
OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI HANDLOWEJ 

do projektu realizowanego pomiędzy Centrum Badań Rynkowych i Społecznych Sp. z o.o. (zwaną dalej 

CeBRiS Sp. z o.o.), a.........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
zwany(ą)m dalej partnerem, zameldowanym przy  ...........................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
PESEL:  .................................................................................................  oświadczam, że: 
1. Partner zobowiązuje się do zachowania w ścisłej poufności wszelkich informacji, dokumentów i danych 

różnego rodzaju i o różnych charakterze, przekazanych przez CeBRiS Sp. z . o. o bądź przekazanych 
przez współpracowników, pracownik CeBRiS ustnie, pisemnie lub w jakiejkolwiek innej formie, 
jakąkolwiek drogą w związku z realizacją projektów badań marketingowych i analiz rynkowych przez 
CeBRiS Sp. z. o. o 

2. Partner zobowiązuje się nieujawniania danych klienta zlecającego projekt badania marketingowego 
w którym sam bezpośrednio uczestniczy, w trakcie rekrutacji i selekcji oraz w trakcie trwania umów 
z CeBRiS Sp. z o. o., w okresie do 12 m-cy. 

3. Poufnością objęte są w szczególności:  
a) wszelkie informacje, dokumenty i dane ujawnione przez CeBRiS Sp. z o. o. lub uzyskane przez 

Zlecającego projekt tajemniczy klient, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503);  

b) wszelkie informacje, dokumenty, i dane ujawnione przez CeBRiS Sp. z o. o. lub uzyskane przez 
osoby współpracujące z CeBRiS Sp. z o. o.; 

c) ujawnione przez CeBRiS Sp. z. o. o lub uzyskane przez współpracowników informacje różnego 
rodzaju i o różnych charakterze, w szczególności analizy, projekty, rysunki, plany, kopie, modele, 
wyceny, specyfikacje, dyskietki, dyski, taśmy wideo, pomysły, pojęcia, udostępnione aplikacje, 
systemy operacyjne i komputerowe, bazy danych. 

4. Partner bez względu na wynik rekrutacji i selekcji zobowiązuje się w szczególności: 
a) nie rozpowszechniać, nie rozprowadzać, nie ujawniać, nie przenosić, nie przekazywać informacji, 

dokumentów lub danych objętych poufnością jakąkolwiek drogą na rzecz jakichkolwiek osób lub 
przedmiotów trzecich, 

b) nie czerpać korzyści z informacji, dokumentów lub danych objętych poufnością oraz nie oferować 
ich do zdobycia, 

c) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek inny sposób nie zwielokrotniać i nie rozpowszechniać 
jakiejkolwiek części informacji, dokumentów lub danych, 

d) nie rozpowszechniać nieprawdziwych informacji o CeBRiS Sp. z o. o., Zamawiającym projekt 
tajemniczy klienta na formach internetowych, blogach, sieciach społecznościowych. 

5. Za naruszenie powyższego zobowiązania nie będzie uważane ujawnienie informacji, jeżeli obowiązek 
ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa i tylko zakresie wskazanym przez te 
obowiązujące przepisy prawa.  

6. Zobowiązania określone w Oświadczeniu wiążą Partnera zarówno przez czas trwania procesu rekrutacji 
i selekcji, jak i w okresie 24 m-cy po ich zakończeniu, bez względu na ich wynik i tryb w jakim to nastąpi. 

7. W przypadku naruszenia któregokolwiek z zobowiązań objętych Oświadczeniem, CeBRiS Sp. z. o. o. 
ma prawo obciążyć Partnera karą umowną w wysokości 30,000 PLN za każdy przypadek naruszenia.  

8. W przypadku, gdy zastrzeżona w ust. 6 kara umowna nie pokryje poniesionej przez CeBRiS Sp. z. o. o 
szkody, CeBRiS Sp. z. o. o będzie przysługiwało prawo do dochodzenia od Partnera odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 
_________________________ _________________________ 

Wrocław, dn  Podpis Partnera 


