„INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU”

OŚWIADCZENIE BEŁCHATOWSKO KLESZCZOWSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNEGO SP. Z
O.O. O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny sp. z o.o. (zwany dalej BKPPT) oświadcza, iż
zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji, w
szczególności technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych, otrzymanych lub uzyskanych w
sposób zamierzony lub przypadkowy od drugiej Strony w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, zwanymi
informacjami poufnymi, w związku zarówno z ofertą współpracy jak i zawarciem umów (o pre-inkubację oraz
inwestycyjną) w ramach Projektu.
Powyższy obowiązek obejmuje w szczególności informacje poufne, które BKPPT otrzymała bezpośrednio od
projektodawcy, a także za pośrednictwem osób działających w jego imieniu, nie ujawnione przez niego, które
go dotyczą, lub osoby trzecie do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez
nieoznaczony krąg osób.
Przez informacje poufne należy rozumieć w szczególności informacje dotyczące:
1) strategii marketingowej i korporacyjnej, planów rozwoju działalności, raportów sprzedaży, wyników
przeprowadzanych badań;
2) stosowanych metod i procedur, informacji technicznych oraz know-how, tajemnic handlowych,
strategii biznesowych, planów marketingowych;
3) kontaktów handlowych, baz danych klientów, spisów klientów i kontrahentów oraz szczegółów umów
z nimi zawartych, a także informacji na temat pracowników oraz współpracowników Strony;
4) budżetu, rachunkowości, sprawozdań handlowych, raportów wymaganych przepisami prawa i innych
raportów finansowych, a także pozostałych spraw finansowych; oraz
5) innych informacji i dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, „zastrzeżone”, „tajne” lub inną
klauzulą o podobnej treści,
6) niezależnie od postaci, w jakiej zostały one danej stronie powierzone.
Obowiązek BKPPT do zachowania w tajemnicy Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania
osobom trzecim, z wyjątkiem osób, które z uwagi na cel współpracy lub realizację projektu będą miały
styczność z informacjami.
W związku z powierzeniem informacji, BKPPT zobowiązana jest do zachowania ich w poufności oraz
zapewnienia ich ochrony w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne
informacje poufne, nie mniejszym jednak niż uzasadniony w danych okolicznościach, a wynikającym z
profesjonalnego charakteru działalności stron.
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„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

BEŁCHATOWSKO KLESZCZOWSKI PARK PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
97 – 400 Bełchatów, ul. Ciepłownicza5
REGON 592271246; NIP 769-20-18-378
Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000199407
tel. (44) 733 11 20, 733 01 12, tel./fax (44) 733 11 65,
Kapitał zakładowy: 14 095 500,00
www.ppt.belchatow.pl, www.innowacja-sukces.pl
e-mail: bkppt@ppt.belchatow.pl

1

