Dokument ten jest tylko przykładową formą dokumentu umowy o zachowaniu poufności.
inAkademia ani inQuest s.c. nie ponoszą odpowiedzialności za jej zastosowanie ani za
ew. konsekwencje prawne, wynikające z tytułu jej zastosowania. Rekomendujemy opinię
prawną w celu dopasowania treści umowy o zachowaniu poufności do specyfiki danej
sytuacji, w której ma być podpisana stosowna umowa.
Umowa o zachowaniu poufności (NDA)
zawarta w dniu …………….. 2014 r. w ….. pomiędzy:
FIRMA 1, zwaną w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………
a
FIRMA 2, zwana w dalszej części Umowy Agencją, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………….
W związku z rozpoczęciem
postanawiają, co następuje:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Agencja:

współpracy

pomiędzy

Stronami,

strony

zgodnie

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich materiałów,
dokumentów oraz informacji poufnych, uzyskanych zarówno w sposób
zamierzony, jak i przypadkowy od drugiej Strony w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej, związanych z ofertą współpracy i zawarciem umowy
o współpracy oraz jej dalszą realizacją.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, czy dana informacja lub
wiadomość
jest
Informacją
Poufną,
Strony
zobowiązane
są
do wspólnego wyjaśnienia wątpliwości w tym zakresie.
Strony ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków
wynikające z niniejszej Umowy przez osoby zaangażowane w proces
tworzenia oferty współpracy, zawarcia umowy oraz jej dalszej realizacji jak
za działania własne.
Informacje Poufne, zebrane w procesie tworzenia oferty współpracy, zawarcia
umowy oraz jej dalszej realizacji mogą być wykorzystywane tylko w celu
realizacji Współpracy i mogą zostać ujawnione osobom i podmiotom trzecim
tylko i wyłącznie za zgodą strony, której informacja poufna dotyczy lub kiedy
obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Nie stanowi informacji poufnej informacja, która została podana
do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia niniejszej
Umowy lub zostały ujawnione do wiadomości publicznej na podstawie
pisemnej zgody Stron.
Przedstawione przez agencję pomysły i wyceny zostaną zachowane
w tajemnicy i nie będę wykorzystywane bez zgody Agencji
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.

Zleceniodawca:

