zawarta w dniu xx.xx.xxxx roku we Wrocławiu
pomiędzy:
1. LTB Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-312, ul. Drukarska 38, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000336233 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,, zwaną dalej LTB, którego
reprezentuje Bartosz Jaworski – Prezes Zarządu
a
NAZWA PARTNERA,
adres:
NIP: xxxxxxxxxxxxxx
REGON: xxxxxxxxxxxxxx,
zwanym dalej Partnerem, którego reprezentuje xxxxxxxxxxxxxx
Zważywszy, że Strony niniejszej umowy podjęły (lub też zamierzają podjąć ) współpracę
handlową, w ramach wykonywania której mogą uzyskać dostęp do szczególnie ważnych danych
oraz tajemnic przedsiębiorstwa, których ujawnienie mogłoby narazić obie strony na szkodę,
zarówno LTB, jak i Partner podejmują następujące zobowiązania

§ 1 Tajemnica przedsiębiorstwa
1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się posługiwać wszelkimi informacjami poufnymi
uzyskanymi w trakcie realizacji WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCEJ USŁUG POZYCJONOWANIA
(procesy zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji w wynikach
organicznych wyszukiwarek internetowych dla wybranych słów i fraz kluczowych) a dotyczącymi
zarówno LTB, jak i Partner, wyłącznie w celu należytego wykonywania współpracy i nie
przekazywać takich informacji żadnym osobom oprócz tych, z którymi współdziałają w realizacji
tej współpracy.
2. Przez „informację poufną” należy w szczególności rozumieć tajemnicę handlową, techniczną oraz
wszelkie inne informacje dotyczące stron niniejszej umowy i ich działalności, niezależnie od formy
wyrażenia lub utrwalenia tej informacji, w szczególności analizy, badania studialne,
podsumowania oraz inne dokumenty przygotowane przez LTB lub Partnera wyrażone w
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jakiejkolwiek postaci, czy to za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku,
przyrządzie lub innym przedmiocie albo programie dostarczonym przez LTB lub Partnera.
3. LTB oraz Partner zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim zawierzonych im lub w inny
sposób udostępnionych informacji służbowych, technologicznych, handlowych, finansowych,
organizacyjnych bądź gospodarczych, które dotyczą każdego z nich, a także innych kontrahentów
LTB lub Partnera, które to informacje stanowią Tajemnicę Przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. Strony zobowiązują się do zwrotu sobie nawzajem wszelkich produktów, materiałów
i dokumentów powstałych i związanych z wykonywaniem prac zleconych wraz ze wszystkimi
istniejącymi ich kopiami.
5. Obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa trwa w trackie prowadzenia przez strony
współpracy handlowej oraz w okresie 5 (pięć) lat po jej ustaniu.
§ 2 Kara umowna i odpowiedzialność Kontrahenta
1. Na wypadek naruszenia przez LTB lub Partnera nakazu zachowania Tajemnicy Przedsiębiorstwa
lub ujawnienia informacji poufnej, zobowiązani będą do zapłaty na rzecz drugiej strony kary
umownej w wysokości 20 000 (dwadzieścia tysięcy złotych) PLN.
2. LTB i Partner oświadczają, że przyjęli do wiadomości, iż naruszenie w jakikolwiek sposób
Tajemnicy Przedsiębiorstwa, a szczególnie ustalonej przedmiotową umową podlega także
odpowiedzialności karnej określonej przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. Nr 47 z 1993r.z późn. zm.) oraz przepisem art. 266 Kodeksu karnego (Dz.U. Nr 88 z 1997r.
poz.553 z późn. zm.).
§ 3 Postanowienia ogólne
1. Każda ze stron niniejszej umowy zobowiązana jest do szczególnej staranności przy
zabezpieczeniu poufności danych chronionych. Strona, która będzie miała wątpliwości co do
charakteru informacji (poufna – powszechnie dostępna) ma obowiązek uzyskać potwierdzenie
jawności danych od drugiej strony na piśmie lub w drodze poczty elektronicznej.
2. W razie ujawnienia się informacji poufnych, ta ze stron, która je ujawni może uwolnić się od
odpowiedzialności poprzez wykazanie, że do ujawnienia doszłoby także i wówczas, gdyby dane
te nie zostały udostępnione drugiej stronie.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej skuteczności formy pisemnej
i dokonywane będą w formie aneksów do niniejszej umowy.
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4. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny we
Wrocławiu.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
6. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa polskiego.

_____________________________
LTB

Strona 3 z 3

______________________________
Partner

