
OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

   Warszawa, dnia ….....…………… r. 

 

OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI 
 

Ja niżej podpisany …………………………………........................................................................……., 

zamieszkały w Warszawie przy ul. ……………………………………………………………………………… 

niniejszym: 

1. Zobowiązuję się do zachowania z najwyższą starannością w tajemnicy wszelkich Informacji 
Poufnych (rozumianych jako wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, 
finansowe, osobowe, prawne, organizacyjne, itp.), otrzymanych lub uzyskanych niezależnie 
od ich formy lub postaci od WSM (w tym jej pracowników, doradców, konsultantów, itp.).  

2. Oświadczam, że ponoszę pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkodę wywołaną 
ujawnieniem Informacji Poufnych, w szczególności wynikłą z przekazania lub udostępnienia 
uzyskanych danych innym podmiotom i osobom nieuprawnionym w jakiejkolwiek formie oraz za 
brak odpowiedniego zabezpieczenia Informacji Poufnych, który umożliwi lub potencjalnie może 
umożliwić dostęp do nich innym podmiotom i osobom nieuprawnionym.  

3. Przyjmuję do wiadomości, że dalsze powielanie, utrwalanie na nośnikach informacji, 
upublicznianie w jakiejkolwiek formie Informacji Poufnych jest niedozwolone. 

4. Oświadczam, że dane uzyskane w wyniku dostępu do dokumentów wykorzystam jedynie 
w najlepiej rozumianym interesie WSM i jej członków, bez naruszenia praw osób trzecich 
i pozostałych członków WSM. 

5. Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nieodwołalnie przez czas 
nieokreślony.  

6. Obowiązek zachowania poufności Informacji Poufnych wygasa jedynie w odniesieniu do tych 
informacji, które zostaną upowszechnione w wyniku okoliczności nie stanowiących naruszenia 
zobowiązania jakiegokolwiek podmiotu do zachowania poufności oraz jeżeli wymagają tego 
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w zakresie wynikającym z tych przepisów. 
W przypadku zaistnienia drugiej z powołanych powyżej okoliczności, zobowiązuję się 
niezwłocznie powiadomić WSM o nałożonym obowiązku ujawnienia takich informacji oraz podjąć 
wszelkie prawnie dopuszczalne kroki zmierzające do zminimalizowania zakresu ujawnianych 
Informacji Poufnych.  

7. Zobowiązuje się, że w przypadku zbycia w jakiejkolwiek formie przysługującego mi prawa do 
lokalu znajdującego się w zasobach WSM, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zbycia tego prawa, 
zwrócę WSM wszystkie nośniki, na których zostały utrwalone Informacje Poufne lub usunę je 
w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, nie zatrzymując żadnych ich kopii ani innych 
reprodukcji. W tym samym terminie doręczę WSM oświadczenia o należytym wykonaniu 
obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.  

8. W przypadku naruszenia postanowień powyższych w zakresie zachowania poufności Informacji 
Poufnych, zobowiązuję się pokryć wszelkie szkody jakie powstaną z tego tytułu, zarówno wobec 
WSM jak i osób trzecich. 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia …………………….r.                                                             _________________________   

Czytelny Podpis 


