
Strona 1 z 4 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

 

Niniejsza umowa o zachowaniu poufności (zwana dalej „Umową” lub „Zobowiązaniem”) 

została zawarta w dniu …………………………, w …………………………. 

 

pomiędzy: 

 

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., z siedzibą  w Warszawie (00-519), przy 

ul. Wspólnej 35/5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000591282, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

posiadającej numer REGON 363220401 oraz NIP 7010527681,  

 

działającą jako syndyk masy upadłości Kraków Business Park sp. z o.o. w upadłości 

likwidacyjnej z siedzibą w Zabierzowie, ul. Krakowska 280, 32-080 Zabierzów, NIP: 

6761990189, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000166200, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-

Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej 

także jako „Spółka”), 

 

reprezentowaną przez……………………………………………………………… 

 

zwaną dalej „Udostępniającym”, 

 

oraz 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w …………………………….., posiadającym numer NIP: ………………………, 

REGON: ………………………. oraz KRS: ………………………….. reprezentowanymi przez: 

…………………………………………………………………………………………………………., 

 

zwaną dalej „Zobowiązaną”, 

 

zwanych dalej osobno „Stroną” a łącznie „Stronami”. 

 

§ 1. 

 

1. Zobowiązana niniejszym zobowiązuje się do traktowania jako poufnych wszelkich 

informacji i danych, przekazanych w jakiejkolwiek formie przez Udostępniającego, 

dotyczących wszelkich wierzytelności Udostępniającego, a w szczególności wszelkich 

danych dotyczących podmiotów, wobec których Udostępniający upatruje istnienia 
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potencjalnych roszczeń odszkodowawczych oraz innych roszczeń, a także zdarzeń, które 

mogły spowodować powstanie ewentualnej szkody („Informacje Poufne”). Zobowiązana 

niniejszym zobowiązuje się do traktowania jako Informacji Poufnych również wszelkich 

innych informacji i danych przekazanych przez Udostępniającego, jeżeli wskaże on, że dana 

informacja ma charakter poufny lub jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa. 

 

2. W celu ochrony Informacji Poufnych, Zobowiązana: 

 

1) nie ujawni podmiotom trzecim, żadnych Informacji Poufnych, za wyjątkiem sytuacji 

wprost wskazanych w niniejszym Zobowiązaniu; 

 

2) zabezpieczy Informacje Poufne przed ich utratą, kradzieżą i innym nieuprawnionym 

dostępem; 

 

3) wykorzysta Informacje Poufne wyłącznie w celu realizacji współpracy z Udostępniającym. 

 

3. Zobowiązana może udostępnić Informacje Poufne swoim pracownikom oraz doradcom 

(prawnym, ekonomicznym, podatkowym oraz finansowym) wyłącznie pod warunkiem, że 

podmioty te (i) zostaną poinformowane o poufnym charakterze przekazywanych Informacji 

oraz (ii) przyjmą na siebie zobowiązanie do zachowania poufności tych Informacji na 

zasadach identycznych z zasadami wskazanymi w niniejszym Zobowiązaniu. 

 

§ 2. 

 

1. Niniejsze Zobowiązanie nie ma zastosowania do Informacji Poufnych: 

 

1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa; 

 

2) których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego mocą przepisów 

prawa, pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze 

informacji, 

 

3) które są powszechnie znane lub zostały ujawnione w sposób niestanowiący naruszenia 

niniejszego Zobowiązania,  

 

4) których ujawnienie jest konieczne w sporze pomiędzy Stronami, pod warunkiem, że 

ujawnienie zostanie dokonane w ramach toczącego się podstępowania mediacyjnego, 

arbitrażowego lub cywilnego oraz pod warunkiem poinformowania sądu lub organu 

prowadzącego postępowanie o poufnym charakterze przekazywanych informacji.  

 

2. Obowiązek zachowania poufności odnosi się do zachowania w tajemnicy Informacji 

Poufnych, niezależnie od tego, czy Zobowiązana otrzymała je bezpośrednio od 

Udostępniającego, czy też za pośrednictwem jego partnerów, współpracowników, 

podwykonawców, bądź innych osób działających w Jego imieniu. 
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§ 3. 

 

1. Na żądanie Udostępniającego, Zobowiązana zwróci Udostępniającemu lub zniszczy, 

stosownie do treści żądania, wszelkie nośniki zawierające Informacje Poufne, niezależnie od 

formy ich utrwalenia, w szczególności te które zostały utrwalone w formie dokumentów lub 

na nośnikach cyfrowych, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania 

takiego żądania, z zastrzeżeniem, że: 

 

1) podmioty świadczące na rzecz Zobowiązanej usługi doradztwa finansowego, 

ekonomicznego, podatkowego lub prawnego, uprawnione są do zatrzymania Informacji 

Poufnych lub ich opracowań w zakresie wynikającym z wykonanych na rzecz 

Zobowiązanej usług doradczych,  

 

2) Zobowiązana, jak i jej pracownicy oraz doradcy nie są zobowiązani do zwrotu lub 

zniszczenia Informacji Poufnych lub ich opracowań, które (i) podlegały zapisowi na 

nośnikach elektronicznych w związku z automatyczną archiwizacją lub stosowanymi 

procedurami bezpieczeństwa danych lub (ii) są niezbędne do dokonania rozliczeń 

pomiędzy Udostępniającym i Zobowiązaną.  

 

2. Żądanie zwrócenia lub zniszczenia nośników zawierających Informacje Poufne może być 

złożone w każdym czasie.  

 

3. Dokonanie zniszczenia lub zwrotu Informacji Poufnych zostanie potwierdzone pisemnym 

oświadczeniem Zobowiązanej złożonym Udostępniającemu w terminie określonym w ustępie 

pierwszym.  

 

4. Zobowiązana potwierdza, iż dokonanie zniszczenia lub zwrotu Informacji Poufnych nie 

zwalnia Zobowiązanej z obowiązku zachowania poufności. Informacje Poufne lub ich 

opracowania, które nie będą podlegały zniszczeniu lub zwrotowi na rzecz Udostępniającego, 

będą nadal przedmiotem zobowiązania do zachowania poufności na zasadach określonych 

w niniejszym Zobowiązaniu. 

 

§ 4. 

 

Zobowiązanie obowiązuje przez okres 3 lat od daty podpisania, nie krócej jednak niż do dnia 

zakończenia współpracy pomiędzy Udostępniającym a Zobowiązaną. 

 

§ 5. 

 

Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Odpowiedzialność odszkodowawcza za jej 

niewykonanie bądź nienależyte wykonanie będzie regulowana przez przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 6. 

 

W przypadku powstania wątpliwości co do wykładni umowy lub wynikających z niej 

obowiązków, Udostępniający i Zobowiązana będą czynić starania w celu polubownego 

rozwiązania ewentualnych sporów. W przypadku nierozwiązania sporu na drodze 
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polubownej, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla 

dzielnicy Grunwald w Poznaniu. 

 

§ 7. 

 

Niniejsze Zobowiązanie zostało sporządzone w dwóch jednakowych egzemplarzach. 

Wszelkie jego zmiany wymagają zachowania formy pisemnej. 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 
 Udostępniający          Zobowiązany 


