Umowa o zachowaniu poufności
Umowa o zachowaniu poufności (zwana dalej jako Umowa) ma na celu
konieczność uregulowania wzajemnych stosunków związanych
z przekazywaniem pomiędzy stronami (odbiorcą i dostawcą) informacji
poufnych w związku z koniecznością ochrony informacji związanych
z dostawami towarów i usług dla Nowy Styl Sp. z o.o. i/lub jej spółek
zależnych i powiązanych, Pełna lista podmiotów dostępna jest tutaj
(zwanych dalej łącznie Nowy Styl). Wskazując na powyższe, strony
postanawiają co następuje:
1.

Informacje poufne

1.1.

Informacjami poufnymi w rozumieniu niniejszej Umowy są wszelkie informacje komercyjne, techniczne, ekonomiczne,
finansowe, handlowe, prawne lub organizacyjne, jak również dane osobowe lub jakiekolwiek inne informacje dotyczące
Nowy Styl Sp. z o.o. oraz jej podmiotów zależnych i powiązanych, posiadające jakiekolwiek wartości ekonomiczne,
które nie są powszechnie dostępne dla osób trzecich, a są pozyskane przez dostawcę w jakikolwiek sposób w trakcie
prowadzenia negocjacji lub współpracy z Nowym Stylem, niezależnie od formy przekazania lub utrwalenia tych informacji
i ich źródła.

1.2. Informacjami poufnymi w rozumieniu niniejszej Umowy są w szczególności wszelkie dane dotyczące Nowego Stylu
bez względu na to, czy są one chronione patentem lub innym prawem ochronnym, w tym dane dotyczące: know-how,
asortymentu, instrukcji, dokumentacji technicznej, metod wytwarzania i wszelkich innych danych, które mogą stać się
dostępne podczas trwania współpracy.
1.3. Z
 akwalifikowanie informacji jako informacji poufnej w rozumieniu niniejszej Umowy nie wymaga oznaczenia jej klauzulą
„informacja poufna” ani jakimkolwiek innym symbolem lub znakiem, jak również nie wymaga zastrzeżenia jej poufności
lub podjęcia jakichkolwiek środków zmierzających do jej ochrony przez Nowy Styl.

2.

Zobowiązanie do zachowania poufności

2.1. Na mocy niniejszej, dostawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne dotyczące Nowego Stylu.
2.2. Z
 obowiązanie do zachowania poufności dotyczy dostawcy, jak również jego pracowników, współpracowników,
wykonawców, podwykonawców oraz wszelkich osób lub podmiotów prawnie lub faktycznie powiązanych z dostawcą,
działających wspólnie z dostawcą lub na jego zlecenie. Dostawca zobowiązuje się podjąć działania zmierzające do
zobowiązania wyżej wymienionych osób do stosowania niniejszej Umowy, jak również ponosi odpowiedzialność za
zachowanie poufności przez te osoby jak za działania własne, na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
2.3. W
 ramach zobowiązania do zachowania poufności dostawca zobowiązuje się zastosować wszelkie niezbędne
środki w celu zapobieżenia ujawnienia informacji poufnych osobom nieuprawnionym. W szczególności dostawca
zobowiązuje się do:
— utrzymania informacji poufnych w tajemnicy i chronienie ich co najmniej ze starannością, z jaką chroni swoją tajemnicę
przedsiębiorstwa,
— o
 chrony informacji poufnych przed kradzieżą lub nieuprawnionym dostępem,
— niezwłocznego poinformowania Nowego Stylu o każdorazowym przypadku naruszenia zobowiązania do zachowania
poufności wynikającego z niniejszej Umowy,
— po zakończeniu negocjacji lub współpracy z Nowym Stylem, jak również na każde wezwanie Nowego Stylu, dostawca
zobowiązuje się do zwrotu lub zniszczenia wszelkich materiałów lub nośników zawierających informacje poufne

3.

Kary umowne

3.1. W
 przypadku naruszenia przez dostawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, dostawca zobowiązuje się do
zapłaty na rzecz Nowy Styl Sp. z o.o. lub jej spółki zależnej lub powiązanej, kary umownej w kwocie
za każdy przypadek naruszenia.
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3.2. Nowy Styl zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość zastrzeżonej kary umownej.

4.

Czas trwania ochrony informacji poufnych

4.1. U
 mowa została zawarta na czas określony 10 lat bez prawa jej wcześniejszego wypowiedzenia przez strony. Po tym
okresie Umowa obowiązuje przez czas nieoznaczony.

4.2. Obowiązek zachowania poufności na mocy niniejszej Umowy trwa zarówno w czasie negocjacji lub współpracy dostawcy
z Nowym Stylem, jak również po faktycznym ustaniu lub zakończeniu przedmiotowych negocjacji lub współpracy.

4.3. Informacje poufne pozostają wyłączną własnością Nowego Stylu.
4.4. P rawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie, a wszelkie spory związane z jej zawarciem lub wykonaniem
zostają poddane pod wyłączną jurysdykcję sądów polskich.

4.5. W razie zaistnienia pomiędzy stronami sporu związanego z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy, strony
zobowiązują się do podjęcia negocjacji i rozmów w celu jego polubownego rozstrzygnięcia. Jeśli polubowne
rozstrzygnięcie sporu okaże się niemożliwe, sądem właściwym miejscowo do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Nowy Styl Sp. z o.o.

4.6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.7. Jeśli Umowa została zawarta w polskiej i angielskiej wersji językowej, a pomiędzy wersjami występują jakiekolwiek
rozbieżności, strony postanawiają, że decydujące znaczenie dla wykładni Umowy ma polska wersja językowa.

4.8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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