
ZAŁĄCZNIK I 
 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 
  

w ramach Projektu 
 „Szybkie wspomagane komputerem projektowanie filtrów i multiplekserów mikrofalowych” 

realizowanego w ramach programu EUREKA E! 5071 MWAVE_CAD. 
 
 

 
Zawarta w Gdańsku w dniu……………..……2010 r., pomiędzy: 
 
 

Politechniką Gdańską, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  

z siedzibą w Gdańsku, 80-233, przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12,  

Regon: 000001620   NIP: 584-020-35-93 

reprezentowaną przez: 

dra hab. inŜ. Krzysztofa Goczyłę prof. nadzw. PG – Dziekana Wydziału Elektroniki, 

Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 

zwaną w dalszej części umowy PG, 

 
oraz  
 
…..……………………………………………. 
. ..............................   .  .- ...    .......................... 
………………………………………………… 
Zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
Zwanymi w dalszej części umowy odpowiednio Stroną lub Stronami, 
 
zwaŜywszy, iŜ: 
 
a. Wykonawca zawarł umowę nr …… z dnia ……., na świadczenie usług badawczo-

programistycznych usług informatycznych w projekcie „Szybkie wspomagane komputerem 
projektowanie filtrów i multiplekserów mikrofalowych” realizowanym w ramach programu 
EUREKA E! 5071 MWAVE_CAD: z Politechniką Gdańską jako Zamawiającym (zwaną 
dalej „Umową nr …”), 

 
b. W okresie realizacji ww. umowy Wykonawca będzie uzyskiwał dostęp do szczególnie 

istotnych informacji dotyczących Politechniki Gdańskiej, w tym stanowiących jej prawnie 
chronioną tajemnicę, w tym takŜe informacji o charakterze danych osobowych,  

 



 
 

§ 1 
 
1. Wykonawca obowiązany jest do zachowania poufności wobec wszelkich informacji 

uzyskanych od PG oraz informacji dotyczących PG, do których Wykonawca uzyska lub 
będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem ww. Umowy nr .. , które Strony uznają za 
Informacje Poufne.  

2. Przez "Informacje poufne" Strony rozumieją w szczególności wszelkie informacje dotyczące 
PG, w szczególności, lecz nie wyłącznie, techniczne, technologiczne, ekonomiczne, 
finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące PG jako szkoły wyŜszej, a 
takŜe co do jej działalności naukowej, badawczej, gospodarczej i marketingowej oraz 
kontaktów handlowych, ujawnione w trakcie realizacji Umowy nr ..; informacje poufne są 
takimi niezaleŜnie od formy przekazania tych informacji, ich źródła, sposobu i woli ich 
ujawnienia przez PG, jak równieŜ bez względu na fakt, oznaczenia ich jako poufne. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 
 

a. zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie Informacje poufne oraz wykorzystywać 
Informacje poufne jedynie w celu prawidłowej i zgodnej z niniejszą Umową oraz Umową 
nr …., a takŜe przepisami obowiązującego prawa realizacji Umowy nr …, 

b. wykorzystywać Informacje poufne otrzymane od Strony z uwzględnieniem prawa 
własności, praw własności intelektualnej (przemysłowej i autorskich) i innych praw 
osobistych i majątkowych, których przedmiotem są Informacje poufne. Przekazanie 
takich informacji nie oznacza i nie powinno być interpretowane jako przeniesienie prawa, 
powstanie roszczenia lub udzielenie licencji ani jako zobowiązanie do dokonania takich 
czynności prawnych, 

c. przestrzegać warunków niniejszej umowy bez względu na to czy jakakolwiek dodatkowa 
umowa związana z realizacją Umowy nr … zostanie zawarta lub następnie rozwiązana 
lub zmieniona przez okres 5 lat od daty podpisania niniejszej umowy, 

d. zapewnić za pomocą wszystkich dostępnych środków, aby Ŝadna z osób otrzymujących 
Informację poufną w jakiejkolwiek formie nie ujawniła tych informacji ani ich źródła lub 
sposobu pozyskania, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim, bez uzyskania 
uprzedniego wyraźnego pisemnego upowaŜnienia PG,  

