
UMOWA O POUFNOŚCI 
zawarta w dniu ………………..roku pomiędzy: 

 
Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. ul. Kórnicka 52, NIP 786-16-16-166, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda 
Wydział IX KRS, pod nr 0000224210, kapitał zakładowy 1.243.752,50 zł, w całości wpłacony, 
reprezentowaną przez:  
 
- Włodzimierz Lesiński – Prezes Zarządu  
- ….. 
a 
 
……………………. z siedzibą …………… wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego 
………………pod numerem KRS ……….., o numerach NIP  
reprezentowana przez:  
- 
- 
 
zwaną dalej „Stronami”, 
 
o następującej treści: 

 
Zważywszy na to, że Strony porozumienia zamierzają podjąć współpracę i w tym celu planują 
podjąć rozmowy, a co za tym idzie pragną ujawnić pewne specyfikacje, wzory, rysunki, dane, 
rozwiązania techniczne, prototypy i inne informacje strategiczne, finansowe, handlowe i 
techniczne w związku z realizacją współpracy. Strony zawierają niniejszą umowę, której 
przedmiotem jest zachowanie poufności wszelkich informacji, szczegółowo określonych w § 1 
pkt 1 niniejszej umowy, ujawnionych przez strony w związku z podjętymi rozmowami 
ewentualnym zawieraniem umów oraz ich realizacją (zwanym dalej Współpracą). 
 
W związku z powyższym uzgodniono co następuje: 
 

§ 1. Przedmiot Umowy 
1. Strony zobowiązują się: 

a) Zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie materiały, dokumenty, informacje techniczne, 
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dotyczące 
drugiej Strony lub uzyskane od drugiej Strony – niezależnie od formy przekazania tych 
informacji i ich źródła; 

b) Wykorzystywać informacje jedynie w celach Współpracy; 
c) Podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących 

informacje w myśl § 1.1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak 
i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na 
piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy; 

d) Nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakichkolwiek 
części informacji określonych w § 1.1 z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów 
określonych w § 1.2. 

2. Obowiązki Stron wynikające z ust. 1 znajdują zastosowanie także wobec pracowników, 
podwykonawców, konsultantów, reprezentantów i kontrahentów Stron oraz innych osób 
mających dostęp do informacji przekazanych drugiej Stronie w związku z wykonaniem 
Umowy.  



3. Gdy wymaga tego interes Strony występującej do instytucji finansowej zawsze może zostać 
ujawniona pełna treść Umowy. Poza tym Strony nie mogą ujawnić treści Umowy bez 
pisemnej zgody drugiej Strony, także po jej wygaśnięciu bądź rozwiązaniu. 

 

§ 2. Obowiązki Stron 

1. Obowiązek zachowania w poufności oraz niewykorzystywania Informacji Poufnych w 

sposób niezgodny z niniejszą Umową ciąży na Stronach niniejszej Umowy przez cały okres 

trwania współpracy Stron, o której mowa w preambule oraz po jej zakończeniu przez cały 

okres, w którym ujawnienie Informacji Poufnych mogłoby wyrządzić Stronie, której 

Informację Poufne dotyczą jakąkolwiek szkodę, nie krótszy niż 5 lat od dnia jej zakończenia i 

nie krócej niż przez czas zatrzymania, o którym mowa w pkt 3 poniżej. 

2. W przypadku niepodjęcia przez Strony współpracy w zakresie określonym w preambule 

niniejszej umowy, każda ze Stron zobowiązana jest na pisemne żądanie drugiej Strony 

przekazać niezwłocznie wszelkie będące w jej posiadaniu, w jakiejkolwiek formie Informacje 

Poufne uzyskane od Strony żądającej, na jej koszt oraz zniszczyć jakiekolwiek kopie tych 

informacji znajdujące się w jej posiadaniu, jeśli nie mogą one podlegać przekazaniu, o którym 

mowa powyżej. 

3. Pomimo zgłoszenia przez Stronę żądania, o którym mowa w pkt 2 niniejszego , druga Strona 

może zatrzymać Informacje Poufne, ale tylko w takim zakresie, w jakiej jest to niezbędne w 

celu udokumentowania przebiegu współpracy oraz prawidłowości wykonania obowiązków w 

ramach współpracy, o której mowa w preambule niniejszej umowy. 

4.  W przypadku naruszenia przez Stronę jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, 

Strona ta będzie zobowiązana do zapłacenia na rzecz drugiej Strony kary umownej w kwocie 

100.000,00. (słownie: sto tysięcy) złotych za każdy przypadek naruszenia Umowy. 

5. W przypadku, gdy wartość szkody przewyższa zastrzeżoną powyżej karę umowną Strony 

uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej 

kary umownej, na zasadach ogólnych. 

 
§ 3. Postanowienia Dodatkowe 

1. Postanowienia § 1 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od 

drugiej Strony, które: 

a) Są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia 
postanowień niniejszego porozumienia; 

b) Zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o nie 
ujawnianiu w stosunku do Stron; 

c) Zostały ujawnione pracownikom Strony lub zatrudnionym przy Współpracy 
podwykonawcom Strony;  



d) Zostały ujawnione osobie trzeciej na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa lub orzeczenia sądu; 

e) Zostaną podane przez jedną ze stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony. 
 

2. Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie daje prawa do Poufnych Informacji, na zasadzie 
licencji lub w inny sposób, na podstawie patentu, wniosku o nadanie patentu, praw autorskich 
lub praw własności intelektualnej lub innego rodzaju praw własnościowych. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane 
przez Strony polubownie w drodze negocjacji. W przypadku niemożności polubownego 
rozstrzygnięcia sporu zostanie on przedłożony przez którąkolwiek Stronę do rozstrzygnięcia 
Sądowi Powszechnemu, właściwemu dla siedziby Lena Lighting SA. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie 
pisemnej. 

6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 

 
 
 
 

..........................................     ............................................. 
 

  
Lena Lighting SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


