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Umowa o zachowaniu poufności 

zawarta w dniu … 08.2021 r. w Szczecinie między: 

Spółką Wodną ,,Międzyodrze” w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, 
wpisaną do systemu informacyjnego gospodarowania wodami Regionu Wodnego Dolnej Odry 
i Przymorza Zachodniego pod numerem 64, NIP: 852-000-21-85, REGON: 810550009, zwaną dalej 
Stroną Ujawniającą, którą reprezentują: 

1.  Krzysztof Kwiecień  – Przewodniczący Zarządu, 

2.  Wojciech Siadkowski  – Zastępca Przewodniczącego Zarządu, 

a firmą 

………………………………….., ul. …………………….., ……………….., NIP: ……………….., 
REGON ……………………. 

którą reprezentuje: 

1. …………………. - Właściciel 

 

zwaną dalej Stroną Otrzymującą,  

o następującej treści: 

Zważywszy, że w związku ze współpracą między Stronami niniejszej umowy każda ze Stron może 
uzyskać dostęp do Informacji Poufnych drugiej Strony, które to informacje Strony zamierzają 
chronić w sposób określony w niniejszej Umowie, Strony postanowiły, co następuje: 
 

§ 1 

1.  Dla celów niniejszej umowy „Informacjami poufnymi” są: wszelkie informacje lub dane 
dotyczące działalności Strony Ujawniającej, w szczególności informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne, finansowe, prawne lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, a także informacje uzyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych 
informacji, niezależnie od sposobu ich ujawnienia Stronie Otrzymującej lub osobie trzeciej 
będącej wykonawcą lub działającej w imieniu Strony Otrzymującej (w tym na piśmie, ustnie lub 
przy wykorzystaniu jakichkolwiek innych środków przez Stronę Ujawniającą), zarówno przed 
jak i po dacie niniejszej Umowy, jednakże z wyłączeniem informacji albo danych: 

a. które są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszej 
Umowy przez Stronę Otrzymującą, 

b. które były w jej posiadaniu lub były jej znane przed uzyskaniem od Strony Ujawniającej, 

c. które Strona Otrzymująca uzyskała ze źródła innego niż Strona Ujawniająca lub jej klient bez 
naruszenia przez Stronę Otrzymującą ani przez to źródło żadnego zobowiązania 
do zachowania poufności, 

d. które zostaną ujawnione przez Stronę Otrzymującą po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody 
Strony Ujawniającej lub bez takiej zgody, po okresie pięciu lat od daty rozwiązania niniejszej 
Umowy. 

2.  Dla realizacji niniejszej umowy strony zgodnie ustalają iż Celem jest: współpraca Stron 
w zakresie: 
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„Opracowanie operatów wodno prawnych i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwoleń 
wodno-prawnych: 

a.  na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia, składającego 
się z dwóch studni głębinowych, zlokalizowanego na terenie oczyszczalni „Ostrów 
Grabowski", 

b.  na wprowadzanie ścieków komunalnych do wód z oczyszczalni „Ostrów Grabowski", 

położonej w Szczecinie przy ul. Przejazd 14, na działce nr 4/8 obręb 1084 Szczecin, zgodnie 
z wymaganiami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624)”. 

a także wszelkie informacje pozyskane w związku z tą współpracą 
 

§ 2 

1. Strona Otrzymująca zachowa Informacje Poufne Strony Ujawniającej w tajemnicy, 
w szczególności podejmie w stosunku do nich takie same środki ostrożności oraz takie same 
środki zabezpieczające, jak te stosowane przez Stronę Otrzymującą w stosunku do jej własnych 
Informacji Poufnych, i w stosunku do których Strona Otrzymująca gwarantuje, że zapewniają 
one odpowiednią ochronę przeciwko nieupoważnionemu ujawnieniu, kopiowaniu 
lub wykorzystaniu. 

2. Ujawnianie Informacji Poufnych ograniczone będzie do tych pracowników, członków władz 
lub podwykonawców Strony Otrzymującej, którym wiedza taka jest niezbędna dla realizacji 
Celu, pod warunkiem, że w każdym takim przypadku Strona Otrzymująca zapewni, 
że postanowienia niniejszej Umowy będą przestrzegane przez te osoby. Kopie lub reprodukcje 
dokumentów otrzymanych przez Stronę Otrzymującą od drugiej Strony nie będą wykonywane, 
a wszelkie wykonane kopie będą własnością Strony Ujawniającej. Wszelkie Informacje Poufne 
oraz ich kopie zostaną zwrócone Stronie Ujawniającej niezwłocznie od otrzymania od niej 
pisemnego żądania. 

3. W przypadku powierzenia przez Stronę Ujawniającą Stronie Otrzymującej przetwarzania danych 
osobowych, Strona Otrzymująca zobowiązuje się, że powierzone jej dane będzie przetwarzać 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Celu i zobowiązuje się, że będzie przestrzegać 
zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności zobowiązuje się do: 

a. podjęcia środków zabezpieczających powierzone jej dane osobowe, 

b. stosowania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z w/w ustawy oraz do 
zachowania tych danych w tajemnicy w trakcie trwania i po rozwiązaniu niniejszej Umowy. 

 

§ 3 

1. Strona Otrzymująca nie przekaże Informacji Poufnych, ani w całości ani w części, żadnej osobie 
trzeciej, z zastrzeżeniem § 2 pkt. 2. 

2. Strona Otrzymująca wykorzystywała będzie Informacje Poufne wyłącznie dla realizacji Celu. 

3. Strona Otrzymująca nie wykorzysta Informacji Poufnych komercyjnie ani żadnej ich części bez 
uprzedniej pisemnej zgody Strony Ujawniającej.  

4. Strona Otrzymująca upoważniona będzie do ujawnienia Informacji Poufnych, jeżeli obowiązek 
taki będzie wynikać z przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że w zakresie, w jakim to będzie 
możliwe, zawiadomi o tym Stronę Ujawniającą, co najmniej dwa dni robocze przed takim 
ujawnieniem. 
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§ 4 

Strona Ujawniająca nie gwarantuje, że Informacje Poufne będą miały zastosowanie lub będą 
odpowiednie dla realizacji Celu albo jakiegokolwiek innego zadania. 
 

§ 5  

1. W przypadku niedotrzymania postanowień niniejszej umowy Strona Ujawniająca może żądać 
od Strony Otrzymującej kary umownej w wysokości do 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 

2. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu odszkodowania 
przekraczających wysokość kary umownej przed sądami powszechnymi. 

 

§ 6 

Strona Ujawniająca zobowiązuje się do stosowania wszystkich postanowień tej umowy w zakresie 
danych o kliencie strony Otrzymującej takich jak: nazwa firmy, imię, nazwisko, adres, dane 
teleadresowe, zakres zleconej sprawy.  

§ 7 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jedno-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

3. Pomimo rozwiązania umowy postanowienia paragrafów 1 do 5 pozostają w mocy przez 5 lat 
(słownie pięć lat) od dnia rozwiązania niniejszej Umowy. 

 

§ 8 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd w Szczecinie. 
 

§ 9 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 
 Strona Ujawniająca Strona Otrzymująca 
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