymywały bądź zamierzają nawiązać stosunki 
gospodarcze („Partnerzy Polenergia”) z zastrzeżeniem, że Spółka (jako Strona Ujawniająca) lub 
jej Przedstawiciele są uprawnieni do dysponowania takimi informacjami; 

(vii) Strona Otrzymująca zobowiązuje się oraz zapewnia i gwarantuje, że jej Przedstawiciele 
zobowiążą się korzystać z przekazanych przez Stronę Ujawniającą lub jej Przedstawicieli 
informacji o poufnym charakterze wyłącznie w celu realizacji Współpracy i w niezbędnym do 
tego zakresie; 

Strony postanawiają podpisać niniejszą umowę o zachowanie poufności („Umowa”), o następującej 
treści: 

§1. INFORMACJE POUFNE 

1. Informacje poufne w rozumieniu Umowy oznaczają wszelkie informacje lub dane dostarczone 
lub udostępnione przez Stronę Ujawniającą lub jej Przedstawicieli, niezależnie od daty 
dostarczenia lub udostępnienia (przed lub po zawarciu Umowy) oraz formy udostępnienia 
(udostępnione w formie pisemnej lub ustnej, jak również na podstawie obserwacji poczynionych 
przez Stronę Otrzymującą 
lub jej Przedstawicieli w biurach lub innych pomieszczeniach Strony Ujawniającej, a w przypadku 
Spółki – także Polenergia lub innych spółek z Grupy Polenergia) lub w wyniku dyskusji ze Stroną 
Ujawniającą, jej Przedstawicielami, a w przypadku Spółki – także Polenergia lub innymi spółkami 
z Grupy Polenergia, a także informacje lub dane, do których Strona Otrzymująca lub jej 
Przedstawiciele uzyskają dostęp w związku z realizacją Współpracy, dotyczące przedsiębiorstwa 
lub działalności Strony Ujawniającej, a w przypadku Spółki – także Polenergia lub innych spółek 
z Grupy Polenergia, jak również Partnerów Polenergia, mające w szczególności charakter 
ekonomiczny, finansowy, handlowy, marketingowy, naukowy, techniczny, administracyjny, 
osobowy, planistyczny, strategiczny lub know-how oraz obejmujące w szczególności dane lub 
informacje w formie analiz, sprawozdań, zestawień, badań, prezentacji, planów, raportów, 
modeli, rysunków, wydruków, próbek, obliczeń, formuł, fotografii, negatywów, baz danych, a 
także informacje biznesowe w postaci operacji, aktywów, zobowiązań, przewidywań, prognoz, 
warunków finansowych, planowanych akwizycji, itp. („Informacje Poufne”). 

2. Informacjami Poufnymi są też informacje lub dane wytworzone przez Stronę Otrzymującą lub jej 
Przedstawicieli, które zawierają, opracowują lub w jakikolwiek inny sposób odzwierciedlają lub 
też zostały sporządzone na podstawie Informacji Poufnych. 
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3. Wszelkie informacje lub dane dostarczone lub udostępnione przez Stronę Ujawniającą lub jej 
Przedstawicieli: (a) są Informacjami Poufnymi, niezależnie od tego czy zostały oznaczone jako 
„Poufne”, (b) podlegają ochronie na podstawie przepisów Ustawy jako tajemnica 
przedsiębiorstwa. 

§2. ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Jako warunek udostępnienia Stronie Otrzymującej lub jej Przedstawicielom Informacji Poufnych, 
Strona Otrzymująca zobowiązuje się do traktowania przez nią i jej Przedstawicieli Informacji 
Poufnych zgodnie z postanowieniami Umowy oraz do podejmowania lub powstrzymywania się 
od określonych działań zgodnie z postanowieniami Umowy. 

