____________________
____________________
UMOWA O POUFNOŚCI
zwana dalej Umową

zawarta w dniu __________ roku w ____________________, pomiędzy:
Adamed Pharma S.A.

z siedzibą w Pieńkowie, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000116926, posiadającą numer NIP:
7311751025, numer REGON: 472293752, o kapitale zakładowym w wysokości: 718 430 000,00 zł pokrytym w
całości, reprezentowaną przez:

1.
2.

____________________ – ____________________,
____________________ – ____________________,

zwaną dalej Adamed
a
KRS

________________________________________ z siedzibą w ____________________, ul.
____________________, ____________________, wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców/stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
________________________________________, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: ____________________, posiadającą/ym numer NIP: ____________________, numer REGON:
____________________, o kapitale zakładowym w wysokości: ____________________ zł pokrytym w całości,
reprezentowaną/ym przez:

zwaną/ym/ymi dalej Otrzymującym
zwanymi dalej łącznie Stronami lub indywidualnie Stroną

1.

Strony zamierzają podjąć rozmowy w celu omówienia możliwości współpracy w zakresie
przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie przez Adamed Pharma S.A. dystrybutorów , z
______________________________________________________________________________________
którymi współpracować będzie ADAMED PHARMA S.A. w obszarze sprzedaży produktów leczniczych
______________________________________________________________________________________
przeznaczonych docelowo do sprzedaży na rzecz świadczeniodawców w celu realizacji świadczeń gwarantowanych
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
zwanej dalej Współpracą.
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

