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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Zawarta w Poznaniu w dniu…………. pomiędzy:
NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w MIASTO,
NRWYDZIAŁU Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS NUMER, posiadającą nr NIP
NUMERNIP i REGON NRREGON.
reprezentowaną przez:
Imię Nazwisko - Stanowisko,
Imię Nazwisko - Stanowisko,
Zwaną w dalszej części umowy Stroną Pozyskującą Informacje
oraz
3D Vision sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-132) ul. Kórnicka 5, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy PoznańNowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000364765,
posiadającą nr REGON 301534071 i NIP 7822511629,
reprezentowaną przez:
Radosława Hofmana – Prezesa Zarządu,
Zwaną w dalszej części umowy 3DVision
łącznie zwanymi Stronami.
Ze względu na postępowanie w ramach konkursu na wybór podwykonawcy w ramach projektu
prowadzonego przez 3DVision, na który 3DVision uzyskała dofinansowanie (nr umowy UDAPOIG.01.04.00-030-018/10-00) i konieczności przekazania Stronie Pozyskującej Informacje
specyfikacji oraz wyjaśnień zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
3DVision, Strony postanawiają co następuje:
§ 1 [Informacje Poufne]
1. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o otrzymanych lub przekazanych informacjach,
należy przez to rozumieć:
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wszystkie dokumenty, informacje handlowe, techniczne, know-how o technicznym,
handlowym, finansowym i każdym innym charakterze, materiały, produkty, odpowiednie
materiały software, narzędzia, graficzne komunikaty, specyfikacje, instrukcje obsługi,
rysunki, elektroniczne i inne informacje związane z działalnością 3DVision ujawnione lub
przedłożone Strona Pozyskującej Informacje ustnie, na piśmie, przez wykorzystanie innych
mediów lub w jakikolwiek inny sposób.
2. Przekazane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
§ 2 [Poufność]
1. Strona Pozyskująca Informacje zobowiązuje się nie ujawniać otrzymanych w związku z
niniejszą Umową informacji ani w całości ani w części jakiejkolwiek osobie trzeciej,
zarówno osobie fizycznej, osobie prawnej jak i jednostce nie posiadającej osobowości
prawnej, przez okres 5 (pięciu) lat od otrzymania tych Informacji.
2. Strona Pozyskująca Informacje wykorzysta te informacje tylko w celu, w jakim zostały one
ujawnione przez 3DVision, który to obejmuje zawarcie i realizację umowy podwykonawczej
w projekcie.
3. Strona Pozyskująca Informacje zobowiązuje się podjąć stosowne działania w celu
zabezpieczenia tajności przekazanych informacji oraz zapobieżenia udostępnienia tych
informacji podmiotom trzecim zgodnie z ust 1.
§ 3 [Reprezentanci Strony Pozyskującej Informacje]
1. Strona Pozyskująca Informacje przekaże otrzymane informacje tylko tym swoim
pracownikom bądź innym osobom reprezentującym Stronę (zwanymi dalej łącznie
Reprezentantami), dla których znajomość przekazanych informacji jest niezbędna do
realizacji celu w jakim informacje te zostały ujawnione.
2. Strona Pozyskująca Informacje zapewni, żeby jej Reprezentanci przestrzegali warunków
niniejszego Porozumienia tak samo, jak gdyby było ono bezpośrednio wiążące w stosunku
do nich.
3. Strona Pozyskująca Informacje ponosi odpowiedzialność za każde naruszenie niniejszej
Umowy przez któregokolwiek Reprezentanta tak samo, jak za własne naruszenie warunków
niniejszej umowy.
4. Strona Pozyskująca Informacje wskazuje następujące osoby, jako jej Reprezentantów:
1) ….,
2) …..
3) ….
5. Jakiekolwiek zmiany w zakresie danych zawartych w ustępie 4 niniejszego paragrafu dla
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swojej skuteczności wymagają pisemnego poinformowania 3DVision i nie stanowią zmiany
niniejszej Umowy.
