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 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn. „Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy” 

UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00 

Załącznik nr 8  do Umowy nr:……………………………………….. 

Klauzula o nieujawnieniu Informacji Poufnych Zamawiającego 

Imię i nazwisko pracownika:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 

PESEL:……………………………………………………………….............................................................................................. 

Będąc pracownikiem wyznaczonym do realizacji czynności wynikających z Umowy  

nr: ......................................................... zawartej dnia ……………/…………………/……………… (dzień/miesiąc/rok) 

w Bydgoszczy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zgodnie z ofertą Wykonawcy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, oświadczam, że: 

1. Zobowiązuję się na czas wieczysty do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji 

technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych, dotyczących struktury 

teleinformatycznych, danych osobowych, know-how Zamawiającego, lub innych informacji, 

co do których Zamawiający podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, a których 

ujawnienie przeze mnie osobom trzecim może narazić Zamawiającego na szkodę, uzyskanych 

w trakcie wykonywania Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, 

2. Wykorzystania w/w informacji jedynie w celach określonych ustaleniami Umowy oraz wynikającymi 

z uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej, 

3. Zobowiązuję się także do niewykorzystywania Informacji Poufnych Zamawiającego do celów  

nie związanych z należytym wykonaniem przeze mnie niniejszej Umowy, 

4. Ponoszę osobistą odpowiedzialność za zawinione przeze mnie ujawnienie w/w informacji, 
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5. Świadomy/a jestem, że w przypadku zawinienia przeze mnie ujawnienia w/w informacji 

Zamawiający może dochodzić ode mnie zadośćuczynienia do pełnej wysokości poniesionych z tego 

powodu szkód.  

6. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy w / w informacji w czasie realizacji Umowy 

oraz w okresie wieczystym od dnia jej zakończenia lub rozwiązania. 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie 

ochrony informacji:  

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z póź. zm.),  

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  

z póź. zm.),  

Ustawa o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1328).  

Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia  

i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004, nr 100, poz. 

1024). 

……………………………., dnia: ..…….…/….………/………….                                      ………………………..…………………………... 

(miejscowość, dzień/miesiąc/rok)                               (podpis pracownika) 

Potwierdzam prawdziwość danych i autentyczność podpisu: 

……………………………., dnia: ..…….…/….………/………….                               …………………………..………………………......... 

 (miejscowość, dzień/miesiąc/rok)           (podpis oraz pieczątka upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy) 

 Zamawiający:  Wykonawca: 

…………………………………… ………………………………………… 

 


