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OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Od: THE NEW LOOK Tomasz Gałązka z siedzibą w 90-730 Łódź, ul. Gdańska 44/16, NIP: 5242417516
 zwanej dalej „THE NEW LOOK”.
Do: ............................................................................................................................................................    
 z siedzibą w ......................................................................................................................................,  
 NIP: .......................... 
 zwanej dalej „Zamawiającym”.

Działając w imieniu THE NEW LOOK oświadczam, iż w celu przygotowania strony internetowej, THE NEW LOOK  
otrzymała od Zamawiającego dokumenty i informacje poufne w postaci logowania do strony internetowej  
WordPress oraz logowania do hostingu, w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej, dotyczące strony internetowej 
............................................................................ lub innych planów biznesowych Zamawiającego, które nie są powszech-
nie dostępne dla osób trzecich, a których ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę 
(dalej: „Informacje Poufne”).
W związku z powyższym, THE NEW LOOK zobowiązuje się:

• traktować Informacje Poufne w sposób ściśle poufny, w szczególności:
• nie ujawniać ani nie dopuszczać do ujawnienia Informacji Poufnych podmiotom trzecim;
• przechowywać wszelkie Informacje Poufne, w szczególności dane na stronie w sposób bezpieczny i uniemożliwiają-

cy dostęp do nich osobom nieuprawnionym; 
• nie kopiować, nie publikować, ani nie rozpowszechniać kopii Informacji Poufnych bez wcześniejszej pisemnej zgody 

Zamawiającego;
• korzystać z Informacji Poufnych wyłącznie w zakresie, celu i przedmiocie związanym z przygotowaniem analizy prze-

kazanej dokumentacji;
• zapewnić, by każdy z pracowników, podwykonawców i usługodawców, o ile konieczny będzie ich dostęp do Infor-

macji Poufnych, traktował Informacje Poufne w sposób poufny i przestrzegał niniejszych zasad poufności;
• naprawić szkodę i pokryć wszelkie koszty poniesione lub grożące Zamawiającemu, w związku z nieprzestrzeganiem 

niniejszych zasad poufności;
- pod rygorem zapłaty Zamawiającemu rekompensaty pieniężnej za każde naruszenie niniejszych zasad poufności 
przez THE NEW LOOK lub osoby, którymi THE NEW LOOK się posługuje, w wysokości 1.000 (słownie: tysiąc) złotych za 
każde naruszenia. W przypadku poniesienia szkody przekraczającej wysokość zastrzeżonej w zdaniu poprzednim re-
kompensaty pieniężnej, Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

Z chwilą zakończenia współpracy THE NEW LOOK zobowiązuje się do zwrotu wszelkich materiałów zawierających 
Informacje Poufne lub po uzgodnieniu z Zamawiającym do ich zniszczenia oraz do zniszczenia wszelkich notatek, 
analiz, protokołów oraz kopii tych dokumentów. W przypadku dokonania zniszczenia przekazanych dokumentów 
zawierających Informacje Poufne THE NEW LOOK ma obowiązek przekazać Zamawiającemu pisemne potwierdzenie 
dokonania zniszczenia.
Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy sytuacji, gdy ujawnienia Informacji Poufnych żąda organ władzy pań-
stwowej lub gdy wynika to z przepisów prawa.

Niniejsze zobowiązanie wchodzi w życie z dniem przekazania Informacji Poufnych i będzie obowiązywać przez 
okres 10 lat.

       w imieniu Zamawiającego       w imieniu THE NEW LOOK


