POUFNOŚĆ INFORMACJI
1. Każda ze Stron zobowiązuje się w imieniu swoim, swoich pracowników oraz przedstawicieli, że informacje
uzyskane przez jedną ze Stron od drugiej Strony będą traktowane przez odbiorcę jako poufne i nie zostaną
wykorzystane bez uprzedniej, pisemnej zgody Strony dostarczającej takich informacji inaczej niż do
współpracy w realizacji Umowy.
2. Strony umowy zobowiązują się do zachowania poufności:


postanowień zawartej umowy;



wszelkich informacji powziętych przez Strony w związku z realizacją umowy, w tym:
a) informacji prawnie chronionych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami);
b) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, przez co rozumie się wszelkie ujawnione przez
Strony w związku z realizacją umowy, niezależnie od formy ich przekazania, a nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe,
organizacyjne lub inne, posiadające wartość gospodarczą, których nieuprawnione ujawnienie może
narazić na szkodę prawnie chroniony interes którejkolwiek ze Stron niniejszej umowy.

3. Strony umowy zobowiązują się do wprowadzania do Umów zawieranych z podwykonawcami obowiązku
zachowania poufności informacji wymienionych w pkt. 2), jeśli dotyczy.
4. Strony zobowiązują się do wykorzystania informacji wymienionych w pkt 2) wyłącznie do celów realizacji
niniejszej umowy.
5. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez czas na jaki umowa zostaje zawarta i pozostaje w mocy
również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy bezterminowo – w przypadku informacji, o których mowa w
pkt 2) podpunkt a), przez okres 5 lat - w przypadku informacji, o których mowa w pkt 2) podpunkt b), od
chwili rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. W przypadku pozostałych informacji obowiązek zachowania
poufności obowiązuje przez czas trwania niniejszej umowy.
6. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji:
 powszechnie wiadomych;
 upublicznionych w związku z realizacją przez Grupę Azoty S.A. obowiązków informacyjnych wynikających
z posiadania statusu spółki publicznej przez Grupę Azoty S.A.;
 udostępnianych na żądanie organu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uprawniony jest do
żądania ujawnienia takich informacji (patrz pkt 8 niniejszego paragrafu),
 które są lub staną się publicznie znane bez naruszenia przez Stronę otrzymującą zobowiązania do
zachowania poufności na podstawie niniejszej umowy,
 które zostaną uzyskane przez Stronę od osoby trzeciej bez naruszenia zobowiązania do poufności ciążącego
na osobie trzeciej,
 które zostaną ujawnione za uprzednią, pisemną zgodą Strony ujawniającej.
7. Strony mogą ujawniać Informacje, o których mowa w pkt. 2 jedynie tym pracownikom/ współpracownikom,
którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie w jakim jest to
konieczne dla wykonania niniejszej Umowy. Strony zobowiązują się poinformować swoich pracowników/
współpracowników, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej umowy lub mają styczność z informacjami
o których mowa w pkt. 2 o obowiązkach wynikających z niniejszej umowy tj. obowiązku zachowania ich

w tajemnicy i o skutkach prawnych ujawnienia informacji poufnych - odpowiedzialności cywilnej i karnej
przewidzianej przepisami prawa, o których mowa powyżej. Strony ponoszą odpowiedzialność za wszelkie
naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez powyższe osoby.
8. Informacje, o których mowa powyżej, mogą być przekazywane sądom oraz organom administracji publicznej
i samorządowej, pod warunkiem umocowanego w przepisach prawa wystąpienia przez te sądy lub organy o
przekazanie takich informacji. Jednakże w takim wypadku Strona, do której wpłynęło takie żądanie musi,
przed przekazaniem informacji, powiadomić drugą Stronę o właściwym żądaniu sądu lub organu (w tym
doręczyć drugiej Stronie kopię takiego żądania) oraz wskazać zakres informacji, których przekazania sąd lub
organ zażądał.
9. Obowiązek zachowania poufności ustaje w każdym czasie, w przypadku pisemnej zgody Stron umowy co do
zakresu, terminu i sposobu upublicznienia postanowień umowy oraz informacji, o których mowa w pkt 2),
podpunkt b).
10. W przypadku naruszenia postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie przez Stronę umowy, każda ze
Stron ma prawo żądać od Strony, która dopuściła się naruszenia zapłaty kary umownej w wysokości 5.000,00
EUR za każde naruszenie. W przypadku, gdy kara umowna określona w zdaniu pierwszym nie pokryje wielkości
poniesionej szkody, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

