Umowa o zachowaniu poufności

W dniu ………………………………, w Warszawie, pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego
w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 61, reprezentowanym na
podstawie pełnomocnictwa nr ………………………….. udzielonego przez: ………………………………………,
przez: ……………………………………………………….. - ………………………………. Zarządu Transportu Miejskiego,
zwanym dalej ZTM
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
łącznie zwanymi dalej „Stronami”,
została zawarta umowa o poniższej treści, zwana dalej „Umową”

§1
1. Strony niniejszej umowy planują zawrzeć umowę w zakresie sprzedaży biletów komunikacji
miejskiej w Warszawie, zwaną dalej Umową główną,
2. Podjęcie współpracy, o której mowa w ust. 1, wymaga spełnienia warunków technicznych
i organizacyjnych ogłoszonych przez ZTM, których pozytywna weryfikacja jest warunkiem
koniecznym do zawarcia umowy w zakresie sprzedaży biletów.
3. W związku z okolicznościami opisanymi w ust 1 i 2, każda ze Stron może uzyskać dostęp do
informacji i dokumentów dotyczących drugiej Strony, które będą miały charakter tajemnicy
przedsiębiorstwa oraz charakter poufny.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż w dalszej treści umowy Strona ujawniająca Informacje
Poufne zwana będzie „Stroną Ujawniającą”, zaś Strona otrzymująca Informacje Poufne
„Stroną Otrzymującą”.

§2
1. Strony ustalają, iż:
1) wszelkie informacje, uzyskane przez Stronę Otrzymującą od Strony Ujawniającej
w ramach wzajemnych stosunków Stron pozostających w związku z Umową główną,
w tym w szczególności wszelkie wymieniane lub ujawniane pomiędzy Stronami
informacje, wiedza, know-how, dane finansowe, handlowe, techniczne, operacyjne, z
zakresu public relations, a także badania, analizy, opracowania i plany dotyczące

działalności Stron oraz ich klientów i partnerów, a także wszystkie inne – bez względu
na to w jaki sposób zostały przekazane przez Stronę ujawniającą i na jakim nośniku
(w tym ustnie), stanowią informacje poufne i określane są dalej łącznie jako
„Informacje Poufne”
2) wszelkie nośniki, które zawierają Informacje Poufne, w tym w szczególności
przedmioty takie jak wydruki, dokumenty sporządzone pismem ręcznym, fotografie,
rysunki i schematy, nośniki elektroniczne, takie jak taśmy i dyski magnetyczne, dyski
optyczne, pamięci typu „flash”, urządzenia (sprzęt), modele, prototypy oraz inne
przedmioty, z których możliwe jest odczytanie informacji, określane są dalej jako
„Materiały Poufne”.
2. W przypadku, gdy istnieje wątpliwość, czy dana informacja, bądź dokument ma charakter
poufny należy przyjąć, iż stanowi on Informację Poufną.
3. Nie stanowią Informacji Poufnych:
1) informacje, które zostały ujawnione do publicznej wiadomości przed zawarciem
Umowy albo po jej zawarciu – jeżeli ujawnienie nastąpiło bez winy Strony
Otrzymującej;
2) informacje, które Strona Otrzymująca w sposób uprawniony otrzymała od osoby
trzeciej oraz nie była zobowiązana wobec tej osoby do zachowania ich w poufności,
3) informacje, które Strona Otrzymująca posiadała w sposób uprawniony przed ich
udostępnieniem przez Stronę Ujawniającą;
4) informacje wytworzone niezależnie przez Stronę Otrzymującą, podmiot powiązany
z tą Stroną lub osoby zatrudnione przez tę Stronę lub podmiot, lecz nie opierające się
oraz/lub bazujące na, oraz/lub nie zawierające Informacji Poufnych;
5) prawny model współpracy pomiędzy Stronami (porozumienie, zasady reklamacji,
zasady współpracy przy wydawaniu kart, itp.), który z zastrzeżeniem zasad
określonych w niniejszej umowie, będzie mógł być wykorzystywany przez ZTM do
współpracy z innymi podmiotami.
4. Strony uzgadniają również, że odpowiednia Strona będzie zwolniona z obowiązku
zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych lub zakazu ujawniania Materiałów Poufnych
w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa. W każdym przypadku Strona dokonująca ujawnienia będzie zobowiązana
do:
1) natychmiastowego poinformowania drugiej Strony o obowiązku ujawnienia
Informacji Poufnych lub Materiałów Poufnych, na rzecz osób, co do których
ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło, chyba ze takiemu poinformowaniu
sprzeciwiałyby się obowiązujące przepisy prawa;
2) ujawnienia tylko takiej części Informacji Poufnych lub Materiałów Poufnych, jaka jest
wymagana przez prawo;
3) podjęcia wszelkich możliwych działań celem zapewnienia, iż ujawnione Informacje
Poufne lub Materiały Poufne będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane
tylko dla celów uzasadnionym celem ujawnienia.

