
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI (zwana dalej „Umową”) 

 

zawarta w Warszawie w dniu ____marca 2021 roku pomiędzy: 

 

Lottomerkury Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (03-738), przy ul. Kijowskiej 1, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców, którego akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000017247, NIP 113-21-56-

998, o kapitale zakładowym w wysokości 20 000 000 złotych, zwaną dalej „Lottomerkury” lub „Stroną 

Ujawniającą”, reprezentowaną przez: 

Mariusza Michalskiego – Prezesa Zarządu 

Pawła Grądzkiego – Członka Zarządu 

a  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Odbiorcą Informacji Poufnych” lub „Odbiorcą”, reprezentowaną przez: 

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

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

Osobny każda zwana Stroną, łącznie zaś „Stronami”. 

Strona Ujawniająca w ramach postępowania zakupowego o numerze ______________ zamierza wybrać 

podmiot który wykona na jej rzecz wdrożenie i utrzymanie Systemu IVR (dalej: Projekt). 

Strony postanawiają, co następuje: 

1. Postanowienia niniejszej Umowy będą miały zastosowanie w przypadku, gdy w związku z Projektem, 

Strona Ujawniająca ujawni lub umożliwi dostęp Odbiorcy do Informacji Poufnych. 

2. Dla celów Umowy przez „Informacje Poufne” rozumie się wszelkie informacje dotyczące 

Lottomerkury oraz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 7411) oraz 

prowadzonej przez nie działalności, które zostaną ujawnione Odbiorcy bądź osobie działającej w jego 

imieniu, w tym w szczególności przesyłane w związku z Projektem dane techniczne, technologiczne, 

handlowe, finansowe, dotyczące Strony Ujawniającej lub Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w tym 

dane osobowe, dane dotyczące zastosowanych systemów zabezpieczeń oraz dane dotyczące 

funkcjonowania przedsiębiorstwa Strony Ujawniającej lub Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. 

uzyskane przez Odbiorcę podczas wzajemnej komunikacji, niezależnie od formy i postaci ich 

przekazania (w formie ustnej, pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane w jakiejkolwiek 

formie (w tym między innymi w formie prezentacji, rysunków, filmów, dokumentów, w formie 

elektronicznej). Informacjami Poufnymi są także treść i fakt realizacji Projektu oraz wszelkie inne 

informacje z nim związane. Informacjami Poufnymi nie są informacje, które:  

1) są lub stały się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszej Umowy 

przez Odbiorcę; lub  



2) w dacie ich ujawnienia były w posiadaniu Odbiorcy lub były mu znane przed uzyskaniem od 

Strony Ujawniającej; lub 

3) Odbiorca uzyskał ze źródła innego niż Strona Ujawniająca bez naruszenia przez Odbiorcę lub 

podmiot od którego uzyskał te informacje jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania 

poufności; lub  

4) zostaną objęte obowiązkiem ujawnienia na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

3. Jeżeli w związku z Projektem którakolwiek ze Stron otrzyma dostęp do bazy danych osobowych 

(w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych), której administratorem będzie Strona 

Ujawniająca lub Totalizator Sportowy Sp. z o.o., to informacje pochodzące z takiej bazy danych będą 

traktowane jako Informacje Poufne. 

4. Odbiorca Informacji Poufnych zobowiązuje się: 

1) zachować w tajemnicy uzyskane Informacje Poufne; 

2) nie przekazywać ani nie ujawniać bez każdorazowej uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem 

nieważności Strony Ujawniającej, jakichkolwiek Informacji Poufnych żadnej osobie, 

z wyjątkiem: 

a) pracowników Odbiorcy wyznaczonych do realizacji Projektu wskazanych w Załączniku nr 

1 do Umowy, pod warunkiem zapewnienia zachowania przez nich poufności w zakresie 

nie mniejszym niż wynikający z niniejszej Umowy, 

b) osób trzecich zaangażowanych przez Odbiorcę na podstawie odrębnych umów do 

realizacji Projektu, wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, pod warunkiem zapewnienia 

zachowania przez nich poufności w zakresie nie mniejszym niż wynikający z niniejszej 

Umowy, 

c) przypadków, w których Odbiorca jest zobowiązany do takiego ujawnienia przez sąd albo 

inny właściwy organ lub w przypadku obowiązku takiego ujawnienia nałożonego przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, z zastrzeżeniem, że Odbiorca dołoży 

należytych starań w celu uprzedniego pisemnego poinformowania Strony Ujawniającej 

o obowiązku dokonania takiego ujawnienia; 

3) ponieść wobec Strony Ujawniającej odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie 

zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, również w przypadku, gdy naruszenie jest 

dokonane przez osobę trzecią, o której mowa lit. a i b za której działania Odbiorca odpowiada 

jak za działania własne; 

4) nie wykorzystywać i nie rozpowszechniać Informacji Poufnych w ramach swojej działalności, 

z wyjątkiem wykorzystywania lub rozpowszechniania wyłącznie w zakresie koniecznym dla 

celów Projektu; 

5) dołożyć odpowiednich starań w celu zapewnienia i utrzymania odpowiednich środków 

zabezpieczających ochronę Informacji Poufnych przed dostępem i bezprawnym 

wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione. 

