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Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego nr 2022/05/17/01 
        

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 
 
zawarta w Konopnicy, w dniu _____________ roku, pomiędzy: 
 
 
IPT FIBER Sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy (21-030), Konopnica 133, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000711326, będącą płatnikiem podatku 
od towarów i usług VAT, posiadającą numer NIP: 7123357513 oraz numer REGON: 369067171, 

reprezentowaną przez : 

Prezesa Zarządu- Krzysztofa Witonia 

Wiceprezesa Zarządu- Pawła Cichosza 

Członka Zarządu- Monikę Kozak 

z tym, że podpisy pod umową zostaną złożone zgodnie z zasadą reprezentacji, 

 
zwaną dalej „IPT Fiber” 
 
a 
 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
(firma, siedziba i adres; nr we właściwym rejestrze oraz nazwa rejestru; REGON, NIP, kapitał zakładowy] 
 

reprezentowaną przez:  

_____________ – _____________, 

_____________ – _____________, 

_____________ – _____________, 

 

zwaną dalej „Oferent” 

 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną”.  
 
 
Zważywszy, że Oferent zamierza złożyć ofertę w związku z zapytaniem ofertowym IPT Fiber dotyczącym 
wybudowania budynku Centrum Badawczo – Rozwojowego Technologii Światłowodowych dla Przemysłu, 
wyposażenia budynku w infrastrukturę badawczą oraz zainstalowania i uruchomienia infrastruktury 
badawczej, a IPT Fiber w celu umożliwienia Oferentowi złożenia ww. oferty zamierza przekazać 
Oferentowi dokumenty wskazane w § 1 ust. 4 poniżej, które zawierają informacje poufne IPT Fiber; 
 
Zważywszy, że w procesie ofertowania IPT Fiber może ujawnić Oferentowi inne informacje, które uznaje 
za poufne; 
 
 
Niniejszym Strony postanawiają co następuje: 
 
 

§1 
1. Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji poufnych IPT Fiber. 
2. „Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje i dane, ujawnione w dowolnej formie,  
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w szczególności wiedzę i materiały zawarte w notatkach, analizach, opracowaniach a także w formie 
danych technologicznych, próbek, modeli i programów komputerowych, ujawnione przez IPT Fiber 
Oferentowi po dacie zawarcia niniejszej umowy, a dotyczące bezpośrednio lub pośrednio 
przedsiębiorstwa, interesów lub spraw IPT Fiber. 

3. „Informacje Poufne” oznaczają ponadto wszelkie informacje dotyczące urządzeń należących do IPT 
Fiber, sposobu funkcjonowania IPT Fiber, sposobu organizacji pracy w IPT Fiber, systemów i instalacji 
funkcjonujących w IPT Fiber, oraz wszelkie inne informacje, o których Oferent powziął wiedzę podczas 
przebywania na terenie budynku, w którym IPT Fiber prowadzi działalność gospodarczą, w tym dane 
osobowe (Konopnica 133, 21-030 Konopnica).   

4. IPT Fiber zamierza przekazać Oferentowi następujące dokumenty, które w całości objęte są 
poufnością:  
1) Program Funkcjonalno-użytkowy wraz z następującymi załącznikami 

- załącznik nr 1 do PFU Opis części produkcyjno- badawczej 
- załącznik nr 2 do PFU PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu 
- załącznik nr 3 do PFU Rzut parteru A-01, rzut parteru A-01a, rzut parteru A-01b 
- załącznik nr 4 do PFU Rzut piętra 

2) Charakterystyka infrastruktury badawczej 
3) Projekt architektoniczny, na podstawie którego uzyskano decyzję- pozwolenie na budowę 
4) Decyzja 63/2021- pozwolenie na budowę 
5) Opinia geotechniczna 
 

§2 
Zawartych w niniejszej umowie ograniczeń odnośnie Informacji Poufnych nie stosuje się do Informacji 
Poufnych, które: 
a) są w chwili ujawniania znane Oferentowi lub stają się powszechnie znane, z wyjątkiem sytuacji, kiedy do 
ujawnienia doszło w związku z wykonywaniem umowy bądź podjętej współpracy, 
b) Oferent otrzymał za pośrednictwem osoby trzeciej nie zobowiązanej do zachowania poufności. W tym 
przypadku Oferent obowiązany jest niezwłocznie powiadomić IPT Fiber o ich rodzaju i źródle. 
 

