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Klauzula Poufności

Instalacja elektryczna linii Poly 2 w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg
Projektu Zamiennego wg PR 11655961
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNEGO CHARAKTERU
PROJEKTÓW I SPECYFIKACJI
DOSTARCZONYCH PRZEZ BRIDGESTONE STARGARD

1) Ze względu na wagę danych zawartych w projektach, rysunkach, specyfikacjach oraz informacjach
(zwanych dalej „Informacjami Poufnymi”), które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i które zostały lub zostaną Oferentowi
udostępnione przez spółkę Bridgestone Stargard Sp. z o.o. (dalej „Bridgestone”) w celu umożliwienia
Oferentowi wykonania jej zleceń albo w celu przedstawienia przez Oferenta oferty wykonania jej
zleceń, lub też zostaną Oferentowi udostępnione przez jej spółkę macierzystą – Bridgestone
Corporation, lub jej spółki-siostry Bridgestone Technical Center Europe S.p.A i/lub Bridgestone
Poznań Sp. z o.o. lub jakąkolwiek inną spółkę powiązaną lub zależną, niniejszym Oferent
zobowiązujemy się do zachowania poufnego charakteru tych Informacji m.in. poprzez:

a) wykorzystanie Informacji wyłącznie do celów, dla jakich zostały nam one udostępnione,
ograniczenie do niezbędnego minimum ujawnienia Informacji lub ich fragmentów tym naszym
pracownikom, którzy będą brali udział w wykonywaniu zleceń dla Bridgestone ,
zapewnienie, że pracownicy, którym Informacje zostały ujawnione, zachowają ich poufny
charakter,
nieujawnienie Informacji lub ich części w sposób bezpośredni lub pośredni (również p oprzez
nieograniczoną sprzedaż maszyny lub innego sprzętu, których to specyfikacja oparta jest na
Informacjach) w przypadkach innych niż powyżej określone bez uprzedniej pisemnej zgody
Bridgestone, oraz
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b) zapewnienie, iż żadnej osobie trzeciej nie będzie umożliwione dokonanie wglądu, podczas
procesu produkcji, inspekcji bądź przeglądu maszyn lub urządzeń, które mogłyby być
produkowane
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2) Wszystkie prawa własności intelektualnej do Informacji Poufnych pozostaną własnością Bridgestone, a
niniejsza Klauzula nie udziela/przyznaje Oferentowi żadnych takich praw.

3) Oferent przyjmujemy, że obowiązki określone w niniejszej klauzuli są dla Oferenta wiążące przez okres 2
(dwóch) lat od dnia Ujawnienia Informacji Poufnych. Po upływie okresu, o którym mowa powyżej
wszystkie Informacje Poufne nadal będą chronione ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) Oferent podejmie wszelkie działania mające na celu zapobieżenie powstaniu Szkody po stronie
Bridgestone, wynikającej z naruszenia przez Oferenta jakiejkolwiek gwarancji lub obowiązku
wynikającego z niniejszej Klauzuli lub z naruszenia jakiegokolwiek przepisu prawa. Oferent zwolni
Bridgestone z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek Szkody, które mogą powstać w wyniku
naruszenia jakiegokolwiek obowiązku Oferenta wynikającego z niniejszej Klauzuli lub naruszenia
jakiegokolwiek przepisu prawa przez Oferenta. Jeżeli takiej Szkodzie nie można zapobiec, Oferent
zapłaci Bridgestone kwotę równą Szkodzie poniesionej przez Bridgestone. Obowiązki Oferenta, o
których mowa w niniejszym postanowieniu powstają nawet w przypadku, gdy Szkoda powstała
pomimo dołożenia należytej staranności przez Oferenta. Postanowienia niniejszego pkt 4 znajdują
zastosowanie
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obowiązującymi przepisami prawa.

5) Prawa i obowiązki określone w niniejszej Klauzuli nie mają zastosowania i przestaną obowiązywać w
związku z takimi Informacjami Poufnymi, których ujawnienie wynika z bezwzględnie obowiązujących
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przepisów prawa lub obowiązku nałożonego na Oferenta przez organy władzy państwowej. Strony
zgadzają się, że bez względu na postanowienia niniejszego pkt 5, obowiązek zminimalizowania
negatywnych skutków, o których mowa w pkt 7 poniżej pozostanie w mocy. Defin icja Informacji
Poufnych nie obejmuje informacji, które były publicznie znane w momencie ich ujawnienia, ani
Informacji Poufnych, które znajdują się w posiadaniu Oferenta lub zostały Oferentowi legalnie
udostępnione przez osoby trzecie w sposób należycie uzgodniony z Bridgestone

6) Za każdy przypadek naruszenia obowiązków przewidzianych w niniejszej Kaluzuli przez Oferenta, Oferent
zapłaci na żądanie Bridgestone karę umowną w wysokości PLN [100,000] ([sto tysięcy] złotych).
Bridgestone może żądać odszkodowania za szkodę w wysokości przewyższającej karę umowną.

7) Oferent ma obowiązek wykonać wszelkie czynności prawne i rzeczywiste w celu zminimalizowania
negatywnych skutków dla Bridgestone, jego podmiotów powiązanych lub dominujących, które mogą
wyniknąć z ujawnienia lub wykorzystania Informacji Poufnych w sposób niezgodny z powyższymi
ustaleniami.

8) Dla uniknięcia wątpliwości, Oferent zgadza się, że niniejsza Klauzula pozostanie w mocy bez względu
na rozwiązanie Powiązań Gospodarczych pomiędzy Oferentem a Brid gestone.

W imieniu Oferenta:
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