
Umowa 
o zachowaniu poufności

W  dniu  ___________ 2012  roku  korespondencyjnie  -  równocześnie  w 
_____________________ i w Bydgoszczy na drodze elektronicznej - pomiędzy:
1) firmą:  ______________________________ z  siedzibą  w 

________________ (PNA ___-____) przy ul. _____________________, 
działającą  w  oparciu  o  dokumenty  założycielskie:  wpis  do 
______________________ oznaczoną numerem NIP  ______________, 
reprezentowaną przez  ____________________,  ___________________, 
posługującą się adresem elektronicznym: ___________________,  zwaną da-
lej "Zleceniodawcą", a

2) firmą: "Dr. Pevich Consulting", spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (PNA 85-
391) przy ul. Nakielskiej 162/2, działającą w oparciu o dokumenty założycielskie: 
wpis do KRS nr 0000294478, oznaczoną numerem NIP 967-127-92-29, reprezen-
towaną przez Piotra Drożniakiewicza, prokurenta, posługującą się adresem elek-
tronicznym: pevich@pevich.biz,  zwaną dalej "Konsultantem" - łącznie nazwanymi 
w dalszej części "Stronami" - zawarto umowę o treści następującej:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zleceniodawca zamierza skorzystać z usług Konsultanta w celu pozyskania źródła 
finansowania dla projektu gospodarczego swojego, bądź swojego partnera gospo-
darczego w postaci inwestora lub pożyczki, co wiąże się z koniecznością ujawnie-
nia poufnych treści gospodarczych przez Zleceniodawcę wobec Konsultanta.

2. Konsultant zamierza udzielić Zleceniodawcy konsultacji w zakresie finansowania 
jego projektu gospodarczego w postaci inwestora lub pożyczki, co wiąże się z ko-
niecznością ujawnienia poufnych danych o źródłach i sposobach tego finansowa-
nia przez Konsultanta wobec Zleceniodawcy.

3. Przedmiotem umowy jest zachowanie poufności przez Strony umowy wobec siebie 
w zakresie powyższego.

§ 2
Realizacja umowy

1. Strony zapewniają siebie nawzajem, że dysponują stosownymi procedurami oraz 
zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie poufności w odniesieniu do 
informacji  przekazywanych im przez Strony w związku z umową niniejszą oraz 
ewentualną przyszłą współpracą.

W Polsce wykonujemy biznes plany, organizujemy finansowanie strukturyzowane i udział w konkursach o granty z Komisji Eu-
ropejskiej UE wraz z przeszkoleniem w tym zakresie. Importujemy inwestycje zagraniczne wraz z zakładaniem spółek celowych i 
ich rozruchem, w tym dla nierezydentów RP. Na Białorusi  aranżujemy kontakty biznesowe i społeczno-kulturalne, organizuje-

my misje handlowe i pomagamy w organizacji współpracy, łącznie z zastępstwem nadzorczym.
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2. Strony zobowiązują się do zachowania poufności o wszelkich materiałach, doku-
mentach oraz informacjach otrzymanych lub uzyskanych od Stron, zwanych dalej 
"Danymi". 

3. Obowiązek określony powyżej odnosi się do Danych niezależnie od tego, czy Stro-
ny otrzymały je bezpośrednio od Stron, czy za pośrednictwem ich podwykonaw-
ców, bądź osób trzecich, działających w imieniu i na rzecz Stron.

4. Obowiązek  zachowania  poufności  Danych  obejmuje  w  szczególności  zakaz  ich 
udostępniania osobom trzecim, z wyjątkiem osób, o których mowa powyżej.

5. Zachowanie poufności Danych nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich udostęp-
nienia wynika z obowiązujących przepisów prawa, a uprawnione organy zażądają 
od  Stron  ich  przekazania.  Strony  są  zobowiązane  niezwłocznie  poinformować 
Strony o zgłoszeniu powyższego żądania, chyba że przekazanie takiej  informacji 
jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu 
żądającego udostępnienia Danych. Dozwolone prawem powiadomienie Stron po-
winno być dokonane przed udzieleniem informacji  organowi uprawnionemu do 
żądania udostępnienia Danych.

§ 3
Zapisy końcowe

1. Umowa została zawarta na czas dwóch lat od dnia jej zawarcia i będzie obowiązy-
wała niezależnie od wcześniejszego jej zakończenia.

2. Wszelkie zmiany do umowy dla ich ważności wymagają formy pisemnej, kierowa-
nej  z  żądaniem potwierdzenia  jej  otrzymania przez  Strony na adres zawarty  w 
umowie, przy czym korespondencja elektroniczna jest równoważna.

3. Niniejsza umowa odnosi się do innych umów, mogących być zawartymi pomiędzy 
Stronami w przyszłości, pod warunkiem umieszczenia w nich odpowiedniego zapi-
su.

4. Na pisemne żądanie Stron są one zobowiązane do niezwłocznego oddania Stro-
nom wszystkich Danych, będących w ich posiadaniu oraz w posiadaniu osób opi-
sanych w § 2, ust. 3 umowy, przez co rozumie się również żądanie usunięcia Da-
nych z cyfrowych nośników informacji - wszystko na koszt Strony żądającej.

5. Strony mogą zatrzymać Dane, ale tylko w takiej części, w jakiej są im one niezbęd-
ne dla udokumentowania zakresu ewentualnej współpracy, co wynika z przepisów 
obowiązującego prawa.

6. Wszelkie spory i roszczenia, których Stronom się nie uda się rozwiązać polubow-
nie w ciągu trzydziestu dni od daty ich zgłoszenia Stronom, poddane zostaną pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla Strony pozwanej, przy czym 
obowiązującym będzie prawo polskie.

7. Umowa niniejsza została sporządzona na dwóch stronach, w dwóch jednobrzmią-
cych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zleceniodawca:                                                                  Konsultant:

_______________________                                  _______________________
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