§ 4 [Ograniczenia poufności]
Postanowienia paragrafu 2, 3 oraz 5 niniejszej Umowy nie znajdują zastosowania do informacji,
w zakresie, w jakim Strona Pozyskująca Informacje udowodni, że informacje te:
a) znała przed ich ujawnieniem przez 3DVision,
b) stały się publicznie znane bez naruszenia niniejszej Umowy,
c) zostały przekazane jej przez osobę trzecią zgodnie z prawem i bez naruszenia
jakichkolwiek zobowiązań,
d) zostały ujawnione za zgodą 3DVision wyrażoną na piśmie,
e) zostały ujawnione zgodnie z wymogami prawa lub postanowieniami orzeczenia
sądowego bądź decyzji organów państwowych lub samorządu terytorialnego
uprawnionych do uzyskiwania dostępu do przekazanych Informacji Poufnych.
§ 5 [Pozostałe obowiązki Stron]
1. W przypadku, gdy Strona Pozyskująca Informacje zostanie zobowiązana na podstawie
orzeczenia sądowego bądź decyzji właściwych organów państwowych lub samorządu
terytorialnego do ujawnienia informacji uzyskanych w związku z niniejszą Umową,
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie 3DVision.
2. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek ujawnienia, przypadku nieumyślnego ujawnienia
lub bezprawnego korzystania z przekazanych informacji, Strona Pozyskująca Informacje
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie 3DVision oraz podejmie należyte działania w celu
uniemożliwienia jakichkolwiek przypadków nieumyślnego ujawnienia lub bezprawnego
korzystania z przekazanych informacji.
3. Strona Pozyskująca Informacje nie będzie kopiowała w jakikolwiek sposób otrzymanych
informacji oraz zwróci je 3DVision na każde jej żądanie. W przypadku otrzymania
wezwania, o którym mowa w zdaniu pierwszym Strona Pozyskująca Informacje potwierdzi
w ciągu 7 dni usunięcie wszystkich kopii przekazanych informacji, a w przypadku
otrzymania fizycznych nośników prześle je 3DVision (na adres siedziby). W przypadku
upływu 7 dni od dnia wezwania, o którym mowa w zdaniu pierwszym i braku potwierdzenia
usunięcia kopii przekazanych informacji, lub w przypadku przesłania fizycznych nośników
po upływie 14 dni od wezwania, o którym mowa w zdaniu pierwszym 3DVision przysługuje
kara umowna, o której mowa w ust 4.
4. W przypadku naruszenia zapisów niniejszej Umowy przez Stronę Pozyskującą Informacje
będzie ona zobowiązana do zapłaty na rzecz 3DVision kary umownej w wysokości 100.000
(stu tysięcy) złotych w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez 3DVision.
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5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają możliwości dochodzenia przez
3DVision wartości faktycznie poniesionych strat.
§ 6 [Prawa własności]
Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako udzielenie lub
przekazanie Stronie Pozyskującej Informacje jakichkolwiek praw do przekazanych informacji, w
tym żadnych patentów, licencji lub innych praw własności intelektualnej zabezpieczających bądź
związanych z przekazanymi informacjami.
§ 7 [Nagłówki]
Nagłówki zostały zamieszczone w niniejszej Umowie jedynie ze względów technicznych i nie
będą użyte przy interpretacji jej znaczenia lub przeznaczenia.
§ 8 [Wejście w życie i obowiązywanie Umowy]
1. Przystąpienie do Umowy przez Stronę Pozyskującą Informację możliwe jest wyłącznie w
okresie pomiędzy 2012.04.13-2012.04.20) i wymaga:
a) Przesłania zeskanowanej i podpisanej przez Stronę Pozyskującą Informację kopii umowy
na adres biuro@3d-vision.pl
b) Strony uznają przesyłane oświadczenia, wezwania oraz wszelką inną korespondencję na
adresy poczty elektronicznej za równoważne oświadczeniom, wezwaniom oraz
korespondencji przekazywanej w formie pisemnej. 3DVision będzie przesyłał
korespondencję na adres elektroniczny, z którego zostanie przesłany skan umowy, o
którym mowa w punkcie a.
2. Po otrzymaniu zeskanowanej kopii Umowy, o których mowa w ust. 1 lit a powyżej 3DVision
potwierdzi ich otrzymanie na adres poczty elektronicznej, z którego nadano kopię Umowy. Z
chwilą wysłania potwierdzenia Umowę uważa się za zawartą, a Stronie Pozyskującej zostaną
przesłane informacje niezbędne do przygotowania oferty.
