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§1 

Definicje 

 

Ilekroć w umowie jest mowa o: 

1. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1; 

2. Współpracowniku - należy przez to rozumieć pracownika i stosunek pracy określony w ustawie z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040), jak również Zleceniobiorcę i stosunek zlecenia 

określony w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145) oraz Przyjmującego 

Zamówienie i zobowiązanie do wykonania dzieła określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny (Dz.U. 2019.1145); 

3. kc - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1740 z późn. zm.); 

4. Prawie Autorskim - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.);  

5. Materiałach Kreatywnych – należy przez to rozumieć pomysły, koncepcje, prezentacje, idee, szkice, 

storyboardy, teksty, grafiki, strategie kampanii, scenariusze, projekty, mockupy, prototypy, slogany, 

hasła i inne treści o charakterze reklamowo - promocyjnym niezależnie od tego czy zostały ustalone  

i czy objęte są ochroną wynikającą z Prawa Autorskiego; 

6. Umowie Docelowej – należy przez to rozumieć umowę o ______________ której przedmiotem jest 

_____________. Brief kreatywny/zapytanie ofertowe KONTRAHENTA stanowi załącznik nr 1 do 

umowy; 

7. Aplikacji Autenti – należy przez to rozumieć usługę podpisu elektronicznego świadczoną przez  

Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-

169-32-51) za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem https://autenti.com/; 

8. Formie Dokumentowej – należy przez to rozumieć formę dokumentową w rozumieniu art. 772 kc 

ograniczoną wyłącznie do oświadczeń woli sporządzonych przez STRONĘ na trwałych nośnikach, 

opatrzonych jej własnoręcznym podpisem, a następnie doręczonych drugiej STRONIE za 

pośrednictwem poczty elektronicznej w formie cyfrowego odwzorowania tych dokumentów, a także 

oświadczeniach woli złożonych przez STRONY za pośrednictwem Aplikacji Autenti. 

 

§2 

Oświadczenia Stron 

 

1. STRONY oświadczają, że prowadzą negocjacje w celu zawarcia Umowy Docelowej. 

2. AGENCJA oświadcza, że w celu kompleksowego przedstawienia swojej oferty w toku negocjacji będzie 

ujawniać KONTRAHENTOWI określone w umowie Treści Poufne.  

3. KONTRAHENT oświadcza, że będzie prowadzić negocjacje z poszanowaniem dobrych obyczajów,  

o których mowa w art. 72 §2 kc, a Treści Poufne ujawnione mu w ich toku przez AGENCJĘ zobowiązuje 

się chronić na zasadach określonych w umowie i wykorzystać je jedynie w celu oceny oferty złożonej 

mu przez AGENCJĘ i podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia z nią Umowy Docelowej.  

 

§3 

Treści Poufne 

 

1. Domniemywa się, że poufnością objęte są wszelkie informacje, materiały i dane, jakie KONTRAHENT 

uzyskał od AGENCJI w trakcie prowadzenia negocjacji. 
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c. informacja w nich zawarta została udostępniona publicznie przez AGENCJĘ, na jej polecenie 

lub za jej wiedzą i zgodą. 

2. W przypadku żądania przez organ lub sąd ujawnienia przez KONTRAHENTA Treści Poufnych 

KONTRAHENT powinien dołożyć należytej staranności, aby o takim żądaniu z odpowiednim 

wyprzedzeniem poinformować AGENCJĘ.  

3. Za ujawnienie Treści Poufnych uważa się w szczególności: 

a. ich udostępnienie osobie trzeciej; 

b. ich umyślną utratę; 

c. ich utratę spowodowaną rażącym niedbalstwem; 

d. ich rozpowszechnienie przez Współpracownika KONTRAHENTA. 

4. Za niezgodne z umową wykorzystanie Treści Poufnych uważa się w szczególności: 

a. naruszenie integralności Materiałów Kreatywnych; 

b. wykorzystywanie Materiałów Kreatywnych w całości lub w części w działaniach  

promocyjno-reklamowych; 

c. wykorzystanie Materiałów Kreatywnych jako źródła inspiracji w rozumieniu art. 1 ust. 4 Prawa 

Autorskiego; 

d. łączenia Materiałów Kreatywnych z innymi utworami; 

e. opracowanie Materiałów Kreatywnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 Prawa Autorskiego. 

