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Regulamin Ochrony Informacji dla Wykonawcy

Data wyd.: 21.03.2016

Załącznik nr 4
Załącznik nr 1 do Regulaminu ochrony informacji dla wykonawcy
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wzór zobowiązania do zachowania poufności przetwarzanych danych
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI
(zwana dalej „Umową”)
zawarta w dniu […] w […] pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 47a,
REGON: 141032404, NIP: 701-007-37-77
reprezentowanym przez ………………………………………………
zwanym dalej „NCBR” lub „Stroną ujawniającą”
a
[…]

zwaną/ym dalej „Odbiorcą Informacji Poufnych” lub „Odbiorcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” a pojedynczo „Stroną”.
Preambuła
Zważywszy, że celem Stron jest uregulowanie wzajemnych stosunków w zakresie przekazywania przez
NCBR informacji poufnych w związku z wykonywaniem umowy dotyczącej …………….. oraz
zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony takich informacji, Strony zgodnie postanawiają, co następuje:
§ 1.
1.

Odbiorca zobowiązuje się do:
1)
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazywanych przez Stronę ujawniającą
w związku z wykonywaniem umowy, o której mowa w preambule, jak i wszelkich
informacji zebranych w trakcie negocjacji poprzedzających jej zawarcie, niezależnie od
formy w jakiej zostały przekazane (zwane dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”), z
wyjątkiem tych informacji:
a) co do których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa,
b) które zostały podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień
Umowy,
c) których ujawnienie następuje na żądanie organu do tego uprawnionego, z
zastrzeżeniem, że Odbiorca dołoży właściwych starań w celu uprzedniego
pisemnego poinformowania Strony ujawniającej przed dokonaniem takiego
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ujawnienia, chyba że przekazanie takiej wiadomości jest zabronione na
podstawie obowiązujących przepisów prawa,
d) które zostały ujawnione na podstawie pisemnej zgody Strony ujawniającej,
e) w odniesieniu do których Odbiorca może udowodnić, że był w ich posiadaniu w
chwili, w której zostały jemu udostępnione przez Stronę ujawniającą, pod
warunkiem, że zostały one uzyskane bez naruszenia prawa,
f) uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo do ich posiadania i ujawnienia,
z tym zastrzeżeniem, że nie stały się one znane w wyniku naruszenia
postanowień Umowy;
2) ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie osobom, którymi się posługuje lub
którym powierza wykonanie umowy wskazanej w preambule w celu i w zakresie
niezbędnym do jej wykonania;
3)
poinformowania osób, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy, o poufnym charakterze
informacji, pouczenia w sprawie ich traktowania jako poufnych oraz odebrania od nich
oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy;
4)
niewykorzystywania,
niekopiowania,
niepowielania,
nierozpowszechniania
jakiejkolwiek Informacji Poufnej lub jej części, za wyjątkiem przypadków gdy jest to
niezbędne dla wykonania umowy wskazanej w preambule.
Odbiorca zobowiązuje się ponieść wobec Strony ujawniającej odpowiedzialność za naruszenie
obowiązków w zakresie zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, również w przypadku,
gdy naruszenie jest dokonane przez osobę trzecią, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy,
za której działania lub zaniechania Odbiorca odpowiada jak za własne.
Odbiorca zapewnia, że dysponuje właściwymi zabezpieczeniami umożliwiającymi ochronę
Informacji Poufnych przed dostępem i bezprawnym ich wykorzystaniem przez osoby
nieuprawnione.
W zakresie możliwości posługiwania się osobami trzecimi lub powierzania im wykonania
umowy, o której mowa w preambule, wiążące dla Stron są jej postanowienia.
§ 2.

Odbiorca potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw do
Informacji Poufnych przekazanych przez NCBR.
§ 3.
1.

2.

3.

Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.) i zobowiązuje się nie
wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do których
uzyska dostęp w wyniku realizacji współpracy dla celów innych niż wykonywanie umowy
wskazanej w preambule.
Odbiorca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody wyrządzone
niezgodnym z Umową przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności szkody
wyrządzone utratą, niewłaściwym przechowywaniem lub posłużeniem się dokumentami, które
są nośnikiem danych osobowych.
W przypadku, gdy Odbiorca wykonuje umowę, o której mowa w preambule, przy udziale osób
trzecich, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 Umowy, postanowienia poprzedzających ustępów
rozciągają się także na te osoby, przy czym Odbiorca odpowiada za działania lub zaniechania
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osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie powyższej umowy, jak za
działania lub zaniechania własne.
Odbiorca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające stosowne
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu NCBR upoważnia Odbiorcę
do wystawiania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, przy czym
Odbiorca zobowiązuje się niezwłocznie informować NCBR o osobach upoważnionych podając
dane wskazane w art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 4.

Umowa obowiązuje przez cały okres wykonywania umowy wskazanej w preambule, jak również
przez okres … (słownie: ….) lat po jej wykonaniu lub … (słownie:…) lat po jej rozwiązaniu,
odstąpieniu lub wypowiedzeniu.
§ 5.
5.
6.

Odbiorca zwróci lub zniszczy materiały, dokumenty, nośniki zawierające Informacje Poufne
odpowiednio najpóźniej z upływem okresu, o którym mowa w § 4 Umowy.
Na żądanie Strony ujawniającej Odbiorca niezwłocznie dostarczy jej pisemne oświadczenie
potwierdzające dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 powyżej.
§ 6.

7.

8.

9.

W przypadku naruszenia przez Odbiorcę jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy, druga Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania
naruszenia i usunięcia jego skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia jego
skutków powinno być wysłane drugiej Stronie w formie pisemnej z wyznaczeniem co najmniej
terminu 14 (słownie: czternastu) dni do ustosunkowania się do niego.
W przypadku naruszenia przez Odbiorcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, w
tym danych osobowych, Odbiorca zobowiązuje się wpłacić na numer rachunku bankowego
podany przez NCBR karę umowną w wysokości ………………. PLN (słownie:
………………………) za każdy przypadek naruszenia.
NCBR zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§ 7.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez Strony.
Umowa podlega prawu polskiemu.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy niedające się
rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Strony
ujawniającej.
Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
Integralną część Umowy stanowi Załącznik nr 1 - Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania
poufności (Wzór).
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Strona ujawniająca
(data i podpis)
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……………………..
Odbiorca Informacji Poufnych
(data i podpis)
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Załącznik nr 1 do Umowy o zachowaniu poufności informacji z dnia …………………….

/WZÓR/

OŚWIADCZENIE
O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Warszawa, dnia …………………… r.

Niniejszym oświadczam, że znana mi jest treść Umowy o zachowaniu poufności informacji
z dnia ………………………………………………… zawartej pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………
a
…………………………………………………………………………………………………
i wynikające z niej zobowiązania do utrzymywania w tajemnicy ujawnionych Informacji Poufnych.

Niniejszym zobowiązuję się jako pracownik ……………………………………….. (nazwa
firmy)/zleceniobiorca/Wykonawca* ……………………………………….. do zachowania w
tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych, które zostały mi ujawnione
w związku z moim
uczestnictwem w wykonywaniu …………….., na warunkach określonych
w Umowie o
zachowaniu poufności. Jestem świadomy, że naruszenie powyższych zobowiązań może skutkować
odpowiedzialnością cywilną i karną na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

……………………………………
(data i podpis)
* niepotrzebne skreślić
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