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U M O W A  O  Z A C H O W A N I U  P O U F N O Ś C I  

 

zawarta w dniu ______________w_______________ 

 

pomiędzy: 

 

Panem/Panią _______ prowadzącą działalność gospodarczą jako _________________ z siedzibą w 

___________________________ pod adresem: ul. __________, __-___ ________, 

NIP______________,  

 

zwanym dalej AGENCJĄ 

 

 

___________ z siedzibą w __________ pod adresem: ul. __________, __-___ ________, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

_________ w ________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS __________, NIP______________, kapitał zakładowy ____________________ 

 

zwanym dalej AGENCJĄ 

 

reprezentowanym przez: 

_______________ – Członka Zarządu 

a 

 

___________ z siedzibą w __________ pod adresem: ul. __________, __-___ ________, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

_________ w ________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS __________, NIP ______________, kapitał zakładowy ________________________  

 

zwanym dalej ZOBOWIĄZANYM 

 

reprezentowanym przez: 

_______________ – Członka Zarządu 

 

Panem/Panią _______ prowadzącą działalność gospodarczą jako _________________ z siedzibą w 

___________________________ pod adresem: ul. __________, __-___ ________, 

NIP______________,  

 

zwanym dalej ZOBOWIĄZANYM 

 

 

 

 

Comment	[BG1]:	Wybierz	nazwę	dla	swojej	umowy.	Z	
prawnego	punktu	widzenia	liczy	się	treść	umowy,	a	nie	jej	
nazwa.	

Comment	[BG2]:	Określ	miejsce	i	datę	zawarcia	umowy.		
	

Comment	[BG3]:	Uzupełnij,	jeżeli	prowadzisz	agencję	w	
formie	jednoosobowej	działalności	gospodarczej.	

Comment	[BG4]:	Uzupełnij,	jeżeli	prowadzisz	agencję	w	
formie	spółki	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	lub	spółki	
akcyjnej.	
	

Comment	[BG5]:	Zmień	na	„Wspólnika”	jeżeli	prowadzisz	
agencję	w	formie	spółki	jawnej,	komandytowej	lub	
komandytowo-akcyjnej.	
	

Comment	[BG6]:	Uzupełnij,	jeżeli	zobowiązany	prowadzi	
działalność	w	formie	spółki	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	
lub	spółki	akcyjnej.	Koniecznie	sprawdź	poprawność	danych	
klienta	we	właściwym	rejestrze.	
	

Comment	[BG7]:	Zmień	na	„Wspólnika”	jeżeli	zobowiązany	
prowadzi	działalność	w	formie	spółki	jawnej,	komandytowej	
lub	komandytowo-akcyjnej.	
	
	

Comment	[BG8]:	Uzupełnij,	jeżeli	zobowiązany	prowadzi	
działalność	w	formie	jednoosobowej	działalności	
gospodarczej.	Koniecznie	sprawdź	poprawność	danych	
klienta	we	właściwym	rejestrze.	
	



	

	 6	

w okresie obowiązywania zobowiązania do niewykorzystywania, nierozpowszechniania 

i nieujawnienia TREŚCI POUFNYCH wezwać ZOBOWIĄZANEGO do: 

a. złożenia oświadczenia, że nie ziściły się przesłanki uzasadniające jego 

odpowiedzialność kontraktową, a w szczególności nie udostępnił on TREŚCI 

POUFNYCH osobom trzecim, 

b. złożenia oświadczenia, że wydał, skasował lub fizycznie zniszczył wszystkie 

posiadane przez siebie TREŚCI POUFNE.  

 

§7 

Obowiązywanie umowy 

 

1. ZOBOWIĄZANY przestrzegać będzie zobowiązania niewykorzystywania, 

nierozpowszechniania i nieujawnienia TREŚCI POUFNYCH przez: 

a.  cały okres obowiązywania UMOWY ODRĘBNEJ, 

b. okres ….. lat od wykonania lub rozwiązania UMOWY ODRĘBNEJ,  

chyba że z przepisów prawa wynika, iż informacja nie podlega ujawnieniu lub jej ujawnienie 

mogłoby wyrządzić AGENCJI znaczną szkodę.  

2. Po wykonaniu lub rozwiązaniu UMOWY ODRĘBNEJ ZOBOWIĄZANY niezwłocznie: 

a. wyda AGENCJI za pokwitowaniem wszystkie posiadane przez siebie TREŚCI 

POUFNE, które zostały utrwalone, 

b. użyje odpowiedniego oprogramowania i skasuje TREŚCI POUFNE mające formę 

plików w ten sposób, że usunie nie tylko ich zapis z tablicy alokacji, ale także nadpisze 

każdy sektor nośnika, w którym były zapisane dane, 

c. fizycznie zniszczy inne nośniki TREŚCI POUFNYCH za pomocą techniki do nich 

adekwatnej, 

d. złoży oświadczenie, że wydał, skasował lub fizycznie zniszczył wszystkie posiadane 

przez siebie TREŚCI POUFNE.  

