OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI WRAZ ZE ZOBOWIĄZANIEM DO
UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

Gliwice, dnia ………………………. 2018 r.

Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności
złożone
przez:
………………..,
adres:
………………..PESEL:…………, dalej Zobowiązany do zachowania poufności lub Uczestnik warsztatów.
W związku z dopuszczeniem do informacji, w stosunku do których istnieje konieczność zachowania
poufności, które to informacje Zobowiązany do zachowania poufności uzyska w trakcie oraz w związku
z uczestnictwem w warsztatach „Zbuduj swój start-up” realizowanych w ramach projektu STARTER, w
szczególności od innych uczestników warsztatów w okresie od stycznia do lutego 2019 r., zwanych
dalej Warsztatami,
Zobowiązany do zachowania poufności składa oświadczenie o następującej treści:
Zobowiązany do zachowania poufności:
1. Zobowiązuje się do zachowania z najwyższą starannością w tajemnicy wszelkich Informacji
Poufnych (rozumianych jako wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne,
finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne) otrzymanych lub uzyskanych niezależnie
od ich formy lub postaci od innych uczestników Warsztatów.
2. Oświadcza, że ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkodę wywołaną
ujawnieniem Informacji Poufnych w szczególności wynikłą z przekazania lub udostępnienia
danych innym podmiotom i osobom nieuprawnionym oraz za brak odpowiedniego
zabezpieczenia Informacji Poufnych, który umożliwi lub potencjalnie może umożliwić dostęp
do nich innym podmiotom i osobom nieuprawnionym.
3. Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nieodwołalnie przez okres 7
lat od chwili podpisania niniejszego oświadczenia. Obowiązek zachowania poufności
Informacji Poufnych wygasa jedynie w odniesieniu do tych informacji, które zostaną
upowszechnione w wyniku okoliczności niestanowiących naruszenia zobowiązania
jakiegokolwiek podmiotu do zachowania poufności oraz jeżeli wymagają tego bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego w zakresie wynikającym z tych przepisów. W drugim
przypadku Zobowiązany do zachowania poufności zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić
innego uczestnika Warsztatów, którego informacje zostały ujawnione o obowiązku ujawnienia
informacji oraz podjąć wszelkie prawnie dopuszczalne kroki zmierzające do zminimalizowania
zakresu ujawnianych informacji.
4. Zobowiązuje się, iż na wyrażone w każdym czasie pisemne żądanie innego uczestnika
Warsztatów, który ujawnił swoje Informacje Poufne obowiązany jest najpóźniej w ciągu 7 dni
zgodnie z żądaniem zwrócić wszystkie nośniki, na których zostały utrwalone Informacje Poufne
lub usunąć je w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie nie zatrzymując żadnych ich kopii
ani innych reprodukcji. W tym samym terminie Zobowiązany do zachowania poufności
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zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o należytym wykonaniu obowiązku
określonego w zdaniu poprzedzającym.
Wszelkie stosunki wynikające z niniejszego zobowiązania podlegają prawu polskiemu.
Za naruszenie powyższych postanowień przez osoby, którym informacje zostały przekazane przez
Zobowiązanego do zachowania poufności odpowiada on jak za własne naruszenie.
Treść niniejszego oświadczenia ma charakter poufny.

Zobowiązanie do uczestnictwa w warsztatach
1. Uczestnik warsztatów zobowiązuje się do faktycznego uczestnictwa we wszystkich warsztatach
„Zbuduj swój start-up” realizowanych w ramach projektu STARTER, które odbędą się w
następujących terminach:
12-13 stycznia 2019
17-18 stycznia 2019
2-3 luty 2019
oraz do uczestnictwa w Demo Day – prezentacji swoich pomysłów przed jury konkursowym,
w terminie określonym przez mentora wspólnie z uczestnikami w lutym 2019 r.

2. Uczestnik warsztatów przyjmuje do wiadomości, iż udział we wszystkich ww. terminach
warsztatów jest warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia warsztatów wydanego łącznie
przez Politechnikę Śląską oraz InnoEnergy.

__________________________________
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