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POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA POUFNOŚCI z dnia ……………………………

pomiędzy:

Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-672), ul. Domaniewska 39A, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000030330, NIP 526-10-21-021, kapitał zakładowy 313.237.000 PLN opłacony
w całości, zwaną dalej „Bankiem” reprezentowaną przez:
1.

…………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………

oraz
Panem/Panią ............................................................... zamieszkałym/łą .........................................................................................,
ul : .................................................. , legitymującym/cą się dowodem osobistym seria i nr ........................................................,
PESEL ................................................................ reprezentującym/cą firmę : .................................................................................
...........................................................................................................................................................
zwanym/ną dalej „Potencjalnym Partnerem”,

o następującej treści:

Zważywszy, że:
a)
b)
c)

Potencjalny Partner zamierza podjąć współpracę z Bankiem w zakresie dystrybucji produktów finansowych Banku,
na potrzeby współpracy Bank przekaże Potencjalnemu Partnerowi dane oraz informacje stanowiące Poufne Informacje
określone w niniejszym porozumieniu,
Potencjalny Partner przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że wszelkie dane lub informacje dotyczące Banku mu
udostępnione lub pozyskane przez niego w jakikolwiek sposób w związku z prowadzonymi rozmowami stanowią Poufne
Informacje określone w niniejszym porozumieniu,

Bank oraz Potencjalny Partner postanawiają, co następuje:
Poufne Informacje :
1.

Dla celów niniejszego porozumienia, Poufne Informacje obejmują:
1.1. każdą informację dotyczącą Banku lub jego działalności, a w szczególności wszelkie informacje dotyczące negocjowanej
współpracy w przedmiocie dystrybucji, informacje dotyczące istniejącej i planowanej strategii Banku, dane dotyczące
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produktów Banku i ich konstrukcji prawnej, dane stosowanych przez Bank rozwiązań organizacyjnych, handlowych lub
prawnych, know-how Banku, które zostaną przekazane Potencjalnemu Partnerowi przez Bank,
1.2. wszelkie inne informacje, jakiegokolwiek rodzaju i w jakiejkolwiek formie lub formacie, ustne lub pisemne, w tym m.in.
e-maile, faksy, rysunki, wykazy, oprogramowanie, elektroniczne kopie dokumentów, specyfikacje, dane, wykresy,
przekazy ustne lub reprodukcje obrazkowe, informacje cyfrowe, z którymi Potencjalny Partner zapoznał się w toku
prowadzonych rozmów, a które odnoszą się do Banku, jego operacji lub sytuacji finansowej, handlowej lub prawnej,
1.3. istnienie, treść, charakter, postęp i przebieg planowanej współpracy w zakresie dystrybucji produktów finansowych i
udziału w niej Banku, a w szczególności fakt prowadzenia rozmów między Bankiem oraz Potencjalnym Partnerem,
1.4. niniejsze porozumienie i wszystko, co jest z nim związane.
Wyjątki:
2.

Poufne Informacje nie będą obejmować informacji, które:
2.1. są lub stały się możliwe do ustalenia lub uzyskania na podstawie informacji dostępnych publicznie lub opublikowanych
bez naruszenia niniejszego porozumienia do zachowania poufności przez Potencjalnego Partnera lub jego
Przedstawicieli,
2.2. zostały prawidłowo otrzymane od osoby trzeciej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez ograniczeń co do ich
ujawniania,
2.3. były w posiadaniu Potencjalnego Partnera bez zobowiązania do zachowania ich w poufności przed datą niniejszego
porozumienia,
2.4. można ujawnić za uprzednią pisemną zgodą Banku, z zastrzeżeniem ograniczeń co do tego ujawnienia.

3.

Jeżeli Potencjalny Partner, powołując się na powyższe wyjątki, ujawni lub będzie korzystać z informacji uważanych przez Bank
za Poufne Informacje, ciężar dowodu dotyczący istnienia tych wyjątków spoczywać będzie na Potencjalnym Partnerze.
Zobowiązanie :

4.

Potencjalny Partner niniejszym zobowiązuje się:
4.1. zachować Poufne Informacje w ścisłej poufności,
4.2. wykorzystywać Poufne Informacje jedynie dla potrzeb planowanej współpracy,
4.3. bez uprzedniej zgody Banku udzielonej na piśmie nie ujawniać Poufnych Informacji (ustnie ani na piśmie) w całości ani w
części osobom innym niż przedstawiciele Potencjalnego Partnera, przy czym za przedstawicieli Potencjalnego Partnera
uznaje się członków zarządu, rady nadzorczej, dyrektorów, pracowników, doradców i agentów (w tym doradców
prawnych, księgowych, finansowych i innych), zwanych dalej: „Przedstawicielami”,
4.4. spowodować, aby ci Przedstawiciele, którym Poufne Informacje będą ujawniane nie ujawniali tych Poufnych Informacji
osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Banku,
4.5. chronić Poufne Informacje z zachowaniem najwyższej staranności oraz zabezpieczyć Poufne Informacje przed utratą,
kradzieżą, uszkodzeniem, pogorszeniem i dostępem osób trzecich nieuprawnionych do otrzymania takich Poufnych
Informacji,
4.6. poinformować Bank niezwłocznie w przypadku, gdy Potencjalny Partner: (i) poweźmie wiadomość lub będzie
podejrzewać naruszenie któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszego porozumienia lub (ii) będzie
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zobowiązany ujawnić Poufne Informacje - w takim przypadku Potencjalny Partner poinformuje Bank o takim wymogu
przed ujawnieniem jakichkolwiek Poufnych Informacji.
5.