e. ujawnić informacje jedynie tym pracownikom lub współpracownikom Politechniki 
Gdańskiej, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w 
jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla realizacji Umowy nr …, 

f. nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio 
rozpowszechniać lub utrwalać jakiejkolwiek Informacji poufnych, ich części lub sposobu 
zabezpieczenia, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celu prawidłowej 
realizacji Umowy nr .., 

g. na kaŜde Ŝądanie PG, Wykonawca (lub osoba  która uzyskała dostęp do Informacji 
poufnych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy) znajdujący się w posiadaniu 
Informacji poufnych zwróci zapisany nośnik, na którym Informacja poufna została 
utrwalona za jednoczesnym zniszczeniem wszelkich kopii całości lub części Informacji 
poufnej znajdującej się w posiadaniu jej lub podmiotów, którym udostępniła informację, 



za wyłączeniem organów władzy publicznej, którym Informacja poufna została 
przekazana zgodnie z przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa, 

 
2. Wykonawca zobowiązany jest nie wykorzystywać na rzecz własną lub osób trzecich, odpłatnie lub 

nieodpłatnie, w ramach czynności prawnych lub w inny sposób uzyskanych Informacji jak równieŜ 
wiedzy o jej cechach, zabezpieczeniach, celu powstania, przechowywania lub przetwarzania, poza 
zakresem prawidłowej realizacji Umowy nr …  
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać Informacji Poufnej w sposób, który 
mógłby spowodować lub przyczynić się do naruszenia interesów (w tym dóbr osobistych) lub 
spowodowania szkody PG.  

 
3. Obowiązek zachowania poufności nie będzie miał zastosowania do całości lub jakiejkolwiek 

części Informacji poufnej, w zakresie w jakim Informacje poufne: 
a. są lub będą przekazywane Politechnice Gdańskiej w ramach realizacji Projektu, 
b. są opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszania 

postanowień niniejszej umowy, innych umów o zachowaniu poufności zawartych przez 
Strony lub przepisów dotyczących poufności informacji, 

c. której ujawnienie przez osobę trzecią będącą w posiadaniu Informacji poufnej i 
posiadającą prawo do ujawnienia, Wykonawca moŜe udowodnić, 

d. zostały opracowane lub uzyskane przez Wykonawcę niezaleŜnie oraz przed datą 
otrzymania dostępu do Informacji poufnych od PG, na co Wykonawca przedstawi 
jednoznaczne dowody przed ujawnieniem takiej Informacji, chyba Ŝe przedstawienie 
dowodów nie jest moŜliwe z uwagi na okoliczności niezawinione przez Wykonawcę, 

e. zostaną ujawnione przez Wykonawcę za uprzednią wyraźną zgodą PG. 
 

4. Postanowienia ust. 1 nie będą stosowane takŜe w przypadku, gdy Wykonawca będąc w 
posiadaniu Informacji poufnych został zobowiązany do ich ujawnienia przez właściwy organ 
władzy publicznej na podstawie przepisów prawa. W takim przypadku Wykonawca: 
a. przed ujawnieniem tych Informacji poinformuje niezwłocznie PG o zgłoszonym Ŝądaniu 

władzy publicznej; 
b. o ile będzie taka moŜliwość – wykorzysta przewidziany w przepisach tryb odwoławczy 

od decyzji nakazującej ujawnienie informacji; 
c. jeśli podjęte w myśl lit. b) działania nie przyniosą efektu - ujawni informacje poufne 

jedynie w niezbędnym zakresie. 

§ 3 

Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. 

§ 4 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy, w 
szczególności uregulowania Kodeksu Cywilnego. 

2. Zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone jedynie w drodze aneksu zawartego w 
formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.  

3. Umowę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 
4. Niniejsza Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem jej podpisania 
 
 



POLITECHNIKA GDAŃSKA     WYKONAWCA  