2. W wykonaniu postanowienia ust. 1 powyżej, Strona Otrzymująca zobowiązuje się w 
szczególności do: 

1) niewykorzystywania Informacji Poufnych do jakichkolwiek celów innych niż bezpośrednio 
związane z realizacją zamierzonej Współpracy, w szczególności niewykorzystywania 
uzyskanych Informacji Poufnych dla osiągnięcia korzyści własnych lub przez osoby trzecie, 

2) niepublikowania, nieujawniania i nieudostępniania Informacji Poufnych, chyba że Strona 
Ujawniająca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, 

3) dochowania najwyższej staranności i podjęcia wszelkich racjonalnie wymaganych 
środków ostrożności w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich ujawnieniem 
lub udostępnieniem osobie trzeciej, 

4) niepowielania Informacji Poufnych (bądź materiałów stanowiących nośniki Informacji 
Poufnych) w żadnej formie w celu innym niż realizacja zamierzonej Współpracy, chyba że 
Strona Ujawniająca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, 

5) natychmiastowego zaprzestania korzystania z Informacji Poufnych oraz zwrotu bądź 
zniszczenia Informacji Poufnych (bądź materiałów stanowiących nośniki Informacji 
Poufnych) uzyskanych od Strony Ujawniającej, na zasadach wskazanych w §5 Umowy, 

6) upublicznienia informacji o prowadzonych negocjacjach jak również o fakcie i zakresie 
Współpracy wyłącznie w treści, formie, sposobie, miejscu i terminie upublicznienia 
uprzednio uzgodnionym ze Stroną Ujawniającą. 

3. Informacje Poufne mogą być udostępnione przez Stronę Otrzymującą wyłącznie tym z jej 
Przedstawicieli, którzy muszą znać takie informacje dla celów prawidłowej realizacji Współpracy 
i jedynie w zakresie uzgodnionym ze Stroną Ujawniającą lub jej Przedstawicielem. 

4. W przypadku konieczności ujawnienia przez Stronę Otrzymującą lub jej Przedstawicieli 
Informacji Poufnych osobie trzeciej, w celu prawidłowej realizacji Współpracy, Strona 
Otrzymująca każdorazowo poinformuje uprzednio o tym fakcie Stronę Ujawniającą, 
przedstawiając uzasadnienie dla takiego ujawnienia. Ujawnienie Informacji Poufnych takiej 
osobie trzeciej będzie możliwe wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Strony Ujawniającej i tylko 
w zakresie przez nią określonym. 

5. Strona Otrzymująca zapewnia i zobowiązuje się względem Strony Ujawniającej, że jej 
Przedstawiciele, którzy otrzymają dostęp do Informacji Poufnych jak również jakakolwiek osoba 
trzecia, której Strona Otrzymująca lub jej Przedstawiciele ujawnią Informacje Poufne w sposób 
przewidziany Umową, zostaną poinformowani przez Stronę Otrzymującą o ich niejawnym 
charakterze i zostaną związani zasadami zachowania poufności w zakresie co najmniej 
tożsamym z postanowieniami Umowy oraz na czas co najmniej równoważny z terminem jej 
obowiązywania. 
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6. W przypadku gdy Informacje Poufne ujawnione lub udostępnione Stronie Otrzymującej lub jej 
Przedstawicielom na mocy Umowy zawierają technologię lub dane techniczne podlegające 
jakimkolwiek krajowym lub międzynarodowym ograniczeniom eksportu lub reeksportu, takim 
jak: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. 
ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i 
transferu produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona) (Dz.Urz.UE.L nr 206 str. 
1) lub przepisom dot. kontroli eksportu, obowiązującym w Stanach Zjednoczonych (U.S. 
Department of Commerce Export Administration Regulations (EAR, 15 CFR §730-§774), Strona 
Otrzymująca ani żaden jej Przedstawiciel nie przekaże ani w żaden inny sposób nie udostępni 
takich Informacji Poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej, chyba że będzie to zgodne ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

7. Strona Otrzymująca będzie odpowiedzialna za wszystkie działania lub zaniechania jej 
Przedstawicieli jak również jakiejkolwiek osoby trzeciej, której Strona Otrzymująca lub jej 
Przedstawiciele ujawnią Informacje Poufne w sposób przewidziany Umową (w tym za naruszenia 
przez w/w Umowy), jak za własne działania lub zaniechania. 

