UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Wysyłając swoje zgłoszenie na Chatpraca.com, zawierają Państwo umowę z:
PROXIMA DIGITAL LTD, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, założoną na mocy
prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych, z siedzibą pod adresem TRIDENT CHAMBERS, P.O.
BOX 146, ROAD TOWN, TORTOLA, BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE, wpisaną do
rejestru w Izbie Handlowej Brytyjskich Wysp Dziewiczych pod numerem 2002120
(„Proxima”)
jako osoba fizyczna („Osoba Fizyczna”).
Razem zwane także jako: „Strona” lub „Strony”,
ZWAŻYWSZY, ŻE:
-

Osoba Fizyczna i Proxima współpracują w ramach kilku działalności biznesowych,
zaś Osoba Fizyczna świadczy usługi o charakterze handlowym spółce Proxima;

-

Strony chcą zapewnić, że informacje biznesowe dotyczące spółki Proxima nie będą
udostępniane osobom trzecim ani publicznie, chyba że Proxima uprzednio wyrazi na
to pisemną zgodę.

ZGODNIE POSTANAWIAJĄ, ŻE:
W związku z tymi usługami Proxima („Strona Udostępniająca”) udostępni Informacje
Poufne (zdefiniowane poniżej) Osobie Fizycznej („Stronie Otrzymującej”). W związku z
powyższym strony uzgadniają, co następuje:
(1)

„Informacje poufne” obejmują (i) istnienie i treść niniejszej umowy oraz istnienie i
temat spotkań lub innej formy komunikacji pomiędzy Stroną Udostępniającą a Stroną
Otrzymującą dotyczących usług handlowych, a także (ii) wszystkie informacje o
jakimkolwiek charakterze, które zostały udostępnione Stronie Otrzymującej lub
Podmiotom Upoważnionym (zdefiniowane poniżej) w ramach usług handlowych bez
względu na to, czy dokonano tego ustnie czy pisemnie, na dysku czy elektronicznie,
czy na podstawie wizyt w lokalu firmy, czy w jakikolwiek sposób, w który ten rodzaj
informacji może być przechowywany lub zapisywany. Przez „Podmioty Powiązane”
rozumie się spółkę, osobę lub podmiot, który w sposób bezpośredni lub pośredni,
niezależnie lub we współpracy z innymi, kontroluje spółkę lub jest przez nią
kontrolowany. Przez „Podmioty Upoważnione” rozumie się spółkę, jej Podmioty
Powiązane, członków zarządu, pracowników, doradców finansowych oraz innych
specjalistów, agentów, bankierów i konsultantów współpracujących z tą spółką w
każdym czasie obowiązywania niniejszej umowy.

(2)

Informacje Poufne nie obejmują informacji, które (i) z jakiegokolwiek powodu zostały
ujawnione, a dokonano tego w inny sposób niż poprzez niedotrzymanie przez Stronę
Otrzymującą lub Osobę Powiązaną zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, lub
które (ii) są udostępnione Stronie Otrzymującej przez inną osobę niż Strona
Udostępniająca lub jej doradcy pod warunkiem, że osoba ta nie ma zakazu
udostępniania tych informacji wynikającego z umowy lub innego zobowiązania wobec

Strony Udostępniającej lub innej, lub (iii) które zostały niezależnie pozyskane albo
opracowane przez Stronę Otrzymującą, co nie wiązało się z niedotrzymaniem
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
(3)

Strona Otrzymująca (i) zachowa Informacje Poufne w ścisłej tajemnicy, (ii)
zapewnieni należytą ochronę Informacji Poufnych, (iii) zapewni, że Informacje Poufne
nie będą wykorzystywane w celu innym niż ten związany z usługami handlowymi, (iv)
nie ujawni Informacji Poufnych innym osobom niż Podmioty Upoważnione i nie będzie
o nich rozmawiać z innymi osobami niż Podmioty Upoważnione i jedynie w zakresie
wymaganym do przeprowadzenia Transakcji.

