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Załącznik nr 3 do Umowy 
nr BGO-BGZ.261.016.2021 

UJEDNOLICONA 
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 
 
zawarta dnia w dniu _________, w_________, pomiędzy: Najwyższą Izbę Kontroli z siedzibą w 
Warszawie ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez 
…………………………………………………………………………………………………………….   
                                         (imię, nazwisko funkcja/stanowisko pracownika NIK) 
 
zwana dalej Stroną Ujawniającą, 
 
oraz 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
dane podmiotu (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL albo nazwa, adres siedziby, dane 
rejestrowe w  przypadku podmiotu innego niż osoba fizyczna) 
  
zwana dalej Stroną Otrzymującą,  
 
wspólnie nazywane Stronami zawarły umowę o następującej treści: 
 
 

§ 1. Definicja informacji poufnych 
 

1. Na potrzeby zawarcia i wykonania niniejszej umowy,  przez "Informacje poufne” rozumie się, 
z zastrzeżeniem ust. 2, wszelkie informacje jakie Strona Otrzymująca uzyskała w jakikolwiek 
sposób (zamierzony lub przypadkowy) od Strony Ujawniającej w związku z dostawą i 
wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego 
klasy ERP bez względu na sposób i formę ich przekazania. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i 
informacji: 
1) dostępnych publicznie; 
2) otrzymanych przez Stronę Otrzymującą, zgodnie z przepisami prawa powszechnie  

obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 
3) które w momencie ich przekazania przez Stronę Ujawniającą były już znane Stronie 

Otrzymującej bez obowiązku zachowania poufności; 
4) w stosunku do których Strona Otrzymująca uzyskała pisemną zgodę Strony Ujawniającej 

na ich ujawnienie. 
 
 

§ 2. Zobowiązania stron 
 

1. Strona Otrzymująca zobowiązuje się do zachowania Informacji poufnych w tajemnicy przez 
okres w trakcie trwania umowy oraz przez okres 10 lat po jej wygaśnięciu/rozwiązaniu. 

2. Strona Otrzymująca zobowiązuje się do dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia 
Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych 
osób trzecich. 
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3. Strony zgodnie postanawiają, że Strona Otrzymująca w żaden sposób i w żadnej formie nie 
ujawni żadnych Informacji Poufnych osobom trzecim, nie sporządzi żadnych kopii 
przekazanych dokumentów zawierających Informacje poufne i nie wykorzysta Informacji 
poufnych dla celów innych niż wykonanie umowy o pracę zawartej pomiędzy stronami. 

4. W uzasadnionych przypadkach Strona Otrzymująca może zostać zwolniona z obowiązku 
zachowania poufności na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Stronę 
Ujawniającą. 

5. Strona Otrzymująca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Stronę Ujawniającą, jeżeli 
dojdzie do naruszenia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy przez Stronę 
Otrzymującą lub inną osobę trzecią. W takiej sytuacji Strona Otrzymująca bezzwłocznie 
podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje Stronę Ujawniającą 
w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Strony 
Ujawniającej opisując okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub 
ujawnienia Informacji poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

6. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, 
Strona Otrzymująca zwróci bezzwłocznie Stronie Ujawniającej lub komisyjnie zniszczy 
wszelkie Informacje poufne. 

7. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy Strona Ujawniająca przekaże Stronie Otrzymującej 
dane osobowe, to Strona Otrzymująca zobowiązuje się do przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z zachowaniem przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 9UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). W takiej sytuacji Strona Ujawniająca w drodze 
pisemnej umowy powierzy Stronie Otrzymującej przetwarzanie danych osobowych na 
podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 
§ 3. Odpowiedzialność za niewykonanie umowy 

 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strona Otrzymująca 

zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy 
złotych polskich) za każdy przypadek naruszenia. 

2. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odpowiedzialności karnej za 
ujawnienie informacji poufnych, o której mowa w art. 266 § 1 kodeksu karnego.  

3. Przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony rozumieją każdy przypadek 
ujawnienia Informacji poufnych w trakcie trwania Umowy jak i po jej wygaśnięciu, za 
wyjątkiem ujawnienia tych informacji w oparciu o zgodę Strony Ujawniającej. 

 
§ 4. Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3. Umowa została sporządzona w czterech jednakowych egzemplarzach, trzy dla 

Zamawiającego,  jeden dla Wykonawcy. 
 
 

 
…………………………………….      …………………………………………….. 
     
Strona Ujawniająca (NIK)       Strona Otrzymująca 


