
1 
 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI  
zawarta w dniu …….. 

pomiędzy 

MPL Services Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach, adres: ul. kpt. M.Medweckiego 1, kod 
pocztowy 32-083, Balice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS: 0000261676, NIP 513-011-80-10, REGON 120285254, wysokość 
kapitału zakładowego 500.000 zł, reprezentowaną, zgodnie z aktualnymi na dzień zawarcia 
niniejszej umowy danymi z Krajowego Rejestru Sądowego, przez następujące osoby:  

1. Krzysztof Kozenacki, Prezes Zarządu,   
2. Magdalena Śliwińska-Grzegorczyk, Członek Zarządu,  

zwana dalej „Spółką”  

a  

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

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

zwana dalej „Partnerem”  

Zwanymi w dalszej części umowy łącznie „Stronami”. 

 
§1. PRZEDMIOT UMOWY 

 
Przedmiotem niniejszej Umowy jest zobowiązanie do zachowania ścisłej poufności przez 
Partnera, w zakresie ustalonym poniżej.  
 

§ 2. POUFNOŚĆ 
 

1. Strony uzgadniają, iż dla celów niniejszej umowy za „Informację Poufną” uznaje się 
wszelkie informacje i dane dotyczące postępowania ofertowego na  wykonanie na 
terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice robót budowlanych 
mających na celu adaptację pomieszczeń komercyjnych BL Schengen na cele lokalu 
gastronomicznego z zapleczem produkcyjnym w całościowym zakresie, a w 
szczególności wiadomości natury ekonomicznej, biznesowej, finansowej, handlowej, 
prawnej, operacyjnej, marketingowej, technicznej, technologicznej i organizacyjnej (w 
tym warunki współpracy) ujawnione i przekazane Partnerowi w formie ustnej, 
pisemnej, w wyniku rozmów telefonicznych, korespondencji prowadzonej droga 
listowną, za pomocą poczty elektronicznej, faksu oraz poprzez inne znane i stosowane 
przez Strony sposoby komunikowania się, w trakcie prowadzonych negocjacji oraz 
w całym okresie współpracy i po jej zakończeniu. 

2. Partner zobowiązuje się i potwierdza, że wszelkie przekazane i ujawnione Informacje 
Poufne zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną użyte i 
wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia jak 
i możliwą dalszą współpracą w przedmiotowym zakresie, oraz, iż nie zostaną 
przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody 
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osób upoważnionych do reprezentacji Spółki wyrażonej w formie pisemnej tradycyjnej 
lub formie wiadomości e-mail. 

3. Partner zobowiązuje się do niewykorzystania uzyskanych informacji poufnych w 
ramach prowadzonej przez siebie działalności, a także działalności gospodarczej 
prowadzonej przez podmioty z nim powiązane. 

4. Za równoznaczne z naruszeniem postanowienia określonego w ust. 3 w szczególności 
uznaje się: 
a. wykorzystanie Informacji Poufnych w ramach działalności prowadzonej przez 

Partnera, pracowników Partnera, osoby związane z Partnerem umowami 
cywilnoprawnymi lub w jakikolwiek inny sposób z Nim związanymi lub osoby 
związane z osobami wcześniej wymienionymi, w tym zarówno pozostające w 
bliskich stosunkach, jak i powiązane gospodarczo. 

b. wykorzystanie Informacji Poufnych w ramach działalności prowadzonej przez inne 
podmioty, w których którakolwiek z osób wymienionych wcześniej jest zatrudniona 
bądź z którą związana jest stosunkiem cywilnoprawnym, bądź w której zasiada w 
organach przedsiębiorstwa bądź jest prokurentem, pełnomocnikiem lub jest 
związana w jakikolwiek inny sposób, w tym pozostająca w relacjach 
niesformalizowanych.  