§3. WYŁĄCZENIE POUFNOŚCI 

1. Zobowiązania, o których mowa w §2 powyżej nie dotyczą Informacji Poufnych: 

1) które muszą zostać ujawnione na uprawnione żądanie organu prowadzącego 
postępowanie sądowe lub administracyjne bądź w wykonaniu orzeczenia sądu lub decyzji 
administracyjnej, 
z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej; 

2) opublikowanych, ujawnionych lub udostępnionych przez Stronę Otrzymującą, na 
podstawie uprzedniej zgody Strony Ujawniającej, udzielonej w formie pisemnej lub 
równoważnej pod rygorem nieważności, zawierającej oświadczenie woli co do wyłączenia 
stosowania rygoru poufność w stosunku do wskazanych w oświadczeniu Informacji 
Poufnych, z uwzględnieniem ewentualnych warunków zastrzeżonych przez Stronę 
Ujawniającą w momencie składania oświadczenia; 

3) które były publicznie dostępne przed dniem zawarcia Umowy lub stały się publicznie 
dostępne po dniu zawarcia Umowy, wskutek zaistnienia okoliczności lub podjęcia działań, 
za które Stronie Otrzymującej lub jej Przedstawicielowi lub osobie trzeciej, której Strona 
Otrzymująca ujawniła Informacje Poufne w sposób przewidziany Umową nie można 
przypisać bezpośredniej lub pośredniej odpowiedzialności bądź w posiadanie których 
Strona Otrzymująca weszła w sposób zgodny z prawem w sposób inny niż ujawnienie lub 
udostępnienie na podstawie Umowy przez Stronę Ujawniającą lub jej Przedstawiciela, 
przy czym na Stronie Otrzymującej każdorazowo spoczywa obowiązek jednoznacznego 
udowodnienia i udokumentowania powyższych okoliczności. 

2. W przypadku, gdy Strona Otrzymująca lub jej Przedstawiciel lub jakakolwiek osoba trzecia, której 
w sposób przewidziany Umową ujawniła ona Informacje Poufne, otrzyma żądanie ujawnienia 
całości 
lub części Informacji Poufnych od organu prowadzącego postępowanie sądowe lub 
administracyjne bądź w wykonaniu orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej, Strona 
Otrzymująca: 

1) niezwłocznie powiadomi Stronę Ujawniającą o istnieniu, warunkach i okolicznościach 
dotyczących takiego żądania, 

2) skonsultuje ze Stroną Ujawniającą zasadność podejmowania kroków w celu zaskarżenia 
lub ograniczenia takiego żądania, 
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3) jeżeli ujawnienie takich Informacji Poufnych okaże się obiektywnie konieczne 
(uwzględniając notyfikację i przeprowadzenie konsultacji wskazanych w punktach 1 i 2 
powyżej), przedstawi tylko taką część Informacji Poufnych, w stosunku do której Strona 
Otrzymująca otrzyma poradę prawną, że jest niezbędna do ujawnienia, 

4) będzie współpracowała i podejmie wszelkie czynności w rozsądnym zakresie wymagane 
przez Stronę Ujawniającą w celu uzyskania orzeczenia lub innego wiarygodnego 
zapewnienia, 
że część Informacji Poufnych, która wymaga ujawnienia będzie zachowana w poufności 
przez podmiot, któremu zostanie ujawniona, 

5) dołoży wszelkich należytych starań (w rozsądnym zakresie) w celu ograniczenia 
ewentualnej szkody, którą Strona Ujawniająca, a w przypadku Spółki – także Polenergia 
lub inna spółka 
z Grupy Polenergia lub Partner Polenergia może ponieść wskutek takiego ujawnienia. 

§4. MAR 

1. Kontrahent oświadcza i zapewnia, że jest świadomy faktu, iż Polenergia jest spółką publiczną, 
której akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez spółkę 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wobec czego określone Informacje Poufne 
ujawnione przez Spółkę (jako Stronę Ujawniającą) lub jej Przedstawicieli lub powstałe w związku 
ze Współpracą mogą stanowić jednocześnie „informacje poufne” w rozumieniu MAR (w 
szczególności przepisów Rozdziału 2 (art. 7 i nast.) MAR). 

