POROZUMIENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarte w Gdańsku w dniu …………… roku pomiędzy:
Panem / Panią ………………………………, zam. w …………………………… (kod pocztowy: …………),
przy ul. ………………………………………, dowód osobisty seria …………………, wydany przez
…………………………………………………, PESEL ………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Ujawniającym”
a
Aligo Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku (kod-pocztowy:
80-244), przy ul. Grunwaldzkiej 103, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000321744, NIP 579-218-60-39, REGON 220740689, kapitał zakładowy 50.000 zł
(w całości opłacony), reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Tomasza Grabowskiego,
zwaną w dalszej części umowy „Poinformowanym”,
zwani łącznie „Stronami”,
o następującej treści:
Porozumienie niniejsze zostaje zawarte w związku z realizacją projektu pt.: „Wsparcie dla
innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych” (Projekt), współfinansowanego w ramach Działania 3.1
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr WND-POIG.03.01-00-00-004/13.
Zważywszy, że Poinformowany jest zainteresowany współpracą z Ujawniającymi w zakresie
Projektu oraz zważywszy, że potencjalna współpraca w powyższym zakresie będzie wymagać
udostępnienia Poinformowanemu szczegółowych informacji dotyczących planów prowadzenia przez
Ujawniających działalności gospodarczej (Pomysł);
Strony uzgodniły, co następuje:
a)

b)

„Informacje” określone w niniejszym porozumieniu będą oznaczały informacje dotyczące
Pomysłu, udostępniane przez Ujawniających w tym dokumenty Ujawniających dotyczące
zamierzeń gospodarczych, tajemnice handlowe, projekty umów, informacje dotyczące
doświadczenia i wykształcenia Ujawniających, biznes plany lub ich elementy, zestawienia
i prognozy finansowe, plany marketingowe, informacje o rynku na którym zamierzają działać
Ujawniający, potencjalnej konkurencji oraz wszelkie inne informacje dotyczące Ujawniających
lub mające wpływ na ich sytuację.
Niezależnie od powyższego, termin „Informacje” nie będzie oznaczał informacji, które:
 były wcześniej w posiadaniu Poinformowanego, jeśli Poinformowany może ten fakt
udowodnić,
 dostały się do wiadomości publicznej bez naruszenia przez Poinformowanego zobowiązań
zawartych w niniejszym porozumieniu;
 Poinformowany otrzymał od niezależnej osoby trzeciej,
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 zostały niezależnie zebrane przez Poinformowanego,
 wymagają ujawnienia w ramach Projektu, na żądanie instytucji administracji państwowej
bądź samorządowej organów legislacyjnych lub innych organów państwowych lub
samorządowych, jak również właściwych sądów lub instytucji, organów, agend Unii
Europejskiej .
Poinformowany zobowiązuje się do zachowania poufności oraz do niewykorzystywania informacji
pozyskanych w sposób sprzeczny z celem ich uzyskania, interesem Ujawniających i uzgodnieniami
Stron.
Niniejsze porozumienie będzie obowiązywało przez okres pięciu lat. Po okresie pięciu lat niniejsze
porozumienie ulega automatycznemu przedłużeniu o 6 miesięcy o ile w czasie ostatnich trzech
miesięcy jego obowiązywania którakolwiek ze stron przekazała drugiej jakiekolwiek informacje
poufne.
Poinformowany będzie wykorzystywał Informacje Poufne wyłącznie w celu zgodnym z niniejszą
umową i Projektem. Poinformowany nie będzie udostępniał Informacji Poufnych, ani żadnej ich
części, osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Ujawniających, za wyjątkiem swoich
współpracowników, którzy bezpośrednio będą brali udział w pracach zgodnych z celami niniejszego
porozumienia i Projektu. Ponadto Poinformowany będzie traktował wszelkie Informacje Poufne
według takich samych zasad dbałości jakie stosuje do swoich własnych Informacji Poufnych,
i zagwarantuje, że zasady te są zgodne z minimalnymi standardami stosowanymi w branży VC.
W razie stwierdzenia udokumentowanego naruszenia warunków niniejszego porozumienia przez
Poinformowanego, Ujawniający mogą żądać od Poinformowanego wydania bezpodstawnie
uzyskanych korzyści oraz pokrycia udokumentowanych strat poniesionych z tego tytułu,
Strony niniejszego Porozumienia winny przestrzegać warunków Porozumienia począwszy od dnia
jego podpisania.
Ujawniający:

Poinformowany:

……………….

……………………
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