5. Informacje Poufne, o których mowa powyżej stanowią własność Spółki, a ich 
ujawnienie Partnerowi nie oznacza przyznania Mu prawa do użytkowania takich 
informacji w jakikolwiek sposób; 

6. Partner uprawniony jest do udostępniania informacji poufnych wyłącznie pracownikom 
Spółki, osobom wchodzącym w skład organów Spółki, a także zaakceptowanym przez 
Spółkę podwykonawcom, wyłącznie w zakresie niezbędnym w celu należytego 
wykonania umów zawartych ze Spółką w ramach podjętej współpracy. 

7. Partner będzie zabezpieczać i chronić Spółkę przed szkodami, kosztami, utratą lub 
odpowiedzialnością wynikającą lub powstałą w efekcie bezprawnego użytkowania lub 
ujawnienia informacji poufnych przez pracowników lub podwykonawców Partnera. W 
wypadku ujawnienia bądź wykorzystania informacji poufnych przez pracownika lub 
podwykonawcę Partnera, dokonanego z naruszeniem niniejszej umowy, Partner ponosi 
odpowiedzialność za działania i zaniechania pracowników oraz podwykonawców jak 
za działania i zaniechania własne. 

8. Partner ma obowiązek zapewnić ochronę informacji poufnych według najwyższych 
standardów, w tym zapewnić wystarczającą ochronę systemów i sieci 
teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane 
informacje poufne Spółki, a także kontrolować poziom ochrony informacji poufnych 
oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, a w szczególności opracować 
plan ochrony informacji poufnych i nadzorować jego realizację. 

9. W przypadku powzięcia wiedzy o nieautoryzowanym ujawnieniu informacji poufnych, 
Partner zobowiązany jest o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Spółkę, aby umożliwić 
podjęcie stosowanych środków zaradczych.  
 
 

§3.KARY UMOWNE 
 

1. W przypadku naruszenia w jakimkolwiek zakresie obowiązku zachowania poufności 
opisanego w §2 niniejszej Umowy, Partner będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 
Spółki kary umownej w wysokości 100 000 (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) za 
każde naruszenie, a gdyby kara umowna nie pokryła całości szkody, również do zapłaty 
odszkodowania na zasadach ogólnych . 

2. Rozwiązanie, wygaśnięcie czy też odstąpienie od umowy z jakichkolwiek przyczyn nie 
powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kary umownej czy też odszkodowania w 
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związku z ujawnieniem informacji pozyskanych lub ujawnionych w czasie 
obowiązywania niniejszej Umowy. 

3. Obowiązek zachowania poufności oraz zakaz wykorzystywania informacji trwają przez 
czas obowiązywania niniejszej umowy oraz w ciągu 3 lat od jej rozwiązania/odstąpienia 
czy tez innego zakończenia. Ujawnienie informacji poufnych lub ich wykorzystanie w 
tym okresie powoduje obowiązek zapłaty kar umownych jak i możliwość dochodzenia 
odszkodowania w pełnym zakresie, o których to uprawnieniach mowa jest ust.1 i ust. 2 
powyżej. 

 
 

§ 4. KORESPONDENCJA 
 

1. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, oświadczenia i inne informacje wynikające z 
postanowień Umowy winny być dokonywane na piśmie i będą uważane za skutecznie 
doręczone, jeżeli: 
a. Zostaną doręczone do rąk własnych 
b. Zostaną przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adresy Stron podane 

poniżej lub inne adresy, które Strony wskażą z należytym wyprzedzeniem: 
 
dla SPÓŁKI: MPL Services sp. z o.o. 
 ul. kpt. Medweckiego 1,  
 kod pocztowy 32-083 Balice  
 
dla PARTNERA: ……………………………….. 
 ……………………………….. 
 ……………………………….. 

 
§ 5. ZMIANA UMOWY 

 
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów pod 
rygorem nieważności. 

 
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy odpowiednie 

zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy innych właściwych 
ustaw. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
dla Spółki. 

3. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Umowy będzie lub stanie się nieważne lub 
bezskuteczne, nie wpłynie to na ważność lub skuteczność jej pozostałych postanowień. 
W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie 
postanowienie Umowy, które najbardziej zbliżone jest do osiągnięcia celu założonego 
przez Strony. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 
 
 

________________________    _______________________ 
(SPÓŁKA)             (PARTNER) 


