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ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI 

 

 

Ja, niżej podpisany [………………………………………………………………………………………………….………………], zam.  

 

[…………………………………………………………………………..………………………………………….………………………………..],  

 

legitymujący się dowodem osobistym nr [……………………………………………], w związku z moim udziałem 

w konkursie zmierzającym do wyłonienia Członka Zarządu ds. Rozwoju (dalej jako Postępowanie 

Konkursowe) H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61 – 485) 

przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, nr KRS 69009 (dalej jako Spółka), oświadczam, że: 

 

1. Jestem świadomy, iż w związku z moim udziałem w Postępowaniu Konkursowym może powstać 

potrzeba przekazania mi przez Spółkę informacji niepodanych do wiadomości publicznej, w tym 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako Informacje Poufne). 

2. Zobowiązuję się nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać we własnej działalności 

pośrednio lub bezpośrednio, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Spółki, 

żadnych Informacji Poufnych jakie uzyskałem w związku lub przy okazji udziału w Postępowaniu 

Konkursowym. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy zwłaszcza danych 

programowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych, 

handlowych, statystycznych, pracowniczych, jak również informacji chronionych przepisami prawa.  

3. Zobowiązuję się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia i utrzymania odpowiednich środków 

zabezpieczających Informacje Poufne przed dostępem i bezprawnym wykorzystaniem przez osoby 

nieuprawnione. 

4. Na żądanie Spółki zwrócę Spółce wszelkie materiały dostarczone lub udostępnione mi przez Spółkę, 

zawierające Informacje Poufne, w ciągu 7 dni od złożenia takiego żądania. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że poprzez zdefiniowanie Informacji Poufnych oraz zasad mających do 

nich zastosowanie, spełniony został warunek podjęcia odpowiednich kroków celem zapewnienia 

zachowania poufności informacji, określony w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku. 

6. Zobowiązuję się do zachowania poufności na zasadach określonych w niniejszym oświadczeniu przez 

czas nieoznaczony i do niewypowiadania tego zobowiązania. 

 

 


