
………………………………, dnia …………………… 

 

KLAUZULA POUFNOŚCI 

 

Zważywszy, że ……………………………………………………………………………………………………………………………………..    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
[pełna nazwa firmy z adresem siedziby] 

wyraża gotowość podjęcia działań w celu sporządzenia oferty i wykonania zadania - Generalna Realizacja 

Inwestycji pn. „Instalacja filtracji zawiesiny wapna posodowego” - Sprawa Nr 108/UIJ/2015 i w związku 

z powyższym otrzyma od CIECH Soda Polska S.A. dostęp do szeregu informacji i dokumentów niezbędnych 

do realizacji zadania, działając w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, oświadczam co następuje: 

 

1. Dla potrzeb niniejszej klauzuli „Informacje Poufne” oznaczać będą wszystkie informacje techniczne, 

technologiczne, materiały fotograficzne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne 

i osobowe dotyczące CIECH Soda Polska S.A. bądź dotyczące realizowanego w przyszłości zadania, 

a także uzyskane od CIECH Soda Polska S.A. w trakcie współpracy, niezależnie od formy przekazania 

tych informacji  i ich źródła oraz nośnika, na którym zostały utrwalone. 

2. Oferent zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie Informacje Poufne oraz 

wykorzystywać je jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony. 

3. Oferent nie będzie kopiować, powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać Informacji 

Poufnych ani jakiejkolwiek jej części, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów podczas realizacji 

zadania i za zgodą CIECH Soda Polska S.A. 

4. Oferent upoważniony jest do ujawniania Informacji Poufnych, jedynie tym pracownikom, 

przedstawicielom lub swoim doradcom, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im 

czynności, i tylko w zakresie, w jakim odbiorca Informacji Poufnych musi mieć do nich dostęp dla 

celów określonych przy realizacji zadania. W takim przypadku Oferent  odpowiada w pełnym zakresie 

za działania swoich pracowników, przedstawicieli i doradców, a także ma obowiązek włączyć do 

umów z tymi osobami klauzule poufności. 

5. Oferent podejmie wszelkie rozsądne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących 

Informacje Poufne nie ujawni tych Informacji ani ich źródła, zarówno w całości jak w części, osobom 

trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego upoważnienia na piśmie od CIECH Soda Polska S.A., 

której Informacja Poufna dotyczy. 

6. Poprzez podpisanie tego zobowiązania, Oferent zgadza się ponadto, iż w przypadku, gdy 

z jakiejkolwiek przyczyny zaprzestanie kontynuowania rozmów dotyczących planowania i realizacji 

zadania: 

6.1. natychmiast zwróci wszystkie dokumenty dotyczące CIECH Soda Polska S.A., które zostały mu 

dostarczone, jak również wszystkie kopie tych dokumentów lub 

6.2. natychmiast zniszczy wszystkie dokumenty, o których mowa w paragrafie 6.1 i wszystkie zrobione kopie 

oraz niezwłocznie prześle list zaświadczający o zniszczeniu tych dokumentów i ich kopii. 

Jako dowód na okoliczność, iż osoba podpisująca niniejsze zobowiązanie jest uprawniona do składania 

oświadczeń woli i podpisywania ich w imieniu Przedsiębiorcy, składam w załączeniu: 

- aktualny odpis z KRS Przedsiębiorcy, 

- Pełnomocnictwo osoby upoważnionej do podpisania niniejszej klauzuli. 

 

 

 

 

…………………………………………… 
[Podpis osoby upoważnionej] 