2. Kontrahent oświadcza i zapewnia, że jest świadomy (jak również zobowiązuje się względem 
Spółki, 
że jego Przedstawiciele lub jakakolwiek osoba trzecia, której w sposób przewidziany Umową 
ujawnił on (jako Strona Otrzymująca) Informacje Poufne, będą świadomi) ograniczeń 
wynikających z MAR dotyczących wykorzystywania i ujawniania Informacji Poufnych, 
stanowiących jednocześnie „informacje poufne” w rozumieniu MAR, w tym obowiązków 
wynikających z przepisów MAR dot. ograniczenia dostępu do takich Informacji Poufnych oraz 
ewentualnych sankcji za wykorzystywanie lub bezprawne ujawnianie takich Informacji 
Poufnych. 

3. W celu realizacji postanowień niniejszego paragrafu oraz dołożenia najwyższej staranności w 
celu ochrony Informacji Poufnych, jak również w celu przestrzegania przepisów MAR i 
związanych z nim regulacji, Kontrahent zobowiązuje się do prowadzenia listy osób, które 
posiadają dostęp do Informacji Poufnych (art. 18 MAR) oraz do niezwłocznego dostarczenia kopii 
takiej listy, na każde żądanie Polenergia. 

§5. ZWROT I USUNIĘCIE INFORMACJI POUFNYCH 

1. Na pierwsze żądanie uprawnionego Przedstawiciela Strony Ujawniającej, zgłoszone w formie 
dokumentowej, jednakże nie później niż w dniu zakończenia Współpracy pomiędzy Stronami, 
Strona Otrzymująca zobowiązuje się do zniszczenia wszelkich Informacji Poufnych oraz trwałego 
usunięcia Informacji Poufnych z wszelkich systemów informatycznych Strony Otrzymującej, jak 
również zobowiązuje się względem Strony Ujawniającej, że jej Przedstawiciele lub jakakolwiek 
osoba trzecia, której ujawniła ona Informacje Poufne w sposób przewidziany Umową, zniszczą 
wszelkie Informacje Poufne i trwale usuną Informacje Poufne z wszelkich systemów 
informatycznych, przy czym Strona Otrzymująca lub jej Przedstawiciele lub taka osoba trzecia są 
uprawnieni do zachowania automatycznie tworzonych elektronicznych kopii zapasowych 
systemów informatycznych oraz do przechowywania takich materiałów w dobrej wierze w 
zakresie, w jakim jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, obowiązki zawodowe 
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lub wewnętrzne procedury zgodności stosowane przez Stronę Otrzymującą lub jej 
Przedstawicieli lub taką osobę trzecią. 

2. W związku z ust. 1 powyżej i z zastrzeżeniem odmiennych postanowień tam wskazanych, Strona 
Otrzymująca złoży niezwłocznie Przedstawicielowi Strony Ujawniającej oświadczenie (w formie 
pisemnej lub równoważnej) podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Strony 
Otrzymującej gdzie potwierdzi, że: 

1) według najlepszej wiedzy, informacji i przeświadczenia Strony Otrzymującej, po 
dokonaniu przez nią należytych sprawdzeń, materiały zawierające Informacje Poufne 
zostały zniszczone lub trwale usunięte z systemów informatycznych Strony Otrzymującej 
lub jej Przedstawicieli 
lub osoby trzeciej, której ujawniła Informacje Poufne w sposób przewidziany Umową, 

2) nie istnieją żadne kopie, wyciągi lub inne reprodukcje całości lub części takich materiałów 
oraz żadne notatki, studia, raporty, memoranda i inne dokumenty przygotowane przez 
Stronę Otrzymującą lub jej Przedstawicieli lub osobę trzecią, której ujawniła Informacje 
Poufne 
w sposób przewidziany Umową, które zawierają lub opracowują lub w jakikolwiek inny 
sposób odzwierciedlają lub też zostały sporządzone na podstawie Informacji Poufnych, 

3) nie będzie dążyć do odzyskania lub odtworzenia, jak również zobowiązuje się względem 
Strony Ujawniającej, że jej Przedstawiciele lub jakakolwiek osoba trzecia, której ujawniła 
Informacje Poufne w sposób przewidziany Umową, nie będą dążyć do odzyskania lub 
odtworzenia takich materiałów zawierających Informacje Poufne. 