§3
Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych oraz nieujawniania
i nieprzekazywania podmiotom i osobom nieuprawnionym Materiałów Poufnych.
§4
1. Strona otrzymująca może korzystać z Informacji Poufnych oraz Materiałów Poufnych
uzyskanych od drugiej Strony tylko w celu dokonania zasadności wykonania Umowy głównej,
uzgodnienia warunków jej wykonania oraz ewentualnego wykonania Umowy głównej i tylko
w zakresie do tego niezbędnym.
2. Każda ze Stron zobowiązuje się do należytej ochrony otrzymanych Informacji Poufnych oraz
Materiałów Poufnych przed nieuprawnionym dostępem do nich, ich ujawnieniem,
przekazaniem lub wykorzystaniem.
3. Dostęp do Informacji Poufnych lub Materiałów Poufnych mogą mieć tylko osoby zatrudnione
przez Stronę otrzymującą lub podmiot z nią powiązany oraz doradcy tej Strony lub podmiotu
z nią powiązanego, jeżeli taki dostęp jest niezbędny do oceny zasadności wykonania Umowy
głównej, uzgodnienia lub oceny warunków jej wykonania lub samego wykonania, a także
pod warunkiem, że osoby takie zostaną uprzednio zobowiązane do zachowania poufności
i przestrzegania innych zasad oraz warunków wynikających z Umowy.
4. Udostępnienie Informacji Poufnych lub Materiałów Poufnych osobom trzecim innym niż
wymienione w ust. 3 powyżej jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą Strony
Ujawniającej i pod warunkiem przyjęcia przez takie osoby wszystkich zobowiązań
wynikających z Umowy.
§5
1. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o każdym
wykrytym przypadku nieuprawnionego ujawnienia lub wykorzystania Informacji Poufnych lub
Materiałów Poufnych drugiej Strony lub innego naruszenia Umowy.
2. Strony zobowiązują się ściśle współpracować w celu usunięcia skutków nieuprawnionego
ujawnienia Informacji Poufnych lub Materiałów Poufnych, jak i zapobieżenia ich dalszemu
nieuprawnionemu wykorzystywaniu.
3. Niezależnie od postanowień poprzednich ustępów Strona, która w wyniku naruszenia
Umowy przez drugą Stronę poniesie szkodę, ma prawo podjąć wszelkie kroki prawne w celu
zabezpieczenia swoich interesów, w tym dochodzić naprawienia powstałej szkody na
zasadach ogólnych.
§6
1. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy Informacji Poufnych oraz nieujawniania Materiałów
Poufnych, na zasadach określonych w Umowie, ma charakter bezterminowy.
2. W przypadku podjęcia współpracy w zakresie sprzedaży biletów, każda ze Stron zobowiązana
jest do zachowania tajemnicy Informacji Poufnych oraz nieujawniania Materiałów Poufnych,
również po zakończeniu obowiązywania umowy, o której mowa w § 1 ust 1.

§7
1. Każda Strona pozostanie wyłącznym właścicielem Informacji Poufnych oraz Materiałów
Poufnych udostępnionych drugiej Stronie.
2. Poprzez zawarcie Umowy lub otrzymanie Informacji Poufnych lub Materiałów Poufnych
Strona Otrzymująca nie nabywa prawa autorskich, licencji ani żadnego innego prawa do
wykorzystywania Informacji Poufnych lub Materiałów Poufnych Strony udostępniającej,
w zakresie wykraczającym poza cel, o którym mowa w § 4 ust 1 Umowy.
§8
1. W przypadku zakończenia współpracy pomiędzy Stronami lub rozmów dotyczących Umowy
głównej, a także na każde pisemne żądanie Strony Ujawniającej, druga Strona zobowiązuje
się niezwłocznie zwrócić wszystkie Materiały Poufne otrzymane od Strony Ujawniającej, a
także ich kopie oraz usunąć Informacje Poufne ze wszystkich posiadanych nośników, na
których zostały one utrwalone, w sposób uniemożliwiający odtworzenie Informacji Poufnych.
2. Na żądanie Strony Ujawniającej Strona Otrzymująca złoży niezwłocznie pisemne
oświadczenie o wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz właściwych ustaw.
2. Wszelkie zmiany Umowy, dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Wszelkie oświadczenia składane w związku z przedmiotem Umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności i powinny być składane na poniższe adresy:
1) dla ZTM: ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
2) dla Wykonawcy: ……………………….
Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę o każdej zmianie
adresu wskazanego powyżej, pod rygorem uznania wszelkich pism kierowanych na te adresy
za skuteczne doręczenie z datą ich nadania.
4. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie stanowi nieważności całej
Umowy. Strony zgadzają się zastąpić każde takie nieważne postanowienie postanowieniem
odzwierciedlającym, w najszerszym możliwym zakresie, zgodny zamiar Stron.
5. Roszczenia lub spory powstałe na podstawie lub w związku z niniejszą Umową, będą
rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby ZTM.
6. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
ZTM
………………………………

Wykonawca
…………………………………

