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.................................., dnia ......................................... 2014 roku 
 

ZOBOWI ĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNO ŚCI 
 
W związku z możliwością zawarcia umowy ze Spółką Operator ARP Sp. z o.o. w Warszawie 
(Operator), niniejszym działając w imieniu i na rzecz Spółki ………………………………. 
w ………………………….. (Spółka) przy ul. …………………., wpisanej do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………. za numerem KRS 
…………………., oświadczamy poniżej, co następuje. 
 

1. Spółka oświadcza niniejszym, iż uznaje, że wszelkie informacje udostępnianie Spółce 
przez Operatora mają charakter informacji ściśle poufnych (Informacje poufne). 
W szczególności Informacjami poufnymi jest specyfikacja prac objętych przyszłą 
umową z Operatorem oraz opis nieruchomości, na której umowa taka ma zostać 
wykonywana. 
 

2. Spółka zobowiązuję się do zachowania w całkowitej poufności wszelkich Informacji 
poufnych, jakie otrzyma od Operatora, bez względu na fakt, w jaki sposób otrzyma takie 
informacje i w jakiej formie będzie miała do nich dostęp (w szczególności w formie 
papierowej, ustnej, elektronicznej, audialnej, wizualnej). 

 
3. Spółka zabezpieczy Informacje poufne przed dostępem do nich przez osoby 

nieuprawnione do korzystania z tych informacji z najwyższa starannością wymaganą 
przy zabezpieczeniu tego typu informacji, zarówno pod względem fizycznym, jak 
i techniczno – informatycznym, ażeby nie dopuścić do utraty kontroli (w szczególności 
rozpowszechnienia, uzyskania dostępu przez kogokolwiek) nad Informacjami poufnymi. 

 
4. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym Oświadczeniu ustaje 

z upływem 3 (słownie: trzy) lat od dnia zakończenia współpracy pomiędzy Operatorem 
a Spółką, a jeżeli do nawiązania takiej współpracy nie doszło, po upływie 5 (słownie: 
pięć) lat od podpisania przedmiotowego zobowiązania. 

 
5. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru poufnego danej informacji, Spółka 

niezwłocznie zwróci się do Operatora z wnioskiem o określenie charakteru takie 
informacji. 

 
6. Obowiązek zachowania poufności o którym mowa w niniejszym oświadczeniu dotyczy 

Spółki bezpośrednio a także osób ze Spółka współpracujących. Operator ma prawo 
żądać, ażeby osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym złożyły takie same 
oświadczenie jak niniejsze, pod rygorem niedopuszczenia do Informacji poufnych. 

 
7. W przypadku niedochowania (umyślnego/nieumyślnego, pośredniego/bezpośredniego) 

obowiązku zachowania poufności, Operator ma prawo do dochodzenia od Spółki 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
 

 
    
Za Spółkę 
 


