
Oświadczenie o zachowaniu poufności 

zawarte we Wrocławiu w dniu .......................... roku pomiędzy: 

 

TOTORU s.c. z siedziba w Oławie, Chrobrego 77/11, NIP.: 912-185-86-37 

 

a 

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

(Firma / Imię i nazwisko) 

    

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

(Dane Firmy / adres, numer dowodu osobistego) 

 

 

 

Zwanymi dalej „Stronami” 

 

 

1. TOTORU s.c. z siedziba w Oławie zobowiązuję się do nie przekazywania, nie ujawniania oraz nie 

wykorzystywania bez pisemnej zgody ………………………………………………………………. 

wiadomości stanowiących w rozumieniu art.11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) 

tajemnicę przedsiębiorstwa …………………………………………………………………………... 

tj. nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, 

handlowych lub organizacyjnych, uzyskanych w związku z wykonywaniem prac zleconych przez 

Spółkę, a nie podlegających wykluczeniom na podstawie poniŜszych zapisów: 

a) jeŜeli informacja została ujawniona publicznie przez druga stronę, będącą właścicielem informacji 

chronionej; 

b) jeŜeli ujawnienia informacji Ŝąda sąd lub organ ścigania w toku prowadzonych czynności na 

podstawie stosownych przepisów; 

c) jeŜeli właściciel informacji chronionej wyrazi na to uprzednio zgodę pisemną; 

d) jeŜeli informacja została ujawniona w wyniku wykonania obowiązków nałoŜonych przepisami 

prawa; 

e) gdy Strona uzyska dostęp do informacji od osób trzecich bez naruszenia prawnych zobowiązań o 

tajności informacji wobec drugiej strony;  

f) gdy informacje poufne jednej Strony były prawnie w posiadaniu drugiej strony lub były one 

wiadome drugiej stronie przed wyjawieniem ich przez pierwszą Stronę. 

2. Obowiązek, o którym mowa w punkcie pierwszym, trwa przez cały czas współpracy. 

3. Jednocześnie firma TOTORU s.c zrzeka się wszelkich roszczeń względem firmy 

………………………………………………………………………………………………..……….  

z tytułu odszkodowania za zachowanie w tajemnicy informacji, o których mowa w pkt 1 

niniejszego oświadczenia. 

 



ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

Wszelkie spory wynikające z niniejszego oświadczenia lub pozostające w związku  

z oświadczeniem będą ostatecznie rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny we Wrocławiu.  

ODSZKODOWANIE 

W przypadku poniesienia przez Stronę szkody w wyniku niedotrzymania przez drugą Stronę 

warunków niniejszego Oświadczenia, Strona poszkodowana ma prawo do dochodzenia na zasadach 

ogólnych odszkodowania odpowiadającego wysokości poniesionej szkody. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany niniejszego Oświadczenie mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod 

rygorem niewaŜności. 

2. Prawem właściwym dla niniejszego Oświadczenia, w tym jego wykładni, jest prawo polskie. 

3. Oświadczenie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla Strony. 

 

 

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

(podpis składającego oświadczenie) 

 


