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Umowa - Zobowiązanie do zachowania poufności
Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych
S p . z o . o . , z siedzibą w Kalsku, Kalsk 122, 66-100 Sulechów,
zarejestrowana w KRS pod Nr 0000523784, posiadająca NIP 973-101-89-76
i Regon 081237101 reprezentowana przez: Wojciecha Szefnera – Prezesa
Zarządu LOIiWA Sp. z o.o. – zwana dalej LOIiWA
oraz
…………………………………………………………………………………………
z siedzibą………………………………………………………………………….....
reprezentowanym przez ……………………………………………………………
…………………………………………… - zwany dalej Przedsiębiorcą,
zwanych łącznie Stronami, zgodnie oświadczają i zobowiązują się do
przestrzegania warunków niniejszego zobowiązania.
Preambuła
Dokument ma na celu zabezpieczenie Informacji Poufnej należącej do Stron.
Zobowiązanie stanowi podstawę do nieujawniania Informacji Poufnych
Stron, w tym w szczególności dotyczących wspólnych badań prowadzonych
przez Przedsiębiorcę i LOIiWA.
§ 1. Podstawowe definicje
1. Określenie Informacje Poufne obejmuje: informację niepubliczną, knowhow oraz tajemnice handlowe przedstawione w jakiejkolwiek formie Stronom
dotyczących m.in.:
1) opisów lub diagramów badań,
2) zleceń i procedur,
3) stosowanych rozwiązań oraz ich implementacji,
4) powstającą wiedzę w trakcie badań bądź testów technologicznych,
5) inną wiedzę nieopatentowaną.
2. Nie są traktowane jako Informacje Poufne informacje, które:
1) zostały już podane do informacji publicznej i są powszechnie znane,
2) zostały uzyskane zgodnie z prawem od osób trzecich bez
ograniczeń dotyczących ochrony informacji poufnych, co może być
potwierdzone odpowiednią dokumentacją,
3) znane były wcześniej Stronom i nie były objęte ochroną informacji
poufnych na podstawie odrębnych umów,
4) opracowane zostały niezależnie przez Stronę, która nie miała
dostępu do zastrzeżonych Informacji Poufnych oraz nie naruszyła
warunków określonych niniejszym zobowiązaniem, pod warunkiem
wykazania tego faktu,
5) są ujawnione na żądanie upoważnionego do tego organu,
działającego na podstawie kompetencji wynikających z przepisów
obowiązującego prawa.
§ 2 . Tr a k t o w a n i e I n f o r m a c j i P o u f n y c h
1. Strony przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że:
1) Informacje Poufne należące do Stron nie będą ujawniane na rzecz
osób trzecich,
2) Informacje Poufne należące do Stron będą wykorzystywane tylko do
celów wzajemnych relacji biznesowych.
2. Strony zobowiązują się poinformować o obowiązkach wynikających
z niniejszej umowy – zobowiązania wszystkie osoby, podmioty, które z uwagi
na udział w jakichkolwiek relacjach ze Stronami będą miały styczność
z Informacjami Poufnymi. Za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających
z niniejszego zobowiązania przez osoby wyżej wskazane Strony biorą
odpowiedzialność jak za działania własne.
3. Strony zobowiązują się, że będą podejmować stosowane kroki w celu
ochrony Informacji Poufnych uzyskanych w ramach współpracy. Działania te
będą co najmniej takie, jakie są stosowane do ochrony własnych informacji
poufnych.
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4. Po wykryciu nieupoważnionego wykorzystania lub ujawnienia Informacji
Poufnych, Strony niezwłocznie poinformują się wzajemnie oraz będą
współpracowały w celu uzyskania kontroli nad Informacjami Poufnymi i
zapobieganiu ich dalszego nieuprawnionego wykorzystywania lub
ujawniania.
5. Jeżeli nie będą wymagać tego przepisy obowiązującego prawa ani nie
będzie to konieczne dla potrzeb wykonania niniejszego zobowiązania,
w czasie jego trwania, nie wolno bez uprzedniego wyraźnego pisemnego
zezwolenia Stron w sposób bezpośredni ujawniać, przekazywać,
udostępniać ani też wykorzystywać we własnym bądź cudzym interesie
Informacji Poufnych dotyczących i należących do Stron.
6. Strony mogą ujawniać Informacje Poufne, jeżeli jest to wymagane do
wykonania orzeczenia sądu lub innego uprawnionego podmiotu publicznego,
który ma moc prawną.
7. Strona może wykorzystać Informacje Poufne do publikacji naukowych
pracowników tylko za pisemną zgodą drugiej Strony.
8. Okres ochrony Informacji Poufnych trwa trzy lata od ich otrzymania.
Trzyletni okres ochrony może zostać zmieniony na podstawie odrębnej
umowy między Stronami.
§ 3. Odszkodowanie
1. W przypadku naruszenia przez Strony obowiązku zachowania poufności
Informacji Poufnych, Strona naruszająca umowę zobowiązana będzie do
zapłaty na rzecz drugiej Strony odszkodowania w wysokości
udokumentowanej poniesionej szkody.
2. W przypadku kiedy odszkodowanie nie będzie wystarczającą
rekompensatą za naruszenie zapisów niniejszego zobowiązania, Strona
może wystąpić na drogę sądową.
3. W każdym sporze dotyczącym niniejszego zobowiązania Strona
wygrywająca jest uprawniona do odzyskania kosztów obsługi prawnej oraz
kosztów sądowych.
§ 4. Pozostałe ustalenia
1. Nie można dokonać cesji niniejszej umowy - zobowiązania.
2. W przypadku gdy, którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zobowiązania jest niewykonalne, Strony zastrzegają sobie prawo do
aktualizacji postanowień, w taki sposób, by mogły być egzekwowalne i
zabezpieczały Informacje Poufne Stron.
3. Niniejsze zobowiązane nie udziela żadnych licencji ani nie przenosi praw
własności intelektualnych związanych z Informacjami Poufnymi.
4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego zobowiązania
znajdują zastosowania odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i innych
ustaw.
5. Wszelkie spory mogące powstać miedzy Stronami w związku z realizacją
niniejszego zobowiązania będą rozstrzygane polubownie w drodze
dwustronnych rozmów. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia na
drodze polubownej ewentualne spory rozstrzygać będą sądy powszechne
właściwe rzeczowo i miejscowo dla siedziby LOIiWA.
6. Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania.
7. Niniejsze umowa - zobowiązanie została sporządzona w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
…………………………………………………………………………………………
(data i podpis)

…………………………………………………………………………………………
(data i podpis)
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