Zobowiązanie do dochowania poufności informacji
dla zewnętrznych podmiotów

Nazwa podmiotu zewnętrznego (osoba, organizacja lub inna jednostka, która nie wchodzi w skład organizacji
PIWet-PIB) zwanego dalej Podmiotem zobowiązanym do zachowania informacji w tajemnicy:
…………………………………………………………………………………..…………………………………..
Adres:

NIP*:

……………………………………………………………

…………………………………….

……………….....………………………………………..

Seria i nr dowodu lub innego

Reprezentowany przez*:

dokumentu tożsamości:

……………………………………………………………

……………………………………

W związku z dopuszczeniem do dostępu do informacji dotyczących PIWet-PIB związanym z wejściem na teren
PIWet-PIB/ świadczeniem usług (dostaw)/ inne**…………………………………….. ja niżej podpisany składam
oświadczenie o następującej treści:
Podmiot zobowiązany do zachowania informacji w tajemnicy:
1) Zobowiązuje się do zapewnienia zachowania w tajemnicy wszelkich (niezależnie od ich formy lub postaci)
informacji prawnie chronionych (informacje niejawne, poufne, tajemnice przedsiębiorstwa itp.) oraz informacji
służbowych otrzymanych od PIWet-PIB i jego pracowników, przez Podmiotu zobowiązanego do zachowania
informacji oraz wszystkich jego przedstawicieli (w przypadku organizacji) w tajemnicy, o których mowa
powyżej obejmująych w szczególności:
a) wszelkie dane i informacje zawarte w materiałach informacyjnych, ofertach itp. dostarczonych przez PIWet-PIB
w toku postępowania/realizacji usługi/ wizyty
b) wszelkie dane i informacje techniczne, technologiczne, finansowe, handlowe lub organizacyjne, dotyczące
PIWet-PIB
c) dotyczące bezpośrednio lub pośrednio jednostki organizacyjnej, interesów lub spraw PIWet-PIB,
d) wszelkie informacje, których zakaz ujawniania wynika bezwzględnie z obowiązujących przepisów prawa;
2) Powyższe zobowiązanie nie dotyczy tych informacji, które są podane przez PIWet-PIB do publicznej
wiadomości oraz tych informacji, których ujawnienie jest bezwzględnie wymagane przez przepisy prawa
krajowego, w zakresie wynikającym z tych przepisów.
W drugim przypadku, jako Podmiot zobowiązany do zachowania informacji w tajemnicy, zobowiązuję się do
niezwłocznego pisemnego powiadomienia PIWet-PIB o obowiązku ujawnienia takich informacji oraz do
podjęcia wszelkich prawnie dopuszczalnych kroków zmierzających do zminimalizowania zakresu ujawnianych
informacji.
3) *Podmiot zobowiązany do zachowania informacji w tajemnicy, może udostępniać ww. informacje swoim
podwykonawcom, profesjonalnym doradcom, audytorom, ubezpieczycielom w celach realizacji zadań
uregulowanych w odrębnych umowach, pod warunkiem, iż zawierają one zobowiązane są do zachowania
tajemnicy na zasadach analogicznych do określonych w niniejszym zobowiązaniu.
4) *Za naruszenia postanowień niniejszego zobowiązania przez osoby i podmioty, którym zostały przez Podmiot
zobowiązany do zachowania informacji w tajemnicy przekazane informacje w myśl pkt 3 powyżej, Podmiot
zobowiązany do zachowania informacji w tajemnicy odpowiada jak za własne naruszenie.
5) Oświadcza, że na zasadach określonych w niniejszym zobowiązaniu ponosi odpowiedzialność za szkodę
wywołaną niezgodnym z prawem lub niniejszym zobowiązaniem, ujawnieniem informacji prawnie
chronionych, w szczególności wynikłą z przekazania lub udostępnienia danych innym podmiotom i osobom
nieuprawnionym oraz za brak odpowiedniego zabezpieczenia tych informacji, który umożliwi lub potencjalnie
może umożliwić dostęp do nich innym podmiotom i osobom nieuprawnionym.
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6) Zobowiązuje się, iż na wyrażone w każdym czasie pisemne żądanie PIWet-PIB Podmiot zobowiązany do
zachowania tajemnicy, obowiązany jest najpóźniej w ciągu 7 dni zwrócić wszystkie nośniki, na których zostały
udostępnione informacje lub usunąć je w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie nie zatrzymując żadnych
ich kopii. W tym samym terminie, Podmiot zobowiązany do zachowania informacji w tajemnicy, zobowiązany
jest do złożenia pisemnego oświadczenia do PIWet-PIB o należytym wykonaniu obowiązku określonego w
zdaniu poprzedzającym.
7) Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy ww. informacji bezterminowo.
8) W przypadku naruszenia postanowień powyższych w zakresie zachowania informacji w tajemnicy, Podmiot
zobowiązany do zachowania informacji PIWet-PIB może dochodzić odszkodowania na zasadach określonych
w przepisach prawa.
9) Wszelkie stosunki wynikające z niniejszego zobowiązania podlegają obowiązującym przepisom prawa. Sądem
właściwym w sprawach spornych będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę PIWet-PIB
Treść niniejszego zobowiązania również objęta jest zasadami w nim zawartymi.

……………………………………..
miejsce i data złożenia zobowiązania

…………………………………….

……………………………………..

podpis osoby/osoby

data i podpis osoby

reprezentującej podmiot

przyjmującej oświadczenie

zobowiązanych do zachowania
poufności informacji

*w przypadku organizacji
** niewłaściwe skreślić
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