W celu omówienia możliwości nawiązania Współpracy Adamed ujawni Otrzymującemu różne informacje,
dane lub materiały, w tym naukowe, badawcze, technologiczne, marketingowe, handlowe, techniczne,
biznesowe, finansowe, organizacyjne itp., związane z działalnością Adamed lub jej podmiotów powiązanych,
z których wszystkie Adamed uważa za informacje poufne, bez względu na sposób i formę ich ujawnienia
Otrzymującemu lub użyty środek przekazu i bez względu na to, czy są one oznaczone jako poufne. Wszelkie
takie informacje, dane, materiały są zwane dalej łącznie Informacjami. Termin Informacje obejmuje w
szczególności wszelkie informacje pochodzące od Adamed lub jej podmiotów powiązanych dotyczące:
prowadzonych projektów lub badań, wyników badań, research and development, eksperymentów lub
testów, metod, składu, formulacji, receptur, dossier produktowego, molekuł, struktury, procesów,
doświadczeń, odkryć, know‐how, wynalazków, praw własności intelektualnej, wniosków patentowych, idei,
pomysłów, planów, wzorów, algorytmów, produktów i planowanych produktów, zastosowania produktów,
planowanych procesów, technologii produkcji, umów, klientów, dostawców i innych partnerów
biznesowych, dystrybucji, danych finansowych, strategii marketingowych lub sprzedaży, strategii rozwoju,
strategii rejestracyjnych, tajemnic handlowych, zatrudnienia. Termin „Informacje” obejmuje również fakt
prowadzenia rozmów dotyczących Współpracy, ich treść, przebieg i wyniki oraz wszelkie propozycje lub
ustalenia Stron w zakresie Współpracy, jak również treść i warunki Umowy. Termin „Informacje” obejmuje
również wszelkie odkrycia, wyniki, formulacje, raporty, dokumenty, notatki, opisy, próbki (w formie
tabletek, sproszkowanych tabletek lub innych form), memoranda itp., zawierające Informacje w całości lub
w części lub pochodzące z Informacji lub na nich oparte. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
Adamed lub jej podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dla celów Umowy, termin „Podmiot Powiązany” z Adamed będzie rozumiany jako osoba, prawna lub
fizyczna, polska lub zagraniczna, bezpośrednio lub pośrednio kontrolująca Adamed lub kontrolowana przez
Adamed lub będąca pod wspólną kontrolą z Adamed lub tak powiązana z podmiotem dominującym wobec
Adamed; z uwzględnieniem, iż dla celów niniejszej definicji „kontrola” (włączając w to pokrewne znaczenia
„bycia kontrolowanym” i „będącym pod wspólną kontrolą”), będzie oznaczać posiadanie, bezpośredniego
lub pośredniego uprawnienia do zarządzania, niezależnie czy poprzez własność udziałów lub prawo głosu
lub na podstawie umowy lub w jakikolwiek inny sposób.
Termin „Informacje” nie obejmuje informacji, co do których Otrzymujący wykaże, że:
1) przed ich ujawnieniem Otrzymującemu były publicznie znane;
2) stały się publicznie znane bez naruszenia przez Otrzymującego Umowy;
3) zostały zgodnie z prawem uzyskane przez Otrzymującego od osoby trzeciej posiadającej te informacje
zgodnie z prawem i uprawnionej do ich ujawnienia bez naruszenia żadnego obowiązku umownego lub
prawnego dotyczącego informacji.
Odniesienia w Umowie do „Przedstawicieli” Strony oznaczają jakichkolwiek członków zarządu, dyrektorów,
pracowników, współpracowników, pełnomocników i doradców danej Strony i jej Podmiotów Powiązanych.
Odniesienia w Umowie do ujawnienia przez Adamed będą uważane za obejmujące ujawnienia dokonane
przez Adamed lub jej Przedstawicieli lub w imieniu Adamed lub jej Przedstawicieli. Odniesienia w Umowie
do otrzymania przez Otrzymującego będą uważane za obejmujące otrzymanie Informacji przez
Otrzymującego lub jego Przedstawicieli lub w imieniu Otrzymującego lub jego Przedstawicieli.
Otrzymujący jest uprawniony do korzystania z Informacji wyłącznie w celu omówienia z Adamed możliwości
Współpracy. W szczególności Otrzymujący nie jest uprawniony do korzystania z Informacji w celu
świadczenia usług na rzecz podmiotów trzecich ani w celu opracowywania, rozwoju, wytwarzania, promocji,
licencjonowania lub sprzedaży jakichkolwiek produktów, usług lub procesów gdziekolwiek na świecie.
Otrzymujący zobowiązany jest chronić Informacje i zachować je w ścisłej poufności przy użyciu należytej
staranności i odpowiednich środków, w każdym przypadku nie gorszych niż staranność i środki używane do
ochrony jego własnych Informacji.
Otrzymujący nie ujawni Informacji żadnym osobom lub podmiotom ani nie opublikuje Informacji bez
uprzedniej pisemnej zgody Adamed. W ramach swojej struktury Otrzymujący ograniczy ujawnianie
Informacji wyłącznie do tych Przedstawicieli Otrzymującego, którzy muszą korzystać z takich Informacji w
związku z ich zaangażowaniem w omówienie możliwości Współpracy, zawsze pod warunkiem, że
Przedstawiciele ci zostaną poinformowani przez Otrzymującego o obowiązkach wynikających z Umowy i
zostaną zobowiązani do przestrzegania wszystkich postanowień Umowy, w szczególności do zachowania
