
WYBRANE ELEMENTY UGODY W SPRAWIE KREDYTU WALUTOWEGO (FRANKOWEGO) 
PRZYKŁADOWE ZAPISY DOTYCZĄCE POUFNOŚCI 
 

§ 9. 

1.Strony zobowiązują się do nieujawniania, nieudostępniania ani nieprzekazywania Informacji Poufnych, jak 
zdefiniowano w ust. 2, jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu w jakikolwiek sposób. 

2.Informacje Poufne stanowią wszelkie informacje dotyczące Ugody i Stron, przekazywane lub uzyskane w inny 
sposób przez Strony w trakcie negocjacji mających na celu zawarcie Ugody, niezależnie od tego, czy informacje 
takie zostały udostępnione lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej, wizualnej, zapisu 
magnetycznego lub cyfrowego, czy też w jakiejkolwiek innej formie, oraz niezależnie od tego, czy informacje 
takie były oznaczone jako "poufne", "zastrzeżone" lub podobnie (dalej zwane "Informacjami Poufnymi“).  

3.Informacjami Poufnymi są w szczególności: 

1)fakt prowadzenia przez Strony negocjacji mających na celu zawarcie Ugody; 

2)fakt zawarcia Ugody; 

3)treść Ugody; 

4)tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;\ 

5)korespondencja w formie papierowej i elektronicznej wymieniana przez Strony. 

4.Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o:  

1)Stronię Ujawniającej -należy przez to rozumieć tę Stronę, która ujawnia, udostępnia lub przekazuje 
Informacje Poufne; 

2)Stronie Otrzymującej -należy przez to rozumieć tę Stronę, której Informacje Poufne są ujawniane, 
udostępniane lub przekazywane. 

5.Strona uprawniona jest do ujawnienia Informacji Poufnej podmiotowi trzeciemu, jeżeli: 

1)Strona Ujawniająca wyrazi na to zgodę w formie pisemnej; 

2)ujawnienie Informacji Poufnej jest wymagane przez organ władzy publicznej na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa; 

3)Informacja Poufna stała się powszechnie znana w inny sposób niż naruszenie przez Stronę ujawniającą 
niniejszego zobowiązania do zachowania poufności; 

4)Strona Otrzymująca weszła w posiadanie Informacji Poufnej zgodnie z prawem zanim Strona Ujawniająca 
ujawniła Informację Poufną. 

6.Strona Otrzymująca uprawniona jest do ujawnienia Informacji Poufnych swoim pracownikom, 
współpracownikom, doradcom (np. prawnym, finansowym) oraz partnerom biznesowym pod warunkiem, że 
ujawnienie im tych informacji jest niezbędne do wykonania Ugody, przy czym Strona Otrzymująca każdorazowo 
uprawniona jest do ujawnienia tym podmiotom Informacji Poufnych w zakresie niezbędnym do wykonania 
Ugody przez Stronę Otrzymującą i obowiązana jest każdorazowo zobowiązać te podmioty do zachowania w 
poufności Informacji Poufnych w zakresie i na zasadach co najmniej tak restrykcyjnych, jak określone w 
niniejszym paragrafie.  

7.Strona Otrzymująca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadamiać Stronę Ujawniającą o każdorazowym 
przypadku w którym uprawniony organ zwróci się do Strony Otrzymującej o ujawnienie Informacji Poufnych, 
chyba że przekazanie Stronie Ujawniającej takiej informacji byłoby niezgodne z prawem lub wskazaniem 
właściwego organu żądającego udzielenia Informacji Poufnych. Strona Otrzymująca zobowiązana jest przekazać 



Stronie Ujawniającej powyższe zawiadomienie w czasie właściwym przed przekazaniem Informacji Poufnych 
uprawnionemu organowi tak, aby umożliwić Stronie Ujawniającej uzyskanie właściwego środka ochrony. W 
przypadku, gdy uzyskanie takiego środka ochrony okaże się niemożliwe, ujawnienie Informacji Poufnych odbyć  
może się jedynie w zakresie niezbędnie koniecznym, przy czym Strona Otrzymująca zobowiązana jest podjąć 
wszelkie działania w celu możliwie najlepszego zabezpieczenia ujawnianych Informacji Poufnych. 

8.Strona Otrzymująca, w przypadku ujawnienia Informacji Poufnej niezgodnie z treścią niniejszego paragrafu 
lub w przypadku uzyskania informacji albo powzięcia podejrzenia, że podmiot trzeci uzyskał taką informację w 
sposób niezgodny z treścią niniejszego paragrafu, zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym Stronę 
Ujawniającą oraz podjąć właściwe czynności zabezpieczające niezbędne w danych okolicznościach. 

9.Strony oświadczają, że posiadają niezbędne środki i zasoby pozwalające na ochronę Informacji Poufnych 
zgodnie z treścią niniejszego paragrafu. 

10.Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności Stron wygasa z upływem ........lat od dnia wejścia Ugody w 
życie. 
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