3. AGENCJA może w każdym czasie, z zachowaniem formy pisemnej, zwolnić 

ZOBOWIĄZANEGO w całości lub w części z zobowiązania do niewykorzystywania, 

nierozpowszechniania i nieujawnienia TREŚCI POUFNYCH. W takim przypadku umowa 

wygasa w zakresie wynikającym z dokonanego zwolnienia. 

4. Zwolnienie ZOBOWIĄZNEGO w całości z zobowiązania do niewykorzystywania, 

nierozpowszechniania i nieujawnienia TREŚCI POUFNYCH nie wyłącza jego 

odpowiedzialności za przestrzeganie umowy w okresie przed złożeniem oświadczenia przez 

AGENCJĘ.  

§8 

Kara Umowna 

 

1. W przypadku naruszenia przez ZOBOWIĄZANEGO zobowiązania do niewykorzystywania, 

nierozpowszechniania i nieujawnienia TREŚCI POUFNYCH ZOBOWIĄZANY zapłaci 

AGENCJI karę umową w kwocie ….. PLN (słownie: …… złotych) za każdorazowe naruszenie. 

2. Kara umowna stanie się wymagalna w terminie 7 dni od doręczenia przez AGENCJĘ 

ZOBOWIĄZANEMU wezwania do jej zapłaty. 

3. AGENCJA może dochodzić od ZOBOWIĄZANEGO na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego zastrzeżoną karę umowną.  
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h. ZOBOWIĄZANY ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

możliwości ich poprawiania, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich 

przetwarzania oraz o przeniesienie swoich danych, a także - w przypadkach 

przewidzianych prawem - prawo do żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

i. ZOBOWIĄZANY ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO 

tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 

2. Podanie danych osobowych przez ZOBOWIĄZANEGO jest warunkiem zawarcia niniejszej 

umowy. 

3. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez ZOBOWIĄZANEGO jest brak możliwości 

zawarcia umowy. 

4. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do ZOBOWIĄZANEGO będącego osobą 

prawną.  

§11 

Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadku nieważności jakichkolwiek postanowień umowy, nie uchybia to ważności jej 

pozostałej części. Po podjęciu wiedzy w przedmiocie nieważności jakichkolwiek postanowień 

umowy STRONY niezwłocznie sporządzą pisemny aneks do umowy, którym uchylą wadliwe 

postanowienia i zastąpią je nowym brzmieniem. 

2. Prawa i obowiązki STRON określone w umowie nie mogą być przedmiotem cesji bez 

uprzedniej, pisemnej zgody drugiej STRONY.  

3. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich 

nieważności. 

4. Jako prawo właściwe dla wszystkich swoich stosunków zobowiązaniowych strony wskazują 

prawo polskie. 

5. Niniejsza umowa stanowi ostateczne i wyczerpujące uregulowanie kontraktowych praw oraz 

obowiązków STRON i zastępuje jakiekolwiek wcześniejsze porozumienia zawarte w toku 

negocjacji w jakiejkolwiek formie.  

6. Wszystkie ewentualne sprawy sporne STRONY będą się starały rozwiązać na drodze 

polubownej, a w razie, gdy porozumienia takiego nie da się osiągnąć, spór rozstrzygać będzie 

właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd miejsca siedziby powoda. 

7. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze STRON. 

 

 

 

 

 

 

  

AGENCJA 

(podpis, pieczęć) 

 ZOBOWIĄZANY 

(podpis, pieczęć) 

Comment	[BG17]:	Klauzula	nieważności	zmian	bez	
zachowania	formy	pisemnej	zabezpiecza	przed	
nieporozumieniami	z	klientem	co	do	treści	waszej	umowy.		

Comment	[BG18]:	Wybór	prawa	jest	bardzo	ważny	przy	
zawieraniu	umów	z	klientami	z	innego	kraju.		

Comment	[BG19]:	Klauzula	kompleksowości	zabezpiecza	
przed	twierdzeniami	klienta,	że	umówiliście	się	też	na	coś	co	
nie	zostało	ujęte	w	umowie.		

Comment	[BG20]:	Wybór	sądu	pozwoli	Ci	wszcząć	spór	przed	
sądem	znajdującym	się	możliwie	najbliżej	siedziby	Twojej	
agencji.		

Comment	[BG21]:	Pamiętaj	o	złożeniu	podpisów	oraz	
zaparafowaniu	każdej	strony	umowy.	


