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UMOWA  
O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 zawarta w dniu ... r. w ... pomiędzy: 
 
1. Spółką pod firmą: ..., 

reprezentowaną przez: ..., 
zwaną dalej: „Kontrahentem”, 

 
a 
 
2. Spółką pod firmą: MAJOREL POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. 

Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 
729336, wysokość kapitału zakładowego: 39.895.950,00 zł, NIP: 5272849893, REGON: 
380045376, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
reprezentowaną przez:  
 
Małgorzatę Żuchowską – Członka Zarządu, 
Marcina Nawrota – Prokurenta 
 
zwaną dalej: „MAJOREL”, 

 
i 
 
3. Spółką pod firmą: ADMINISTRATION PERSONNEL SERVICES sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem: 0000387025, wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł, NIP: 5252507244, 
REGON: 142957038, 
reprezentowaną przez:  
 
Małgorzatę Żuchowską – Członka Zarządu, 
Marcina Nawrota – Prokurenta 
 
zwaną dalej: „APS”. 

 
Niniejsza umowa zwana będzie dalej „Umową”, zaś Kontrahent, MAJOREL oraz APS zwani 
będą dalej „Stroną” oraz wspólnie „Stronami”. 
 

Preambuła 
Strony zawierają Umowę w celu zabezpieczenia poufności informacji, danych i dokumentów 
uzyskiwanych przez Kontrahenta podczas kontaktów i współpracy Stron, w tym w trakcie 
negocjacji, zawierania i realizacji umów. 
 

§ 1 [Nakaz poufności] 
1. Niniejszym Kontrahent zobowiązuje się do: 

1) nieujawniania, nieudostępniania ani nieprzekazywania Informacji Poufnych 
jakimkolwiek osobom lub podmiotom w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem przyznania 



 

Umowa o Zachowaniu Poufności – wzór 27.04.2021 

dostępu do Informacji Poufnych wyznaczonym osobom w celu należytego 
wykonania zobowiązań wynikających ze współpracy Stron; 

2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w jakikolwiek sposób inny niż w celu 
należytego wykonania zobowiązań, w tym niewykorzystywania ich dla osiągnięcia 
korzyści pośrednich bądź bezpośrednich ani w jakichkolwiek działaniach własnych 
lub podmiotów trzecich. 

2. Przez Informacje Poufne rozumieć należy wszelkie informacje związane 
z przedsiębiorstwem MAJOREL lub APS lub dotyczące MAJOREL lub APS, informacje 
związane ze współpracą Stron, jak też wszelkie inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, pozyskane przez Kontrahenta niezależnie od tego, czy informacje takie 
zostały udostępnione lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej, 
wizualnej, zapisu magnetycznego lub cyfrowego, czy też w jakiejkolwiek innej formie, 
oraz niezależnie od tego, czy informacje takie były oznaczone jako „poufne”, 
„zastrzeżone” lub podobnie. 

3. Informacjami Poufnymi są w szczególności (wyliczenie przykładowe): 
1) tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 
2) treść łączących Strony umów i wszelkie warunki współpracy Stron; 
3) informacje dotyczące klientów MAJOREL lub APS, w tym dane indywidualizujące 

klientów, warunki i zasady współpracy; 
4) informacje o zasadach kształtowania organizacji pracy, zasadach rekrutacji, 

ustalania i wykonywania obowiązków pracowniczych oraz współpracy handlowej i 
polityki cenowej,  

5) informacje o postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-
administracyjnych i innych, w których MAJOREL lub APS brała, bierze lub będzie 
brać udział; 

6) informacje dotyczące podejmowanych działań marketingowych, promocyjnych, 
public relations bądź działań mających wpływ na postrzeganie MAJOREL lub APS 
przez osoby trzecie (również jej pracowników), w tym działań mających na celu 
kształtowanie wizerunku oraz dotyczące relacji wewnętrznych; 

7) wszelkie inne informacje techniczne, technologiczne, praktyczne, handlowe lub 
organizacyjne, w tym wszelkie projekty, procedury, notatki, metody, rysunki, obrazy, 
opisy, schematy, specyfikacje, wzory, zestawienia, kompilacje i podobne 
opracowania. 

8) informacjami Poufnymi MAJOREL i APS są ponadto wszelkie informacje, w tym w 
zakresie wskazanym powyżej, dot. …. 

4. Informacji Poufnych nie stanowią informacje: 
1) powszechnie znane, 
2) przeznaczone do rozpowszechnienia na podstawie pisemnego porozumienia Stron, 
3) których ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, 
4) których ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i 

treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie, 
5) których ujawnienie jest konieczne dla prawidłowej realizacji postanowień Umowy. 