Potencjalny Partner ma prawo ujawnić Poufne Informacje swoim Przedstawicielom dla celów współpracy z Bankiem pod
warunkiem jednak, że jej Przedstawiciele zachowają Poufne Informacje w poufności w zakresie określonym w niniejszym
porozumieniu. Potencjalny Partner spowoduje, że jego Przedstawiciele będą przestrzegać postanowień niniejszego
porozumienia, ponosząc odpowiedzialność za każde ich naruszenie przez Przedstawicieli.

6.

Potencjalny Partner jest odpowiedzialny względem Banku za przestrzeganie przez swoich Przedstawicieli zobowiązań
dotyczących poufności wynikających z niniejszego porozumienia, jak za działania własne. W szczególności Potencjalny Partner
jest zobowiązany poinformować osoby, które będą mieć jakikolwiek dostęp do Informacji Poufnych, o ściśle poufnym
charakterze przekazywanych informacji oraz zapewnić, aby osoby te złożyły na piśmie oświadczenie o zachowaniu poufności i
zobowiązaniu do niewykorzystywania Informacji Poufnych przez te osoby w jakiejkolwiek formie i do jakichkolwiek celów, a
na żądanie Banku udostępnić je Bankowi do wglądu.

7.

Potencjalnemu Partnerowi nie wolno w żadnym przypadku wykorzystywać Poufnych Informacji w ramach bezpośredniego lub
pośredniego udziału w przedsięwzięciach o charakterze konkurencyjnym wobec Banku.

8.

W szczególności przez przedsięwzięcie o charakterze konkurencyjnym wobec Banku jest rozumiane prowadzenie rozmów z
podmiotami konkurencyjnymi wobec Banku dotyczących współpracy podobnej do planowanej współpracy z Bankiem.

9.

Na żądanie Banku, Potencjalny Partner na swój koszt powinien bezzwłocznie zwrócić Bankowi - za pisemnym pokwitowaniem
- dokumenty i nośniki zawierające ujawnione Informacje Poufne, łącznie ze wszystkimi ich kopiami.

10.

Po zakończeniu współpracy, na żądanie Banku, w odniesieniu do Informacji Poufnych ich dotyczących, Potencjalny Partner
zniszczy wszelkie dokumenty i nośniki zawierające Informacje Poufne Banku, łącznie z ich kopiami, potwierdzając to
pisemnym oświadczeniem złożonym bezzwłocznie Bankowi.
Okres obowiązywania:

11.

Porozumienie niniejsze pozostaje w mocy od dnia podpisania przez czas nieoznaczony.
Kara Umowna:

12.

W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z warunków niniejszego porozumienia Potencjalny Partner zapłaci każdorazowo
Bankowi karę umowną w wysokości 50.000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Banku
do dochodzenia odszkodowania na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w przepisach Kodeksu cywilnego, do pełnej wysokości szkody.

13.

Potencjalny Partner ma obowiązek zgłoszenia pracowników dedykowanych do współpracy z Bankiem na szkolenie wstępne
prowadzone przez Bank. W przypadku potwierdzenia rezerwacji miejsc na szkolenie wstępne i niestawiennictwa ww.
pracowników – Potencjalny Partner zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 200 PLN (dwieście złotych) od
każdego zarezerwowanego miejsca.
Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów:

14.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z wykonaniem niniejszego porozumienia Potencjalny Partner
zobowiązuje się dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia.

15.

W braku porozumienia i polubownego rozstrzygnięcia sporu przez Potencjalnego Partnera i Bank, sądem właściwym do
rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z wykonaniem niniejszego porozumienia będzie sąd właściwy dla siedziby
Banku.
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Postanowienia końcowe:
16.

Jakakolwiek zmiana, wykładnia lub zrzeczenie się praw wynikających z niniejszego porozumienia winna być pod rygorem
nieważności sporządzona na piśmie i podpisana przez Potencjalnego Partnera i Bank.

17.

*Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a jako administrator danych osobowych zapewnia ochronę
danych osobowych i informuje, że dane osobowe, strony niniejszego porozumienia będącej osobą fizyczną, jak również
będących osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą będą przetwarzane w bankowym zbiorze danych w celu
wykonania niniejszego porozumienia. Strona ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
jest dobrowolne.

……………………………………………
POTENCJALNY PARTNER

……………………………………………………
BANK

* Postanowienie ma zastosowanie w przypadku kiedy stroną niniejszego porozumienia jest osoba fizyczna, jak też osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, 02-672 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000030330, którego dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający
NIP 526-10-21-021, którego kapitał zakładowy i kapitał wpłacony wynosi 313 237 000,00 zł.