3. Niezależnie od zwrotu lub zniszczenia materiałów zawierających Informacje Poufne, zarówno 
Strona Otrzymująca jak i jej Przedstawiciele jak i osoba trzecia, której ujawniła Informacje Poufne 
w sposób przewidziany Umową, będą związani zobowiązaniem poufności oraz innymi 
zobowiązaniami wynikającymi z Umowy. 

§6. WYŁĄCZNOŚĆ PRAW, BRAK ZAPEWNIEŃ 

1. Ujawnienie lub udostępnienie przez Stronę Ujawniającą lub jej Przedstawicieli Informacji 
Poufnych: 

1) dotyczących lub stanowiących „utwór” w rozumieniu art. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.) nie będzie 
traktowane jako udzielenie licencji ani też uprawnienie do wykonywania praw zależnych 
do takiego utworu; 

2) nie będzie tożsame z udzieleniem jakichkolwiek praw do „projektów wynalazczych” lub 
„znaków towarowych” lub „oznaczeń geograficznych” w rozumieniu przepisów – 
odpowiednio – art. 3 ust. 1 pkt 6, art. 120 ust. 1 i 2 oraz art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 30 
czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 324), tj. praw do 
patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, praw do korzystania, zmieniania, 
rozwijania, udostępniania lub zbywania w/w; 

3) stanowiących „bazy danych” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 
r. 
o ochronie baz danych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 386), nie będzie traktowane jako udzielenie 
jakichkolwiek praw do pobierania lub wtórnego wykorzystania w/w baz danych. 
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2. Strona Ujawniająca oraz jej Przedstawiciele w żaden sposób nie zapewniają, nie składają 
oświadczeń ani nie dają gwarancji Stronie Otrzymującej lub jej Przedstawicielom, co do 
kompletności 
lub dokładności informacji lub danych, stanowiących Informacje Poufne. Strona Ujawniająca ani 
jej Przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (rzeczywiste czy w 
postaci utraconych korzyści), które mogłyby wystąpić w związku z poleganiem na Informacjach 
Poufnych lub ich wykorzystaniem przez Stronę Otrzymującą lub jej Przedstawicieli. Strona 
Ujawniająca ma prawo zakończyć wszelkie rozmowy ze Stroną Otrzymującą w związku ze 
Współpracą w dowolnym momencie oraz bez konieczności podawania przyczyn. 

§7. DANE OSOBOWE 

1. W przypadku gdy Informacje Poufne ujawniane lub udostępniane przez Stronę Ujawniającą lub 
jej Przedstawicieli będą zawierały dane osobowe, Strona Otrzymująca zobowiązana jest do 
przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych, w szczególności zapewnienia 
zgodności przetwarzania takich danych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający 
znaczenie dla EOG) (Dz.Urz.UE.L nr 119 str. 1). 

2. W celu realizacji postanowień ust. 1 powyżej, Strona Otrzymująca zobowiązana jest do zawarcia 
ze Stroną Ujawniającą właściwej umowy (przetwarzania danych albo udostępnienia danych albo 
o współadministrowanie danymi). Strona Otrzymująca zapewnia i zobowiązuje się względem 
Strony Ujawniającej, że jej Przedstawiciele lub jakakolwiek osoba trzecia, której ujawniła ona 
Informacje Poufne (zawierające dane osobowe) zgodnie z Umową będą należycie umocowane 
do przetwarzania lub administrowania danymi osobowymi. 