 
§ 2 [Obowiązki Stron] 

1. W celu prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z § 1 Umowy Kontrahent 
zobowiązany jest do: 
1) skutecznego i właściwego zabezpieczania Informacji Poufnych, 
2) ograniczania liczby osób uprawnionych do dostępu do Informacji Poufnych, 
3) uniemożliwienia dostępu do Informacji Poufnych osobom nieuprawnionym, 
4) uniemożliwienia dokonania modyfikacji lub usunięcia Informacji Poufnych przez 

osoby nieuprawnione. 
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2. Po zakończeniu współpracy pomiędzy Kontrahentem a MAJOREL lub APS, a także na 
żądanie MAJOREL lub APS, w zależności od tego, której z tych Stron Informacje Poufne 
dotyczą, Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego: 
1) przekazania oryginałów i kopii wszelkich dokumentów i innych nośników (w tym 

nośników audio, nośników wideo i nośników danych) zawierających Informacje 
Poufne; 

2) nieodwracalnego usunięcia wszelkich zapisów lub utrwaleń w jakiejkolwiek formie 
(w tym magnetycznych i cyfrowych) Informacji Poufnych ze wszelkich urządzeń (w 
tym wszelkich nośników), które nie zostaną przekazane odpowiednio MAJOREL lub 
APS. 

 
§ 3 [Zmiany Umowy] 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia pomiędzy Stronami stosownego aneksu w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 4 [Korespondencja związana z Umową] 
1. O ile Strony wyraźnie nie postanowiły inaczej, wszelkie oświadczenia, wezwania oraz 

inna korespondencja, przekazywane w związku z Umową, w tym w przypadku, gdy w 
Umowie mowa jest o „wyraźnej zgodzie”, powinny być przekazywane pocztą kurierską 
lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz kierowane pod adresy 
wskazane w ust. 2 poniżej. Strony dopuszczają możliwość przekazywania sobie 
wszelkich oświadczeń, wezwań oraz innej korespondencji (1) osobiście lub (2) poczty 
elektronicznej, jednakże powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia 
pisma w taki sposób będzie skuteczne pod warunkiem otrzymania odpowiednio: (1) 
zwrotnego poświadczenia odbioru, podpisanego przez adresata bądź osoby 
umocowane do reprezentowania adresata lub (2) elektronicznego sygnału 
potwierdzenia odbioru poczty elektronicznej. 

2. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:  
1) dla Kontrahenta: …. 
2) dla MAJOREL: 60-829 Poznań, ul Roosevelta 18. 
3) dla APS: 60-829 Poznań, ul Roosevelta 18. 

3. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania o każdorazowej zmianie adresu 
wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 
§ 5 [Rozstrzyganie sporów] 

Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory związane z zawarciem, wykonaniem lub 
ustaniem obowiązywania Umowy poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu 
właściwemu rzeczowo w Poznaniu. 
 

§ 6 [Klauzula salwatoryjna] 
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się z jakichkolwiek przyczyn nieważne, 
bezskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność, skuteczność lub wykonalność 
pozostałych postanowień Umowy. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym Strony 
zobowiązują się do takiego ułożenia swoich spraw i wspólnych interesów, aby wszystkie 
cele określone w Umowie mogły zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do 
wykonania sposób. 
 

§ 7 [Siła wyższa] 
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonania jest skutkiem działania siły 
wyższej. 
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2. Za siłę wyższą uważa się nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne, którego skutków nie da 
się przewidzieć, ani zapobiec.  

3. Strona powołująca się na zdarzenie siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.     

 
§ 8 [Postanowienia końcowe] 

1. Każdorazowo w przypadku naruszenia przez Kontrahenta obowiązków określonych w 
Umowie Kontrahent zapłaci MAJOREL lub APS, w zależności od tego, której z tych 
Stron Informacje Poufne dotyczą, karę umowną w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy 
złotych). MAJOREL lub APS mają prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego 
zastrzeżoną karę umowną. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
prawa. Postanowienia Umowy nie wyłączają obowiązków wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa, w tym dot. czynów nieuczciwej konkurencji. 

3. Dla Umowy właściwe jest prawo polskie i według prawa polskiego należy ją 
interpretować. 

4. Wszelkie dokumenty stanowiące załączniki do Umowy stanowią integralną jej część. 
Dokumenty te należy traktować jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające się. W 
przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niejasności Strony będą wspólnie dążyły do 
ich wyjaśnienia i uzgodnienia. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy 
postanowieniami Umowy a dołączonymi do niej dokumentami, postanowienia Umowy 
będą miały charakter decydujący, chyba że inaczej stanowią obowiązujące przepisy 
prawa lub Strony postanowią inaczej.  

5. Umowa obowiązuje przez okres 3 (trzech) lat. W przypadku zawarcia pomiędzy 
Kontrahentem a MAJOREL lub pomiędzy Kontrahentem a APS jakiejkolwiek umowy o 
współpracy w związku z uzyskiwaniem przez strony takiej umowy Informacji Poufnych 
objętych przedmiotem Umowy, w każdym takim przypadku (tj. w przypadku każdej z 
takich umów) postanowienia Umowy w odniesieniu do takiej danej umowy obowiązują 
przez okres obowiązywania takiej danej umowy oraz okres 3 (trzech) lat po ustaniu jej 
obowiązywania. 

6. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach; każda ze Stron 
otrzymała po 1 (jednym) egzemplarzu Umowy. 

 
ZA KONTRAHENTA: ZA MAJOREL: ZA APS: 
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