5. Wszelkie materiały zawierające Informacje Poufne przekazane lub otrzymane od Strony 

Ujawniającej, w tym między innymi pliki, dokumenty, instrukcje obsługi, specyfikacje, schematy 

działania, spisy programów oraz wydruki danych („Materiały”) stanowią i pozostaną własnością 

Strony Ujawniającej i nie mogą być kopiowane w całości lub w części bez wyraźnej pisemnej zgody 

Strony Ujawniającej. Wszelkie kopie Materiałów stanowią własność Strony Ujawniającej oraz 

muszą zawierać stosowną informację lub oznaczenie dotyczące praw autorskich i/lub innych 

praw, jakie umieszczone są na oryginale. 



6. Odbiorca może wykorzystać Informacje Poufne otrzymane od drugiej Strony wyłącznie w celu 

prawidłowego zrealizowania Projektu. 

7. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uważane, jako wyraźne lub domniemane 

przyznanie Odbiorcy w drodze licencji lub na jakiejkolwiek innej podstawie jakichkolwiek praw do 

utworu (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), wynalazku, wzoru 

użytkowego, projektu racjonalizatorskiego lub innych praw z zakresu własności intelektualnej 

i/lub ochrony własności przemysłowej, powstałych lub nabytych przed lub po dacie Umowy, 

dotyczących Informacji Poufnych.  

8. Po zakończeniu lub zaprzestaniu realizacji Projektu, Odbiorca bezzwłocznie zwróci Stronie 

Ujawniającej wszelkie Materiały dostarczone przez Stronę Ujawniającą, zawierające Informacje 

Poufne oraz wszystkie ich kopie oraz zniszczy lub usunie wszelkie Informacje Poufne zapisane w 

jakimkolwiek urządzeniu służącym do przechowywania danych. W ciągu 14 (czternastu) dni od 

zakończenia współpracy w ramach Projektu lub od otrzymania żądania dotyczącego zniszczenia, 

zwrotu lub usunięcia Informacji Poufnych, Odbiorca potwierdzi pisemnie Stronie Ujawniającej, że 

w pełni wywiązał się z obowiązków określonych w niniejszym ustępie. 

9. Odbiorca nie będzie się powoływać, ani nie zezwoli osobom trzecim na powoływanie się 

na Informacje Poufne lub wymienienie nazwy Lottomerkury lub Totalizatora Sportowego 

Sp.  z o.o. w jakichkolwiek ogłoszeniach prasowych, materiałach bądź działalności promocyjnej, 

marketingowej lub dotyczącej sprzedaży, bez uprzedniej pisemnej zgody Strony Ujawniającej pod 

rygorem nieważności.  

10. Rozwiązanie Umowy jak i zakończenie realizacji Projektu z jakiejkolwiek przyczyny nie będą miały 

wpływu na obowiązki określone w Umowie, które pozostają w mocy przez okres 10 (dziesięć) lat 

od zakończenia współpracy Stron.  

11. W przypadku naruszenia przez Odbiorcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 

7 lub ust. 8 niniejszej Umowie, Odbiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Strony 

Ujawniającej kary umownej w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 

za każdy przypadek naruszenia. Strona Ujawniająca uprawniona jest do dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego kwotę zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.  

12. Umowa podlega prawu polskiemu.  

13. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy, Strony będą rozwiązywały w drodze negocjacji, 

a jeżeli nie będzie to możliwe lub nie dojdzie do załatwienia sporu w drodze negocjacji w terminie 

7 dni od zaistnienia sporu, spór podlegać będzie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Lottomerkury. 

14. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

15. Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron.  

Lottomerkury  Odbiorca. 

 

……………………………………….   ………………………………………. 

 

 

……………………………………….  ………………………………………. 

  

  



Załącznik do Umowy o zachowaniu poufności informacji z dnia ……………………. 

 

Lista osób którym zostaną ujawnione informacje poufne 
 

1.   

 

2.   

 

3.   

  

4.  

 

 

 

       ……..….………………………………………………. 

Odbiorca Informacji 


