Umowa o zachowaniu poufności
Zawarta w Gdyni w dniu:
pomiędzy:
Nazwa firmy:
Adres:
NIP:
REGON:
KRS (opcjonalnie):
Kod pocztowy i miasto:
Reprezentowana przez:
zwanym dalej „Klientem”,
a
ALFA BRAVO Artur Baza, Bogumił Cenian S.C.
Batalionów Chłopskich 27/2, 81-415 Gdynia, NIP: 5862320202, REGON: 367683291
zwanym dalej „Partnerem”,
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Umowa reguluje zasady zachowania poufności informacji przekazywanych sobie wzajemnie
przez strony w związku z zadaniem:

1

§2
Informacje poufne
1. Za informacje poufne strony uznają wszelkie przekazywane sobie wzajemnie informacje,
strategie, pliki, dane, materiały, zdjęcia, teksty, nagrania wideo lub audio, kody
źródłowe, skrypty, zwane dalej łącznie „Materiałami”, niezależnie od formy i sposobu
ich przekazania drugiej stronie, za wyjątkiem tych Materiałów, co do których strona je
przekazująca wyraźnie zaznaczy, że nie mają charakteru informacji poufnych.
2. Za informacje poufne strony uznają również warunki współpracy stron, w szczególności
warunki finansowe.
§3
Obowiązek zachowania poufności
1. Informacje poufne mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu współpracy stron.
2. Strony zobowiązują się zachować informacje poufne w tajemnicy, tj. nie przekazywać
ich jakimkolwiek osobom trzecim, nie ujawniać ich w jakikolwiek sposób oraz nie
wykorzystywać informacji poufnych dla celów innych niż współpraca stron.
3. W przypadku naruszenia przez Partnera jakichkolwiek zobowiązań wynikających z
Umowy, Klient będzie miał prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszeń i
usunięcia jego skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia jego skutków
winno być wysłane Partnerowi w formie pisemnej z wyznaczeniem, co najmniej 5
dniowego terminu do wykonania wezwania.
4. W przypadku niezastosowania się do wezwania opisanego wyżej lub w przypadku, gdy
naruszenie wywołało nieodwracalne skutki, nie wyklucza się możliwości dochodzenia
przez Klienta odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w wyniku
naruszenia postanowień niniejszej Umowy.
§4
Czas obowiązywania umowy
Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od jej zawarcia.
§5
Dane osobowe
1. Każda ze stron przetwarza dane osobowe drugiej strony zawarte w umowie oraz inne,
przekazane w związku z realizacją umowy.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO, w celach związanych z prowadzoną dokumentacją księgową, co
stanowi realizację obowiązków podatkowych i rachunkowych nakładanych na strony
przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ewentualnego dochodzenia,
ustalenia lub obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes administratora, o którym
mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń z tytułu
zawartej umowy. Dane osobowe zawarte w dokumentacji księgowej będą
przechowywane przez okres, w którym prawo nakłada obowiązek przechowywania
dokumentacji księgowej.
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4. W procesie przetwarzania danych osobowych mogą brać udział podwykonawcy stron,
którzy w związku ze świadczeniem usług na rzecz stron uzyskują dostęp do
przetwarzanych danych osobowych, tacy jak hostingodawcy, dostawcy oprogramowania,
podmioty świadczące usługi IT, biura rachunkowe.
5. Stronom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jak
również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, przy
czym: sprostowanie danych możliwe jest poprzez aneks do umowy, sprostowanie danych
zawartych na fakturze możliwe jest poprzez korektę lub notę korygującą, usunięcie
danych osobowych nie jest możliwe do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy
oraz do upływu okresu czasu, przez który prawo nakazuje przechowywać dokumentację
księgową.
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
§6
Pozostałe postanowienia
1. Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Wszelkie spory związane z umową będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania Partnera.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

…………………………………………….
…………………………………………….
Klient

Partner
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