(4)

Strona Otrzymująca w pełni poinformuje każdą osobę, której udostępnione zostały
Informacje Poufne, o zobowiązaniach Strony Otrzymującej wynikających z niniejszej
umowy oraz dopilnuje, by osoby te dotrzymały wspomnianych zobowiązań, jakby były
jedną ze stron niniejszej umowy. Strona Otrzymująca nie może ujawniać Informacji
Poufnych osobom innym niż Podmioty Upoważnione, chyba że wcześniej uzyska na
to pisemną zgodę Strony Udostępniającej.

(5)

Jeśli Strona Otrzymująca jest zobowiązana z mocy prawa lub rozporządzenia,
regulaminu organu nadzorczego lub giełdy papierów wartościowych, nakazu
wydanego przez organ sądowy, administracyjny lub regulacyjny do ujawnienia
Informacji Poufnych, to Strona Otrzymująca musi (w zakresie dopuszczalnym przez
prawo) (i) poinformować Stronę Udostępniającą o okolicznościach ujawnienia i
informacjach, które mają zostać ujawnione, (ii) skonsultować się ze Stroną
Udostępniającą odnośnie środków mających na celu uniknięcie lub ograniczenie
ujawnienia i w miarę możliwości podjąć środki wskazane przez Stronę
Udostępniającą, (iii) uzyskać gwarancję zachowania poufności od podmiotu, któremu
mają zostać ujawnione informacje, (iv) dołożyć wszelkich starań, by nie ujawnić
tożsamości Strony Udostępniającej i (v) wcześniej uzgodnić ze Stroną
Udostępniającą formułę ujawnienia, jeśli ujawnienie ma mieć formę publicznego
oświadczenia.

(6)

Jeśli na mocy prawa Strona Otrzymująca nie może poinformować Strony
Udostępniającej przed ujawnieniem Informacji Poufnych zgodnie z sekcją 5 niniejszej
umowy, to Strona Otrzymująca poinformuje (w dopuszczalnym przez prawo zakresie)
Stronę Udostępniającą o wszystkich okolicznościach związanych z ujawnieniem i
ujawnionymi informacjami niezwłocznie po dokonaniu ujawnienia.

(7)

Na żądanie Strony Udostępniającej Strona Otrzymująca (i) zwróci Stronie
Udostępniającej wszystkie oryginalne dokumenty i kopie, w których znajdują się
Informacje Poufne, lub je zniszczy (z wyjątkiem analiz, badań, streszczeń oraz innych
materiałów czerpiących z Informacji Poufnych), (ii) zniszczy wszystkie oryginalne
dokumenty i kopie zawierające analizy, badania, streszczenia i inne materiały
czerpiące z Informacji Poufnych oraz (iii) nieodwracalnie usunie wszelkie Informacje
Poufne (tam, gdzie jest to możliwe) ze wszystkich komputerów, dysków i innych
urządzeń, na których były one przechowywane.

(8)

Postanowienia niniejszej umowy obowiązują przez czas nieokreślony.

(9)

W przypadku naruszenia przez Stronę Otrzymującą jakichkolwiek zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy, zostanie ona, bez konieczności dalszych działań i
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formalności, obciążona natychmiast wymagalną i płatną karą w wysokości
100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia,
maksymalnie 400 000 PLN (czterysta tysięcy złotych) oraz okresową karą pieniężną
w wysokości 10 000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień naruszenia, bez
konieczności udowodnienia przez Stronę Udostępniającą strat lub szkód oraz bez
uszczerbku dla prawa Strony Udostępniającej do domagania się odszkodowania, jeśli
pojawią się ku temu podstawy.
(10)

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron.

(11)

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne lub
niewykonalne, to nie ma to wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych
postanowień. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione lub
uznane za zastąpione przez postanowienie, które uznawane jest za ważne i
wykonalne oraz które najlepiej odpowiada zakresowi pierwotnego postanowienia.

(12)

Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory dotyczące wykonania
niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy w Warszawie.
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