§3 
Oferent zobowiązuje się nie fotografować ani nie rejestrować w żaden inny sposób wnętrza budynku, w 
którym IPT Fiber prowadzi działalność gospodarczą (Konopnica 133, 21-030 Konopnica), bez uprzedniej 
pisemnej zgody IPT Fiber. Powyższy zakaz dotyczy również urządzeń, systemów i instalacji znajdujących 
się w tym budynku. 
 

§4 
Oferent, który otrzymuje Informacje Poufne zobowiązuje się do wykorzystania ich wyłącznie w celu 
opisanym w preambule niniejszej Umowy. Równocześnie Oferent otrzymujący Informacje Poufne 
zobowiązuje się do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy i nie ujawniania ani 
przekazywania ich w całości lub części osobom trzecim. 
 

§5 
1. Informacje Poufne IPT Fiber będą ujawniane przez Oferenta jego pracownikom, przedstawicielom i 

konsultantom wyłącznie w zakresie, w jakim muszą oni znać rzeczone informacje w kontekście celu 
opisanego w preambule niniejszej Umowy, z zastrzeżeniami niniejszej umowy oraz po uprzednim 
uwzględnieniu tych osób na liście osób, którym Informacje Poufne mogą zostać ujawnione przez 
Oferenta. Lista osób, którym Informacje Poufne mogą zostać ujawnione przez Oferenta stanowi 
Załącznik nr 1 do Umowy.  

2. Oferent może ujawnić Informacje Poufne IPT Fiber swoim pracownikom, przedstawicielom i 
konsultantom nieuwzględnionym na liście osób, o której mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie po 
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody IPT Fiber na takie ujawnienie.   

3. Oferent ujawniający swoim pracownikom, przedstawicielom i konsultantom Informacje Poufne należące 
do IPT Fiber, ponosi odpowiedzialność za ujawnienie przez te osoby przekazanych im Informacji 
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Poufnych należących do IPT Fiber, jak za działania własne. 
 

§6 
Wszelkie Informacje Poufne pozostają własnością IPT Fiber. Równocześnie Strony oświadczają, że 
postanowienia niniejszej umowy nie nakładają obowiązku ujawniania Informacji Poufnych. Ujawnienie 
Informacji Poufnej nie oznacza przyznania jakiegokolwiek prawa do Informacji Poufnych, poza prawem do 
wykorzystania zgodnie z umową. 
 

§7 
Oferent nie jest zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia w zamian za ujawnione Informacje Poufne. 
 

§8 

1. Strony ustalają, że Informacje Poufne mogą być udostępniane w dowolny sposób, w tym pocztą 
elektroniczną.  

2. W przypadku przekazania Informacji Poufnych pocztą elektroniczną Strona otrzymująca potwierdzi 
otrzymanie Informacji poufnych za pomocą poczty elektronicznej.  

3. Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 4 powyżej, zostaną zamieszczone przez IPT Fiber na 
zewnętrznym serwerze, a dane dostępowe do powyższej lokalizacji dokumentów, udostępnione 
zostaną Oferentowi w terminie określonym w zapytaniu ofertowym IPT Fiber. 

4.  Dane dostępowe, o których mowa w ust. 3 powyżej, zostaną przekazane Oferentowi na wskazany 
przez niego adres mailowy (link): _________________________ oraz telefon komórkowy (hasło 
dostępowe): ________________________ 

5. Oferent zobowiązuje się do protokolarnego zwrotu wszelkich nośników zawierających Informacje 
Poufne bezpośrednio po ich wykorzystaniu do celu, o którym mowa w preambule niniejszej Umowy. 

§ 9 
1. W przypadku naruszenia przez Oferenta postanowień niniejszej Umowy, IPT Fiber będzie miało prawo 

do wezwania Oferenta do zaprzestania dalszych naruszeń. Strona wezwana do zaprzestania naruszeń 
jest zobowiązana do usunięcia skutków naruszeń w terminie 7 dni licząc od dnia wezwania pod 
rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 1 000.000 PLN (słownie: milion złotych). 

2. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez IPT Fiber przekracza wysokość kary umownej, o której 
mowa wyżej, IPT Fiber będzie uprawnione do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 10 

Wszystkie zawiadomienia, które są związane z niniejszą Umową powinny być sporządzane w formie 
pisemnej i przekazywane drugiej Stronie osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w 
formie elektronicznej i przesyłane pocztą elektroniczną z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu 
elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. 
 

§11 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres pięciu lat od dnia zawarcia niniejszej umowy. Zastrzeżenie 
powyższe nie uchybia przepisom bezwzględnie obowiązującym.  
 

§12 
1. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe udostępnione w związku z wykonywaniem 

niniejszej Umowy, w tym w odniesieniu do osób reprezentujących drugą Stronę oraz w odniesieniu do 
osób wymienionych w Załączniku nr 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 dalej: „RODO”. 

2. Strony przekażą osobom, których dane osobowe będą udostępniane w ww. celach drugiej Stronie jako 
administratorowi danych osobowych obowiązki informacyjne drugiej ze Stron wskazane przez Strony i 
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wymagane przez RODO w całym okresie obowiązywania Umowy. 
3. Obowiązek informacyjny IPT Fiber znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 
4. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1, znane na dzień podpisania Umowy, 

dysponują powyższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony 
na potrzeby realizacji niniejszej Umowy. 

 
§13 

Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w odniesieniu do jej przedmiotu. Każda 
zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanej przez obie Strony. 
 

§14 
Stronie nie przysługuje prawo dokonania cesji niniejszej umowy w całości lub w części bez uprzedniego 
uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 
 

§15 
Wszelkie spory wynikające z tej umowy lub pozostające w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby IPT Fiber. 

 
§16 

Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 
 
 
 

Podpisy: 
 

                  IPT Fiber:                                                                                                   Oferent: 
 
 

 
…………………………………………..                                                …………………………………………... 
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Załącznik nr 1 do umowy o zachowaniu poufności z dnia ____________ - Lista osób, którym Informacje 
Poufne mogą zostać ujawnione przez Oferenta. 
 

 
Lista osób, którym Informacje Poufne mogą zostać ujawnione przez Oferenta 

 
 
 

L.p. Imię Nazwisko 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
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Załącznik nr 2 do umowy o zachowaniu poufności z dnia_________________- Klauzula informacyjna 
 

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA) 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Dane”) jest IPT FIBER Sp. z o.o. z siedzibą 

w Konopnicy (21-030), Konopnica 133, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS: 0000711326, będącą płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, 

posiadającą numer NIP: 7123357513 oraz numer REGON: 369067171, email: biuro@ipt-fiber.pl. 

2. Przetwarzane są następujące Pani/Pana Dane: imię, nazwisko. 

3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 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 (zwanego dalej: RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających 

na realizacji umowy z ________________, który wskazał Panią/Pana jako osobę upoważnioną do 

reprezentowania / upoważnioną do wglądu w dokumentację i Informacje Poufne. 

4. Celem przetwarzania Danych jest realizacja ww. Umowy. 

5. Dane będą przetwarzane do czasu utraty ich przydatności. Dane przetwarzane w celu dochodzenia 

roszczeń lub obrony praw będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z 

przepisów prawa cywilnego. 

6. Podanie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia ww. Umowy. 

7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni 

poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Administrator nie podejmuje decyzji dotyczących przetwarzania danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania Danych. 

9. Przysługuje Pani prawo do: uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych; żądania 

sprostowania lub uzupełnienia Danych; żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - 

przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego 

żądania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych; przenoszenia Danych; cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie odrębnej zgody, przy czym 

cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; złożenia skargi do organu nadzorczego: 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku 

stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. 

10. Dane mogą być przekazane organom publicznym lub jednostkom prywatnym, jeśli taki obowiązek 

wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane są powierzane podmiotom 

świadczącym usługi na rzecz administratora, m.in. usługi księgowe, informatyczne, hostingowe, itp. 

11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych (w tym żądania ich 

usunięcia) można kierować na adres: biuro@ipt-fiber.pl . 
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