§8. OBOWIĄZYWANIE UMOWY 

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony i pozostaje w mocy przez 5 (pięć) lat od 
daty jej zawarcia albo 3 (trzy) lata od dnia zakończenia Współpracy pomiędzy Stronami, rozumianej 
jako ostatni dzień obowiązywania jakiejkolwiek umowy, na podstawie której jedna Strona świadczy na 
rzecz drugiej Strony jakiekolwiek usługi – którykolwiek z tych terminów nastąpi później. Umowa może 
zostać rozwiązana przed końcem okresu obowiązywania wyłącznie na mocy porozumienia Stron. 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej lub równoważnej (zgodnie z przepisem art. 781 §2 
Kodeksu cywilnego). Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy (w tym zrzeczenie się objętych 
nią praw) wymagają formy pisemnej lub równoważnej pod rygorem nieważności. Przeniesienie 
praw z Umowy przez Stronę wymaga uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie 
pisemnej lub równoważnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową jak również w celu jej interpretacji mają zastosowanie 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, w szczególności przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz innych aktów prawnych powołanych w Umowie. 

3. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie spraw będących jej 
przedmiotem i w tym zakresie znajduje pierwszeństwo stosowania przed wszelkimi innymi 
porozumieniami lub umowami istniejącymi pomiędzy Stronami. Umowa nie może być 
interpretowana rozszerzająco jako ustanawiająca jakikolwiek inny stosunek prawny lub 
udzielająca jakichkolwiek innych uprawnień lub nakładająca jakiekolwiek inne obowiązki aniżeli 
przewidziane Umową. 
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4. Niewykonywanie lub opóźnienie w wykonywaniu przez Stronę jakichkolwiek praw, uprawnień 
lub przywilejów na podstawie Umowy nie będzie stanowiło zrzeczenia się takiego prawa, 
uprawnienia lub przywileju, jak również żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie tych praw, 
uprawnień lub przywilejów nie będzie wykluczać późniejszego lub innego wykonania takich praw 
lub wykonania innych praw, uprawnień i przywilejów. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy 
okaże się nieważne lub nieskuteczne w całości lub części, taka nieważność lub nieskuteczność 
będzie dotyczyć tylko tego postanowienia lub jego części, a pozostała część tego postanowienia 
i pozostałe postanowienia Umowy będą obowiązywać w pełnym zakresie. 

5. Strona nie zatrudni ani nie będzie zabiegać o zatrudnienie (na jakiejkolwiek podstawie prawnej) 
Przedstawicieli drugiej Strony (z wyjątkiem doradców zewnętrznych). Obowiązek ten nie stoi na 
przeszkodzie zatrudnieniu (na jakiejkolwiek podstawie prawnej) przez Stronę takiego 
Przedstawiciela drugiej Strony, który z własnej inicjatywy nawiązuje kontakt w sprawie 
zatrudnienia (na jakiejkolwiek podstawie prawnej) bądź odpowiada na ogłoszenie publiczne 
bądź jest rekrutowany przez agencję rekrutacyjną działającą na zlecenie takiej Strony. 

6. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstałe w związku z nią, które nie mogą zostać 
polubownie rozstrzygnięte przez Strony, będą ostatecznie rozstrzygane przez Zespół Orzekający, 
działający 
przy Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie 
(https://sadarbitrazowy.org.pl/) („Sąd Arbitrażowy”) zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
Sądu Arbitrażowego obowiązującego 
w dniu wszczęcia postępowania. Zespół Orzekający będzie składał się z jednego arbitra 
powołanego wspólnie przez Strony, a w przypadku braku porozumienia Stron wyznaczonego 
przez Komitet Nominacyjny. Miejscem postępowania arbitrażowego będzie Warszawa. 
Postępowanie arbitrażowe będzie jednoinstancyjne i będzie prowadzone w języku polskim. Sąd 
Arbitrażowy będzie również właściwy do orzekania w przedmiocie zastosowania tymczasowych 
środków zabezpieczających 
w celu zabezpieczenia roszczeń związanych z Umową, stosowanie do dyspozycji art. 1181 
Kodeksu postępowania cywilnego. 

7. Adresami korespondencyjnymi służącymi zawiadomieniom są adresy wskazane w komparycji 
Umowy. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

*** 

/PODPISY NA NASTĘPNEJ STRONIE/ 

*** 

  

https://sadarbitrazowy.org.pl/
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W imieniu i na rzecz Spółki W imieniu i na rzecz Kontrahenta 
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