
	
	
 

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

P O M Y S Ł Ó W  R E K L A M O W Y C H   

P R Z E D S T A W I O N Y C H  W  T O K U  N E G O C J A C J I  

 

zawarte 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 KLIENTEM 

 

reprezentowanym przez: 

_______________ – Członka Zarządu 

 

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

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

NIP______________,  

 

zwanym dalej KLIENTEM 

 

 

 

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	klient	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	klient	prowadzi	
działalność	w	formie	spółki	jawnej,	komandytowej	lub	
komandytowo-akcyjnej.	
	
	

Comment	[BG8]:	Uzupełnij,	jeżeli	klient	prowadzi	działalność	
w	formie	jednoosobowej	działalności	gospodarczej.	
Koniecznie	sprawdź	poprawność	danych	klienta	we	
właściwym	rejestrze.	
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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. na żądanie AGENCJI dodatkowo złoży pisemne oświadczenie, że wydał, skasował 

lub fizycznie zniszczył wszystkie posiadane przez siebie TREŚCI POUFNE.  

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

całości lub w części ze zobowiązania do niewykorzystywania, nierozpowszechniania i 

nieujawnienia TREŚCI POUFNYCH. W takim przypadku umowa wygasa w zakresie 

wynikającym z dokonanego zwolnienia. 

5. W przypadku zawarcia przez STRONY w toku negocjacji umowy o świadczenie usług 

reklamowych niniejsza umowa wygasa w części w jakiej TREŚCI POUFNE posłużyły 

AGENCJI do świadczenia tych usług na rzecz KLIENTA. 

 

§8 

Kara Umowna 

 

1. W przypadku naruszenia przez KLIENTA zobowiązania do niewykorzystywania, 

nierozpowszechniania i nieujawnienia TREŚCI POUFNYCH KLIENT zapłaci AGENCJI karę 

umową w kwocie odpowiadającej tej jaka została wskazana w ostatniej ofercie złożonej przez 

AGENCJĘ KLIENTOWI w toku negocjacji. Dla potrzeby oznaczenia wysokości kary umownej 

przyjmuje się wartość oferty netto.  

2. W przypadku, gdy ostatnia oferta AGENCJI zawiera kilka pozycji karę umowną oblicza się 

sumując ich wartość netto. 

3. AGENCJA może domagać się zapłaty kary umownej przez KLIENTA obliczonej na 

powyższych zasadach za każdorazowe jego naruszenie zobowiązania do niewykorzystywania, 

nierozpowszechniania i nieujawnienia TREŚCI POUFNYCH 

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

KLIENTOWI wezwania do jej zapłaty. 

5. AGENCJA może dochodzić od KLIENTA na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego zastrzeżoną karę umowną.  

6. AGENCJA może zmniejszyć karę umową albo zwolnić KLIENTA z obowiązku jej zapłaty, 

jeżeli KLIENT niezwłocznie poinformuje AGENCJĘ o fakcie utraty TREŚCI POUFNYCH i 

podejmie wszelkie kroki mające na celu zapobieżenie lub zminimalizowanie wyrządzenia 

szkody. 

 

§9 

Doręczenia 

 

1. Osoby wskazane w umowie jako przedstawiciele STRON są umocowane do dokonywania 

czynności związanych z TREŚCIAMI POUFNYMI, a w szczególności do składania 

i przyjmowania oświadczeń woli.  

Comment	[BG16]:	Tutaj	możesz	również	wpisać	karę	umową	
oznaczoną	kwotowo	np.:	zapłaci	AGENCJI	karę	umową	w	
kwocie		
25.000	zł	(słownie:	dwadzieścia	pięć	tysięcy	złotych).		

Comment	[BG17]:	Wzór	umowy	NDA	powinien	nie	tylko	
zawierać	kary,	ale	zachęcać	ewentualnego	sprawcę	
nieumyślnego	ujawienia	informacji	do	współpracy	z	Tobą.	
Taki	efekt	można	osiągnąć	tylko	poprzez	zaoferowanie	
zmniejszenia	kary	albo	odstąpienia	od	jej	naliczenia.	

Comment	[BG18]:	W	ważniejszych	sprawach	takich	jak	np.:	
odstąpienie	od	umowy	warto	ciągle	korzystać	z	listów	
poleconych.		
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§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) 

 KLIENT 

(podpis, pieczęć) 

Comment	[BG20]:	Klauzula	nieważności	zmian	bez	
zachowania	formy	pisemnej	zabezpiecza	przed	
nieporozumieniami	z	klientem	co	do	treści	waszej	umowy.		

Comment	[BG21]:	Wybór	prawa	jest	bardzo	ważny	przy	
zawieraniu	umów	z	klientami	z	innego	kraju.		

Comment	[BG22]:	Klauzula	kompleksowości	zabezpiecza	
przed	twierdzeniami	klienta,	że	umówiliście	się	też	na	coś	co	
nie	zostało	ujęte	w	umowie.		

Comment	[BG23]:	Wybór	sądu	pozwoli	Ci	wszcząć	spór	przed	
sądem	znajdującym	się	możliwie	najbliżej	siedziby	Twojej	
agencji.		

Comment	[BG24]:	Pamiętaj	o	złożeniu	podpisów	oraz	
zaparafowaniu	każdej	strony	umowy.	