5. KONTRAHENT niezwłocznie poinformuje AGENCJĘ o stwierdzeniu utraty lub nieuprawnionego 

dostępu do Treści Poufnych i podejmie wszelkie kroki mające na celu: 

a. zapobieżenie wyrządzeniu lub zminimalizowanie wyrządzonej szkody, 

b. uniemożliwienie osobie trzeciej dalszego dostępu do Treści Poufnych lub ich ponownego 

wykorzystania,  

c. usunięcie Treści Poufnych, które zostały wprowadzone do obrotu.  

 

§7 

Obowiązywanie umowy 

 

1. STRONY wzajemnie zobowiązują się lojalnie poinformować o zakończeniu negocjacji. 

2. W razie wątpliwości za moment zakończenia negocjacji STRONY w szczególności poczytywać będą: 

a. odmowę zawarcia przez KONTRAHENTA Umowy Docelowej; 

b. zawarcie przez KONTRAHENTA Umowy Docelowej lub podobnej do niej umowy z innym 

podmiotem; 

c. pozostawienie przez KONTRAHENTA bez odpowiedzi wezwania AGENCJI do kontynuowania 

negocjacji;   

d. oświadczenie jednej ze STRON o zakończeniu negocjacji.  

3. KONTRAHENT przestrzegać będzie zobowiązania do niewykorzystywania, nierozpowszechniania i 

nieujawnienia Treści Poufnych przez: 

a. cały okres trwania negocjacji; 

b. okres pięciu (5) lat od zakończenia negocjacji. 

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

wyrządzić AGENCJI znaczną szkodę.  

4. Po zakończeniu negocjacji KONTRAHENT 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. na żądanie AGENCJI dodatkowo złoży pisemne oświadczenie, że wydał, skasował lub fizycznie 

zniszczył wszystkie posiadane przez siebie Treści Poufne.  
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d. dane osobowe KONTRAHENTA będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania 

umowy, a także do rozpoznania ewentualnych roszczeń KONTRAHENTA związanych z umową; 

e. dane osobowe KONTRAHENTA nie podlegają decyzjom, które opierają się wyłącznie 

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu  

art. 22 RODO; 

f. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych KONTRAHENTA przez AGENCJĘ jest  

art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

g. odbiorcami danych KONTRAHENTA będą wyłącznie podmioty, które na podstawie zawartych 

umów przetwarzają dane osobowe w imieniu AGENCJI jako administratora; 

h. KONTRAHENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich 

poprawienia, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich przetwarzania oraz o ich 

przeniesienie, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do żądania usunięcia 

danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

i. KONTRAHENT ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku, gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów RODO. 

2. Podanie danych osobowych przez KONTRAHENTA jest warunkiem zawarcia umowy.  

3. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez KONTRAHENTA jest brak możliwości zawarcia 

umowy. 

4. W przypadku KONTRAHENTA będącego osobą prawną postanowienia niniejszego paragrafu stosuje 

się do członków jego organów. 

 

§11 

Przedstawiciele 

 

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

czynności związanych zawartą umową, a w szczególności do składania i przyjmowania oświadczeń woli.  

2. AGENCJA wskazuje: 

a. przedstawiciel AGENCJI – _______________________ 

b. adres e-mail – _______________________ 

c. adres do doręczeń – _______________________ 

3. KONTRAHENT wskazuje: 

a. przedstawiciel KONTRAHENTA – _______________________ 

b. adres e-mail – _______________________ 

c. adres do doręczeń – _______________________ 

4. STRONY zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej STRONY o zmianie powyższych 

danych pod rygorem uznania za skuteczne: 

a. doręczeń dokonanych z wykorzystaniem dotychczasowych danych; 

b. czynności prawnych dokonanych przez dotychczasowych przedstawicieli.   

 

§12 

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 do niej aneks, którym uchylą wadliwe postanowienia i zastąpią je ich nowym 

brzmieniem. 

2. Jako prawo właściwe dla wszystkich swoich stosunków zobowiązaniowych STRONY wskazują prawo 

polskie. 