3. W przypadku rezygnacji przez Stronę Pozyskującą Informacje z udziału w postępowaniu
konkursowym:
a) Strona Pozyskująca Informacje prześle pocztą elektroniczną na adres wskazany w ust. 1
lit a oświadczenie o nie składaniu lub wycofaniu swojej oferty, oraz usunie wszystkie
kopie uzyskanych w związku z niniejszą Umową informacji, a w przypadku otrzymania
fizycznych nośników informacji prześle te nośniki do 3DVision,
b) 3DVision niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w punkcie
powyżej, a w przypadku przekazania fizycznych nośników Stronie Pozyskującej
Informacje, niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu fizycznych nośników przekazanych
uprzednio Stronie Pozyskującej Informacje potwierdzi ich wpływ.
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c) Z chwilą otrzymania przez Stronę Pozyskującą Informacje potwierdzenia, o którym
mowa powyżej, Umowę uważa się za rozwiązaną, niemniej pozostają w mocy
postanowienia §2, §3 i §5. W przypadku podjęcia decyzji o zamiarze ponownego
zawarcia Umowy Strona Pozyskująca Informacje zastosuje postanowienia ust 1.
4. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu
a) 3DVision poinformuje pocztą elektroniczną wszystkich oferentów o kolejności w jakiej
zostały ocenione oferty, oraz tą samą drogą wezwie podmiot, który złożył
najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy podwykonawczej.
b) W przypadku upływu 14 dni od dnia wysłania wezwania, o którym mowa w punkcie
powyżej i braku wpływu podpisanej przez oferenta umowy podwykonawczej, 3DVision
uzna, że oferent odstąpił od jej zawarcia, natomiast oferent usunie wszystkie kopie
uzyskanych w związku z niniejszą Umową informacji, a w przypadku otrzymania
fizycznych nośników informacji prześle te nośniki do 3DVision. Strony uznają, że w tej
sytuacji nie tracą mocy postanowienia §2, §3 i §5.
c) W sytuacji opisanej w punkcie b 3DVision wezwie kolejnego oferenta do zawarcia
umowy podwykonawczej zgodnie z postanowieniami punktów a i b.
5. Niezwłocznie po zawarciu umowy podwykonawczej, o której mowa w ust 4 lub z chwilą
unieważnienia konkursu przez 3DVision
a) 3DVision poinformuje wszystkich oferentów o zdarzeniu, następnie wezwie ich do
usunięcia wszystkich kopii uzyskanych w związku z niniejszą Umową informacji, a w
przypadku otrzymania fizycznych nośników informacji do ich zwrotu 3DVision zgodnie
z §5 ust 3 przesyłając wezwanie na adres poczty elektronicznej.
b) 3DVision niezwłocznie po potwierdzenia usunięcia kopii informacji, o których mowa w
punkcie powyżej, a w przypadku przekazania fizycznych nośników Stronie Pozyskującej
Informacje, niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu fizycznych nośników przekazanych
uprzednio Stronie Pozyskującej Informacje potwierdzi ich wpływ.
c) Z chwilą otrzymania przez Stronę Pozyskującą Informacje potwierdzenia, o którym
mowa powyżej, Umowę uważa się za rozwiązaną, niemniej pozostają w mocy
postanowienia §2, §3 i §5.
§ 9 [Postanowienia końcowe]
1. Wszelkie spory wynikające w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby 3DVision.
2. Zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku, gdyby którekolwiek postanowienia niniejszej Umowy okazało się nieważne
lub w inny sposób prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy.
4. Umowę sporządzono w formie elektronicznej, a dowodem jej zawarcia są
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a) Kopia elektroniczna umowy podpisanej przez Reprezentanta Strony Pozyskującej
Informacje
b) Potwierdzenie otrzymania kopii Umowy przesłane przez 3DVision zgodnie z
postanowieniami §8 ust 2.
W imieniu 3DVision

<podpis nie wymagany>

W imieniu Strony Pozyskującej Informacje

__________________________

3D Vision sp. z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000364765, z siedzibą w Poznaniu, 61-132, ul. Kórnicka 5,
REGON 301534071, NIP 7822511629, nr rachunku: 04 2130 0004 2001 0533 8686 0001,
tel: +48 519 686 535, fax: +48 61 4151432 e-mail: biuro@3d-vision.pl, www: www.3d-vision.pl

