Umowa o zachowanie poufności
zawarta w dniu 25.07.2010 r. w Długołęce pomiędzy:
1/ „IGNIS Max” Sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce, ul. Wrocławska 159,
reprezentowaną przez Kalinę Bystrzycką – Prezesa Zarządu Spółki,
zwaną dalej Spółką,
i
2/ „LILIJO” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jemiołowa 34/2, reprezentowaną przez Jana
Smoluchowskiego – Prezesa Zarządu Spółki,
zwaną dalej Współpracującym.

Cel
Współpracujący prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy dużych obiektów i
dysponuje wieloletnim doświadczeniem, wiedzą i technologią w tej dziedzinie.
Strony zamierzają prowadzić rozmowy i negocjacje w zakresie wspólnej budowy Centrum
Handlowego w Długołęce przy ulicy Moniuszki 10 (zwanej dalej „Celem”).
Podczas tych rozmów Spółka lub podmioty z nią powiązane mogą ujawnić Współpracującemu
lub podmiotom z nim powiązanym określone dane, informacje, próbki i/lub dokumenty
dotyczące produktów, technologii, know-how, tajemnic handlowych, działalności
marketingowej, rozwoju przedsiębiorstwa lub produktów. itp., które dla Spółki i/lub
podmiotów z nią powiązanych są poufne lub stanowią własność przedsiębiorstwa (łącznie
zwane dalej „Informacjami Poufnymi”).
Nieuprawnione użycie lub ujawnienie przez Współpracującego Informacji Poufnych
otrzymanych od Spółki byłoby szczególnie szkodliwe dla Spółki i/lub podmiotów z nią
powiązanych.
§1
Współpracujący nie ujawni Spółce informacji, które przez Współpracującego zostaną uznane za
poufne. Spółka ma prawo dowolnie wykorzystać wszelkie informacje ujawnione przez
Współpracującego w trakcie rozmów i negocjacji określonych powyżej.

§2
Dla celów niniejszej Umowy pojęcie „ Podmiot powiązany” będzie oznaczać, w odniesieniu do
Współpracującego, jakąkolwiek firmę go kontrolującą lub kontrolowaną przez niego, a w
odniesieniu do Spółki – każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w ramach Grupy
„IGNIS Max”.
§3
Wszelkie Informacje Poufne będą oznaczone pisemną klauzulą „Poufne” lub – jeśli będą
przekazywane ustnie lub powzięte w trakcie wizyt i/lub demonstracji – zostaną uznane za
poufne w czasie ich przekazywania a ich poufność zostanie potwierdzona w czasie 10 dni od
ich ujawnienia przez Spółkę. Jednak uchybienie przez Spółkę w oznaczeniu Informacji
Poufnych lub potwierdzaniu poufności nie zmienia faktu, że poszczególne informacje są
Informacjami Poufnymi, jeśli ich poufny charakter jest oczywisty.
§4
Współpracujący zobowiązuje się do zachowana w tajemnicy Informacji Poufnych uzyskanych
od Spółki i nie ujawniania ich jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani nie wykorzystywania ich dla
celów innych niż Cel. Współpracujący może ujawnić Informacje Poufne podmiotom z nim
powiązanym, którym dostęp do tych Informacji jest niezbędny do realizacji Celu, pod
warunkiem, że podmioty powiązane będą przestrzegać niniejszej Umowy. Współpracujący
będzie odpowiedzialny wobec Spółki za wszelkie naruszenia niniejszej Umowy dokonane
przez podmioty z nim powiązane.
§5
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy
pisemnej.
§6
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

…………………………
Za Spółkę

……………………………….
Za Współpracującego

