Umowa o zachowaniu poufności
zawarta w dniu […] pomiędzy:
Blockchain Poland Sp. z o.o. al. Niepodległości 124/21, 02-577 Warszawa, NIP 7151938995, KRS
0000658035 zwany dalej „Udostępniający
a
Osoba lub podmiot składający zapytanie poprzez bcp24.io zwana dalej „Otrzymujący”.

Zważywszy, że:
• Udostępniający prowadzi działalność gospodarczą polegającą na projektowaniu i wdrażaniu
rozwiązań z obszarów IT, fintech, blockchain i innych pokrewnych;
• Otrzymujący zainteresowany jest nawiązaniem współpracy/zainwestowaniem w przedsięwzięcie
Udostępniającego (dalej jako „Cel”; „Projekt”);
• Udostępniający udostępni Otrzymującemu informacje poufne („Informacje Poufne”)
Strony zawierają Umowę o ochronie informacji poufnych o następującej treści:
1. Strony zgodnie postanawiają, że ,,Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje określone
przez jedną ze Stron jako poufne oraz wszelkie posiadane przez Strony informacje, wiedzę, knowhow, 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 z wyjątkiem tych, które w chwili ujawniania lub przekazywania drugiej Stronie zostaną
wyraźnie określone jako nieobjęte poufnością. W przypadku, kiedy przekazanie informacji następuje w
sposób niedookreślony, co do ich poufności, przyjmuje się, że są to Informacje Poufne. Strony
zgadzają się przekazać Informacje Poufne wyłącznie w związku z realizacją Projektu i w celu jego
realizacji. W związku z tym Strony ustalają, że zarówno w przypadku realizacji Projektu, jak i jego
zaniechania z jakichkolwiek przyczyn, żadna ze Stron nie użyje Informacji przez Stronę przekazującą
charakteru poufnego.
2. Strony zobowiązują się i potwierdzają, że wszelkie przekazane i ujawnione im przez drugą Stronę
Informacje Poufne zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną użyte i wykorzystane
wyłącznie dla celów związanych z realizacją Celu/Projektu oraz że nie zostaną przekazane lub
ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w
formie pisemnej.
3. Otrzymujący przedstawi na piśmie listę osób, które będą zaangażowane w Cel z ich
własnoręcznymi podpisami potwierdzającymi zapoznanie się z tekstem niniejszej umowy i
obowiązkiem zachowanie w tajemnicy Informacji Poufnych.
4. Strony ustalają, iż Informacje Poufne i zobowiązanie do zachowania w poufności nie obejmują: a)
informacji, które są powszechnie znane; b) informacji, które znane były Stronie przed ich ujawnieniem
przez drugą Stronę, z tym zastrzeżeniem jednak, że nie stały się one znane w wyniku naruszenia
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub dobrych obyczajów.
5. Strony uzgadniają również, że odpowiednia Strona będzie zwolniona z obowiązku zachowania w
poufności Informacji Poufnych w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku Strona dokonująca
ujawnienia będzie zobowiązana, o ile będzie to możliwe z uwagi na bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa, do: a) natychmiastowego poinformowania drugiej Strony o obowiązku ujawnienia
Informacji Poufnych, na rzecz osób, co do których ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło; b) ujawnienia
tylko takiej części Informacji Poufnych, jaka jest wymaga przez prawo.
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6. Zobowiązanie do nieujawniania Informacji Poufnych obowiązuje w odniesieniu do każdej Informacji
Poufnej w okresie 18 miesięcy od przekazania tej Informacji Stronie otrzymującej lub do czasu
pozbawienia jej w sposób wyraźny podjęcia wszelkich możliwych działań celem zapewnienia, iż
ujawnione Informacje Poufne będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane tylko dla celów
uzasadnionych celem ujawnienia.
7. Pozbawienie Informacji Poufnej charakteru poufnego może zostać dokonane wyłącznie przez
Stronę ją przekazującą i dla swojej skuteczności musi być zawarte na piśmie.
8. W razie naruszenia obowiązku nieujawniania Informacji Poufnej, drugiej Stronie przysługuje prawo
żądania kary umownej w wysokości 5000zł za każde naruszenie. Nie wyłącza to możliwości
dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość kary umownej oraz żądania
wydania uzyskanych korzyści.
9. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów pod rygorem nieważności.
10. Dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów w przyszłości sądem właściwym miejscowo będzie sąd
miejscowo właściwy dla powoda.
11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

____________________________

____________________________

Udostępniający

Otrzymujący
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