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UMOWA 

 

zawarta w Warszawie dnia   …………………………………..                      r. („Umowa”) pomiędzy: 

 

 

Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 
39G, 02-148 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000047774, Regon: 016046030, z kapitałem zakładowym : 1 911 499 700,00 PLN PLN, NIP: 
522-24-82-605, reprezentowaną przez osoby wskazane na ostatniej stronie, 
 
zwaną dalej „Zamawiającym”  
a  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… reprezentowana przez:  
Zwana dalej dostawcą 
 
zwane dalej łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”. 

 

Zważywszy, że Strony zamierzają podjąć współpracę, w ramach której możliwe jest ujawnienie 
informacji o charakterze poufnym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka 
ujawnienia tych informacji nieupoważnionym osobom,  

 

Strony postanowiły, co następuje: 

 

1. Informacje Poufne  

1.1. Przez “Informacje Poufne” należy rozumieć wszelkie informacje dotyczące Strony,  przekazane 
lub ujawnione drugiej Stronie przed lub po podpisaniu Umowy, niezależnie od formy ich 
utrwalenia lub sposobu przekazania, lecz w każdym przypadku w związku z działaniami Stron, o 
których mowa w preambule Umowy, przez Strony lub przez ich wspólników, doradców, 
pracowników, członków organów, kontrahentów, doradców prawnych, podmioty z nimi 
powiązane lub przez nie kontrolowane lub inne podmioty  
z nimi związane, umową lub w jakikolwiek inny sposób, za wyjątkiem wyraźnie oznaczonych 
przez Stronę ujawniającą jako nie będące Informacjami Poufnymi albo też informacji, które 
zostały przekazanie w celu ich wykorzystania do wykonania obowiązków związanych z 
koniecznością rozpowszechnienia tych informacji jednak w tym przypadku informacje te mogą 
zostać wykorzystane wyłącznie do celów związanych z wykonaniem obowiązków umownych. 
Informacje Poufne obejmują w szczególności:  

a. wszelkie informacje o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym lub 
organizacyjnym;  

b. odnoszące się do sposobu prowadzenia działalności przez Strony, w tym dane dotyczące ich 
strategii, personelu, kontrahentów, partnerów, spraw finansowych, przyszłych planów lub 
perspektyw; 
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c. dotyczące wszelkich posiadanych przez Strony informacji, wiedzy, know-how, koncepcji 
kreatywnych, pomysłów, planów oraz założeń kampanii reklamowych  
i promocyjnych, danych finansowych, handlowych, technicznych, operacyjnych,  
a także badań, analiz, opracowań i planów dotyczących działalności Stron oraz ich klientów, 
kontrahentów i partnerów. 

1.2. Informacjami Poufnymi nie są takie informacje, które:  

a. są powszechnie znane, w szczególności jeżeli zostały opublikowane lub powszechnie 
i publicznie udostępnione lub rozpowszechnione przez Stronę, której Informacje Poufne 
dotyczą, bez względu na to czy nastąpiło to przed czy po momencie ich ujawnienia, 

b. były znane Stronie przed ich udostępnieniem przez Stronę ujawniającą, 

c. zostały udostępnione Stronie przez osoby trzecie, które uzyskały te informacje w sposób 
zgodny z prawem, a nie w rezultacie naruszenia jakichkolwiek zobowiązań umownych lub 
prawnych. 

 

2. Obowiązek zachowania poufności  

2.1. Strony zobowiązane są do zachowania w poufności wszelkich Informacji Poufnych 
udostępnionych w czasie wykonywania współpracy.  

2.2. Strony zobowiązane są ograniczyć dostęp do Informacji Poufnych jedynie do tych swoich 
przedstawicieli, pracowników, współpracowników i konsultantów, którym jest to niezbędne dla 
wykonywania obowiązków wynikających z umów zawartych pomiędzy Stronami. 

2.3. Na żądanie drugiej Strony, każda ze Stron w każdym czasie, bez nieuzasadnionej zwłoki, zwróci 
lub zniszczy wszelkie dokumenty i nośniki (w tym wszelkie dane  
i informacje zapisane w pamięci komputera lub na innych nośnikach informacji) zawierające 
Informacje Poufne dotyczące drugiej Strony, w których posiadanie weszła  
w związku ze współpracą, o ktróej mowa w preambule Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych Strony potwierdzają, że Strona będąca w posiadaniu Informacji Poufnych nie 
jest zobowiązana do zwrotu lub zniszczenia, gdy obowiązek ich zachowania wynika z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2.4. Informacje Poufne będą wykorzystywane przez Strony wyłącznie w zakresie bezpośrednio związanym 
z wykonywaniem obowiązków wynikających z umów zawartych pomiędzy Stronami. 

2.5. Strony niniejszym ustalają, że zobowiązanie do zachowania w poufności Informacji Poufnych 
obejmuje między innymi: 

a. zakaz rozpowszechniania, kopiowania lub dystrybucji Informacji Poufnych osobom trzecim 
oraz nieupoważnionym pracownikom lub współpracownikom Stron;  

b. zakaz ujawniania Informacji Poufnych lub udostępniania ich osobom trzecim oraz 
nieupoważnionym pracownikom lub współpracownikom Stron;  

c. zakaz przekazywania Informacji Poufnych osobom trzecim oraz nieupoważnionym 
pracownikom lub współpracownikom Stron;  

d. zakaz potwierdzania lub składania komentarzy dotyczących Informacji Poufnych wobec osób 
trzecich lub nieupoważnionych pracowników lub współpracowników Stron; 

e. zakaz wykorzystywania lub posługiwania się Informacjami Poufnymi w celu uzyskania 
korzyści przez Strony lub osoby trzecie. 

2.6. Obowiązek zachowania poufności nie obejmuje przypadku: 
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a. ujawnienia Informacji Poufnych na rzecz podmiotów wchodzących w skład grupy 
kapitałowej, do której Strona należy w tym spółek powiązanych ze Stroną, oraz podmiotów 
świadczących usługi na rzecz Strony, w szczególności w zakresie świadczenia pomocy 
prawnej, audytu na podstawie zawartych umów; 

b. ujawnienia informacji podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów, w tym na żądanie uprawnionych organów lub  
w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym, sądowo-administracyjnym lub 
administracyjnym; 

c. ujawnienia informacji po uzyskaniu uprzedniej zgody Strony Ujawniającej udzielonej na 
piśmie. 

 

3. Odpowiedzialność 

3.1. Z tytułu naruszenia postanowień Umowy poprzez ujawnienie Informacji Poufnych osobom 
trzecim wbrew postanowieniom Umowy, Strona, która dopuściła się naruszenia zobowiązana 
będzie do wyrównania szkody powstałej z tego tytułu.   

 

4. Postanowienia końcowe 

4.1. Na podstawie Umowy nie dochodzi do przeniesienia praw do Informacji Poufnych przekazanych 
przez druga Stronę lub od niej uzyskanych. 

4.2. Umowa nie stanowi zobowiązania dla żadnej ze Stron do udostępniania Informacji Poufnych 
drugiej Stronie. 

4.3. Umowa zostaje zawarta na czas  związania jej Stron umowami w ramach których dochodzi do 
przekazania Informacji poufnych oraz przez okres 2 lata od rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniej 
z tych umów. 

4.4. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4.5. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów, jednak 
w przypadku wystąpienia na drogę postępowania sądowego właściwy do rozstrzygnięcia sporów 
związanych z Umową będzie sąd powszechny właściwy dla m.st. Warszawy.  

4.6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron.  

 

______________________                                                                      ______________________ 

                         Dostawca                                                                                                         PHH 

 

 


