
 

ZACHOWANIE POUFNOŚCI ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Sprzedającego, 

których ujawnienie mogłoby narazić Sprzedającego na szkodę, o których Kupujący dowie się w związku lub 

przy okazji wykonywania niniejszej umowy w czasie jej trwania jak i po jej zakończeniu. 

2. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust.1 powyżej  

dot. Sprzedającego lub jego klientów bądź kontrahentów, tj. w szczególności wszelkich informacji o 

charakterze technicznym, technologicznym, prawnym, handlowym lub organizacyjnym, jak również informacji 

odnoszących się do jego strategii, personelu, spraw finansowych lub przyszłych planów, perspektyw, lub 

innych informacji posiadających wartość gospodarczą stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przede wszystkim Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 poz. 419) .  

3. Kupujący wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z Umową będzie przetwarzał wyłącznie na 

potrzeby jej realizacji, późniejszej archiwizacji oraz będzie je chronić przed dostępem osób 

nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 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 – RODO – Dz. Urz. UE.L Nr 119 

str.1). 

4. Kupujący jest zobowiązany ograniczyć dostęp do informacji oraz danych osobowych uzyskanych od 

Sprzedającego jedynie do tych swoich przedstawicieli, pracowników, współpracowników i konsultantów, 

którym jest to niezbędne w związku ze świadczeniem usług na rzecz Sprzedającego, wynikających z 

niniejszej umowy. Kupujący zobowiązuje się, zapewnić iż wskazane wyżej osoby będą zobowiązane do 

zachowania poufności oraz w sytuacji przetwarzania przez nie danych osobowych, będą posiadały stosowne 

upoważnienia. Za działanie tych osób Kupujący odpowiada jak za własne działanie.  

5. Strony oświadczają, ze dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron (dalej 

,,Dane Kontaktowe’’) udostępniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w 

jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania niniejszej Umowy przekazywane są w ramach prawnie 

uzasadnionego interesu Stron. Udostępniane dane obejmują: imię i nazwisko, stanowisko, pełnioną funkcję 

w ramach wykonywania Umowy, adres e-mail i numer telefonu służbowego. Każda ze Stron będzie 

administratorem Danych Kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy i zobowiązuje się w 

związku z tym do przekazania w imieniu drugiej Strony wszystkim osobom, których dane jej udostępniła, 

informacji, o których mowa w art. 14 RODO. Strony zobowiązują się wzajemnie, że Dane Kontaktowe 

uzyskane na podstawie niniejszego postanowienia będą wykorzystywane jedynie do realizacji Umowy i nie 

będą wykorzystywane do innych celów. 

6. Za naruszenie obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu Sprzedający będzie miał prawo do 

dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. 

7. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Kupującego przez 

okres 5 lat od zakończenia, rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy. 

 

………………………………………………………. 

Podpis osoby uprawnionej 

 

 