Informacji w ścisłej poufności i nie wykorzystywania Informacji w sposób inny niż dozwolony Umową.
Jakiekolwiek naruszenie przez Przedstawiciela Otrzymującego obowiązków określonych Umową, będzie
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uważane za naruszenie Umowy przez Otrzymującego. Otrzymujący ponosi odpowiedzialność za działania
lub zaniechania swoich Przedstawicieli jak za własne działania lub zaniechania.
10. Niezależnie od postanowień punktów powyższych, Otrzymujący będzie mógł ujawnić Informacje wyłącznie:
1) na wiążące polecenie uprawnionego sądu lub innego uprawnionego organu państwowego;
2) w innych przypadkach, gdy jest to wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, pod
warunkiem, że Otrzymujący:
1) uprzednio do ujawnienia niezwłocznie powiadomi na piśmie Adamed o obowiązku ujawnienia (o ile jest
to dopuszczalne prawnie);
2) weźmie pod uwagę uzasadnione uwagi Adamed co do zakresu, treści, czasu i sposobu ujawnienia
żądanych Informacji i umożliwi Adamed podjęcie kroków celem uniknięcia konieczności ujawnienia lub
ograniczenia jego zakresu;
3) dołoży należytych starań, aby zabezpieczyć Informacje w związku z takim ujawnieniem;
4) żądane Informacje ujawni wyłącznie w minimalnym koniecznym zakresie.
11. Na żądanie Adamed Otrzymujący zwróci Adamed w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania
wszelkie nośniki danych, dokumenty i inne materiały w jakiejkolwiek formie przekazane Otrzymującemu
przez Adamed, zawierające lub odzwierciedlające w całości lub w części jakiekolwiek Informacje, i nie
zatrzyma ich żadnych kopii. Wszelkie inne dokumenty, memoranda, notatki lub inne materiały w
jakiejkolwiek formie sporządzone przez Otrzymującego lub jego Przedstawiciela, a zawierające Informacje,
zostaną przez Otrzymującego trwale zniszczone. Otrzymujący ma również obowiązek trwałego usunięcia
wszelkich Informacji ze wszelkich nośników danych Otrzymującego i jego Przedstawicieli, w szczególności z
elektronicznych nośników danych. Na żądanie Adamed zniszczenie i usunięcie, o których mowa w zdaniach
poprzedzających, zostaną potwierdzone Adamed na piśmie przez upoważnionego pracownika
Otrzymującego w terminie 30 dni od otrzymania powyższego żądania. Postanowienia niniejszego punktu
nie uchylają ani nie ograniczają obowiązku przestrzegania przez Otrzymującego poufności oraz innych
obowiązków przewidzianych Umową.
12. Adamed, jej Podmioty Powiązane oraz ich Przedstawiciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec
Otrzymującego i jego Przedstawicieli z tytułu użycia przez nich Informacji, chyba że dostarczone Informacje
naruszają prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy, a Otrzymujący użył tych Informacji zgodnie z
Umową.
13. Żadna licencja ani inne prawo nie jest udzielone, przeniesione, domniemane lub implikowane w odniesieniu
do Informacji lub w związku z nimi. Wszelkie prawa, w tym w szczególności prawo własności i prawa
własności intelektualnej, do jakichkolwiek Informacji lub jakichkolwiek informacji, danych, wyników,
wynalazków, rozwiązań, produktów, know‐how, technologii, procesów itp. powstałych w oparciu o
Informacje lub z ich wykorzystaniem, są i pozostaną własnością wyłącznie Adamed lub jej Podmiotów
Powiązanych. Otrzymujący nie jest uprawniony do żądania uznania praw do wynalazku, praw wyłącznych
do wynalazku, praw autorskich lub innych praw do Informacji, bądź informacji, danych, wyników,
produktów, wynalazków, rozwiązań, know‐how, technologii, procesów itp. powstałych w oparciu o
Informacje lub z ich wykorzystaniem. Żadne postanowienie Umowy nie będzie uznawane za tworzące lub
domniemane udzielenie Otrzymującemu jakiejkolwiek licencji lub prawa własności intelektualnej lub
udziału w Informacjach lub jakichkolwiek informacjach, danych, wynikach, wynalazkach, rozwiązaniach,
produktach, know‐how, technologiach, procesach itp., powstałych z wykorzystaniem Informacji lub w
oparciu o nie.
14. Zawarcie Umowy nie tworzy jakiegokolwiek zobowiązania do nawiązania Współpracy, ani do ujawnienia
Otrzymującemu jakichkolwiek Informacji.
15. Otrzymujący przyjmuje do wiadomości, że odszkodowanie pieniężne może nie naprawić adekwatnie szkód
poniesionych przez Adamed lub jej Podmioty Powiązane w związku z naruszeniem postanowień Umowy,
dlatego Adamed lub jej Podmioty Powiązane będą uprawnione, niezależnie od innych praw lub środków,
do wystąpienia o wydanie zakazu takich naruszeń lub potencjalnie zagrażających naruszeń lub do spełnienia
wykonania zastępczego, a w każdym przypadku jakakolwiek gwarancja lub inne zabezpieczenie nie będzie
wymagane od Adamed lub jej Podmiotów Powiązanych w związku z takim zakazem.
16. Otrzymujący nie dokona żadnej publikacji, informacji prasowych lub innych ogłoszeń dotyczących Umowy
lub jej wykonania bez wcześniejszej pisemnej zgody Adamed.
17. Umowa jest zawarta na okres _____ lat. Upływ okresu obowiązywania Umowy nie uchyla poufności
Informacji stanowiących po tym okresie tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów dotyczących
