Chełmek dnia ______________
_______________
Pieczęć firmowa
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI
W związku z zawarciem umowy na kompleksowe utrzymanie czystości w dniu __________, pomiędzy
Samodzielnym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Chełmku ul. Staicha 1, 32-660 Chełmek, NIP
549-19-96-766, REGON 357007652 zwanym Zamawiającym,
a
………………………………..
zwanym dalej: Wykonawcą
zobowiązuje się:
a) zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje jakie zostaną przeze mnie uzyskane przy realizacji
umowy, zarówno dotyczące Zamawiającego, jak i pacjentów którzy korzystają z usług tej jednostki, a
także dane uzyskane w wyniku analizy lub przetworzenia tych informacji oraz inne informacje
dotyczące Zamawiającego i podmiotów pozostających z nim w relacjach faktycznych i prawnych
(zwane dalej „Informacjami”);
b) wykorzystywać Informacje jedynie w wykonaniu współpracy z Zamawiającym i w celu realizacji
umowy;
c) nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać Informacji lub ich części,
za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne dla realizacji umowy i jedynie za uprzednią zgodą
Zamawiającego;
d) udostępnić Informacje jedynie osobom zatrudnionym lub w inny sposób zaangażowanym przez
Zamawiającego, o ile okaże się to niezbędne dla realizacji umowy,
e) nie ujawniać żadnych Informacji jakimkolwiek podmiotom trzecim bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego. W przypadku gdy żądanie ujawnienia Informacji wynikać będzie z przepisów
powszechnie obowiązujących, zobowiązuję się do poinformowania Zamawiającego w terminie 3 dni
od daty doręczenia wezwania właściwych organów do przekazania Informacji o fakcie żądania
przekazania Informacji oraz zakresie Informacji jakich przekazania zażądano.
1. Niniejsze zobowiązanie nie jest ograniczone w czasie i Zobowiązany zobowiązuję się do jego
przestrzegania zarówno w okresie współpracy jak i po jej zakończeniu, z tym zastrzeżeniem, iż
wszelkie dokumenty oraz nośniki Informacji, jakie zostaną przekazane Zobowiązanemu, zobowiązuję
się zwrócić Zamawiającemu oraz usunąć w sposób trwały z nośników danych w terminie 3 dni od
daty doręczenia stosownego wezwania od Zamawiającego.
2. W każdym przypadku naruszenia niniejszego zobowiązania, Zobowiązany zobowiązuje się do
zapłaty na rzecz Zamawiającego odszkodowania, na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie i
w sposób wskazany w wezwaniu.
3. Zobowiązany nie będzie ponosił odpowiedzialności za ujawnienie Informacji, jeżeli wykaże, że:
a. ujawniona Informacja była dostępna publicznie na skutek zgodnego z prawem działania
osoby trzeciej, w dacie jej ujawnienia przez Zobowiązanego;
b. ujawniona Informacja przekazana została Zobowiązanemu przez osobę trzecią, która była
uprawniona do jej przekazania Zobowiązanemu;
c. ujawnienie Informacji, nastąpiło na mocy przepisów powszechnie obowiązujących na skutek
działania organów władzy państwowej.

Podpis ________________________________________________

