OŚWIADCZENIE
O ZOBOWIĄZANIU DOCHOWANIA POUFNOŚCI
zawarte w dniu ……………………….r. w Krakowie pomiędzy :
TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
pod nr KRS 0000270491, posiadająca NIP 6762337735, REGON 120378027,
wysokość kapitału zakładowego: 479.029.800,00 zł, reprezentowaną przez :
1……………………………..
2……………………………..
zwanej dalej „TAURON”,
oraz
Panem/Panią
_________________________________________,
prowadzącym
działalność gospodarczą pod firmą ____________________________________,
z siedzibą _________________________, przy ulicy _____________________________,
kod pocztowy ____________________, NIP: _______________________, REGON:
______________________, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (odpis z CEIDG stanowi załącznik nr 9 do niniejszej Umowy),
który
oświadcza,
że
prowadzi
działalność
gospodarczą
pod
firmą
„________________________________________________” i z tego tytułu rozlicza się we
własnym zakresie z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z odpowiednimi przepisami. Partner
oświadcza także, że jest płatnikiem podatku VAT,
(ewentualnie)
_________________________________
spółka
_____________
z
siedzibą
w ____________, kod pocztowy __________________, przy ul. ____________________,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym _______________________________, __ Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS______________, NIP
______________, REGON _____________________ z kapitałem zakładowym
__________________ – opłacony w całości, reprezentowaną przez:
______________________ - _____________________,
______________________ - _____________________,
odpis aktualny z KRS-u Partnera stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,
dalej zwaną Partnerem.

Dotyczy: informacji udostępnionych Wykonawcy w celu uzyskania Zapytania
o Informację (ZOI) (Request For Information (RFI), „Pozyskanie Partnera zewnętrznego
w celu utworzenia sieci Punktów Partnerskich TAURON”
§1
1. Wszelkie informacje (w szczególności ustne, pisemne, w formie elektronicznej),
udostępniane Partnerowi lub odpowiednio TAURON powiązane bezpośrednio ze stroną
udostępniającą w celu wykonania Zadania, które nie są powszechnie dostępne
(Informacje), powinny stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i powinny być stosownie
chronione.
2. Informacje mogą dotyczyć zarówno TAURON lub Partnera, jak również innych
podmiotów, w szczególności tych z którymi TAURON lub Partner pozostaje w stosunku
dominacji lub zależności oraz z którymi jest powiązany (pośrednio lub bezpośrednio)
kapitałowo lub umownie.
3. Wykorzystanie schematów biznesowych, koncepcji współpracy, idei rozwoju, planów
rozwojowych niedotyczących bezpośrednio TAURON lub Partnera – w razie
wątpliwości nie stanowi naruszenia niniejszego zobowiązania, w szczególności
w sytuacji wykorzystania ich w przypadku niepodjęcia współpracy przez TAURON
i Partnera lub podjęcia współpracy z innymi podmiotami.
§2
1. Partner oraz odpowiednio TAURON nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązują się
traktować przekazane im wzajemnie Informacje jak tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Obowiązek zachowania Informacji w poufności obejmuje w szczególności zobowiązanie
do ich:
a) nieujawniania oraz nie przekazywania w jakikolwiek sposób osobom trzecim,
b) niewykorzystywania powyższych Informacji we własnej działalności,
c) chronienia z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności,
d) wykorzystywania wyłącznie w celu należytego wykonania Zadania.

§3
1. Partner oraz odpowiednio TAURON zobowiązują się do podjęcia wszelkich
niezbędnych działań mających na celu spowodowanie należytego wykonania
(na zasadach określonych w niniejszym Zobowiązaniu) obowiązku zachowania
poufności przez podmioty świadczące na jego rzecz usługi oraz osoby zatrudnione
w tych podmiotach i u samego Partnera lub odpowiednio TAURON, w tym osoby
świadczące usługi/pracę na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy.

2. Partner i odpowiednio TAURON zobowiązuje się, że zarówno on jak i podmioty
działające na jego rzecz:
1) udostępnią swoim pracownikom oraz innym osobom i podmiotom świadczącym
na ich rzecz usługi Informacje tylko w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy
dla potrzeb wykonania Zadania;
2) niezwłocznie po zakończeniu Zadania, a także na każde pisemne żądanie
TAURON lub odpowiednio Partner, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą jakiekolwiek
dokumenty lub inne nośniki Informacji w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi.
§4
Partner i odpowiednio TAURON ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody
powstałe na skutek niedochowania poufności Informacji, obejmujące zarówno straty
rzeczywiste, jak i utracone korzyści, w tym koszty sądowe i wszelkie inne koszty poniesione
przez TAURON lub odpowiednio Partnera w celu realizacji roszczeń powstałych z powodu
naruszenia przez TAURON lub odpowiednio Partnera albo podmioty wskazane
w § 3 niniejszego Zobowiązania.
§5
Osoby(a) poniżej podpisane oświadczają ponadto, iż podpisując niniejsze Zobowiązanie
nie naruszają jakichkolwiek przepisów, statutu, umowy spółki lub innych wewnętrznych
regulacji, a także, że są prawidłowo umocowanymi reprezentantami Partnera
do zaciągnięcia w jego imieniu niniejszego Zobowiązania.

................................................ ................................................
(podpis(y) reprezentanta(ów) Partnera)

................................................. ................................................
(podpis(y) reprezentanta(ów) TAURON)