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zwalczania nieuczciwej konkurencji. Postanowienia niniejszego ustępu pozostają w mocy bez względu na
wygaśnięcie, rozwiązanie lub jakiekolwiek inne zakończenie jakiejkolwiek umowy między Stronami.
18. Żadne prawa i obowiązki Otrzymującego wynikające z Umowy nie mogą być scedowane lub przeniesione
na jakąkolwiek osobę trzecią bez wcześniejszej pisemnej zgody Adamed.
19. Strony wyznaczają następujące osoby upoważnione do bieżących kontaktów między Stronami i
dokonywania ustaleń związanych z realizacją Umowy:
1) po stronie Adamed:
imię i nazwisko: ____________________
e‐mail:
____________________
nr tel.:
____________________
2) po stronie Otrzymującego:
imię i nazwisko: ____________________
e‐mail:
____________________
nr tel.:
____________________
Osoby te nie są upoważnione do dokonywania zmian w Umowie ani do dokonywania innych czynności
mających wpływ na jej przedmiot, zakres i obowiązywanie, chyba że ich umocowanie w tym zakresie wynika
z odrębnego pełnomocnictwa. Zmiana powyższych osób lub ich danych kontaktowych nie wymaga zmiany
Umowy. Do dokonania takiej zmiany wystarczające jest zawiadomienie drugiej strony w formie pisemnej
lub e‐mail.
20. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będzie interpretowana. W przypadku
jakiegokolwiek sporu, nieporozumienia lub konfliktu wynikającego z Umowy lub związanego z jej
postanowieniami lub wykonaniem, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Adamed.
21. W każdym wypadku, gdy Umowa wymaga formy pisemnej, jest ona zastrzeżona pod rygorem nieważności.
22. Umowa ustanawia całość uzgodnień Stron w odniesieniu do treści w niej zawartych i zastępuje wszelkie
wcześniejsze pisemne lub ustne uzgodnienia w jej przedmiocie.
23. Wszelkie zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania takiej formy, w jakiej Umowa
została zawarta, lub formy pisemnej
24. Jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przez Adamed lub jej Podmioty Powiązane
jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub przywileju wynikającego z Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie
się go, a jakiekolwiek jednorazowe lub częściowe wykonanie takiego prawa nie będzie wykluczało innego
lub dalszego jego wykonania, lub wykonania jakiegokolwiek innego prawa, uprawnienia lub przywileju
wynikającego z Umowy.
25. Nieważność bądź brak możliwości wykonania któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje
nieważności lub braku możliwości wykonania innych postanowień tej Umowy, które pozostają w mocy. Jeśli
którekolwiek z postanowień Umowy byłoby nieważne lub niewykonalne Strony zastąpią takie
postanowienie postanowieniem ważnym i wykonalnym, które w największym dopuszczalnym stopniu
realizowałoby cel postanowienia nieważnego lub niewykonalnego.
26. W przypadku naruszenia Umowy Otrzymujący zapłaci Adamed lub jej Podmiotom Powiązanym karę
umowną w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Kara
umowna będzie płatna w terminie 14 dni od dnia przedstawienia żądania w tym przedmiocie. Adamed lub
jej Podmiot Powiązany jest uprawniony do żądania od Otrzymującego odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonej kary umownej.
27. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
zwanego dalej RODO, Adamed informuje, że administratorem danych osobowych Otrzymującego i jego
przedstawicieli jest Adamed. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@adamed.com.
28. Dane osobowe Otrzymującego i jego przedstawicieli przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania
Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt 1 lit. b) RODO: przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
29. Dane osobowe Otrzymującego i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione dostawcom systemów
teleinformatycznych, kancelariom prawnym i firmom doradczym, z którymi współpracuje administrator.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty zakończenia okresu obowiązywania Umowy ze
względu na wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładanych na administratora w
obszarze księgowości.
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30. Otrzymujący i jego przedstawiciele mają prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
Otrzymujący i jego przedstawiciele mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w
zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących
narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych Otrzymującego i jego przedstawicieli jest warunkiem
zawarcia i wykonania Umowy.
31. Strony oświadczają, że przekazane i uzyskane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu
wynikającym z zakresu Umowy.
32. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Adamed

Otrzymujący

____________________

____________________
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