Załącznik 6 do Umowy nr ……………………….. z dnia ……………

……………………………
……………………………
……………………………
/oznaczenie Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI
Niniejsze zobowiązanie jest składane w dniu ........................... przez:
........................................................................................................................................................
Imię, nazwisko, stanowisko / funkcja
Będącego(będącą) członkiem Zespołu Wykonawcy (zwanego dalej "Zobowiązanym"), w związku z
realizowaną na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa – Centrum Usług Społecznych „Społeczna
Warszawa” (dalej: „Zamawiającym”) – Umową Nr ……………………………………...…………..
z dnia ………………………, której przedmiotem jest dostarczenie i wdrożenie Części I Podsystemu
koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych w środowisku wraz z usługami serwisu gwarancyjnego
w ramach implementacji Systemu „E-Opieka” (zwaną dalej „Umową”).
Zważywszy, że:
1) Jako członek Zespołu Wykonawcy realizującego Umowę mogę uzyskać dostęp do informacji,
które powinny zostać zachowane w poufności,
2) Przez informacje poufne Zamawiający rozumie wszelkie informacje stanowiące dane osobowe
w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, a także inne dane objęte klauzulą
poufności, w tym informacje technologiczne, techniczne, handlowe oraz inne określone w
Umowie,
3) Zobowiązania stanowiące przedmiot niniejszego oświadczenia nie dotyczą informacji, które:
a. są opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszania
zobowiązań objętych niniejszym Oświadczeniem; lub
b. zostaną przekazane Zobowiązanemu przez Zamawiającego za wyraźnym pisemnym
zwolnieniem z zachowania poufności lub zwolnieniem z zakazu jawnego wykorzystywania;
lub
c. które zostały ujawnione zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi wymogami prawa lub na
wniosek uprawnionych organów administracji państwowej lub sądów.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1) W przypadku wątpliwości, co do charakteru danej informacji, Zobowiązany uzyska opinię
Zamawiającego w tym zakresie przed jakimkolwiek przekazaniem, ujawnieniem czy
wykorzystaniem danej informacji.
2) W przypadku wątpliwości, co do charakteru uzyskanych informacji, Zobowiązany będzie
traktować je jako informacje poufne do czasu zwolnienia go z tego obowiązku przez
Zleceniodawcę.

W związku z powyższym oświadczam, iż:
1) zachowam w poufności wszelkie uzyskane od Zamawiającego informacje poufne przekazane
w związku z realizowaną Umową, niezależnie od formy ich uzyskania (np. na piśmie, ustanie,
elektronicznie);
2) zachowam w poufności otrzymane informacje poufne, niezależnie od tego, czy zostały
ujawnione bezpośrednio przez Zamawiającego, jego pracowników, współpracowników,
podwykonawców lub inne osoby trzecie, a także jeżeli uzyskał dostęp do danych bezpośrednio
(przypadkowo lub w związku ze zleceniem ich gromadzenia na rzecz Zamawiającego);
3) zachowam w poufności informacje poufne Zamawiającego stanowiące dane osobowe
bezterminowo, nawet po zakończeniu Umowy;
4) będę wykorzystywać ujawnione informacje poufne jedynie w celu i zakresie niezbędnym do
realizacji usług na rzecz Zamawiającego;
5) nie będę ujawniać informacji poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej niezwiązanej bezpośrednio
z realizacją Umowy, chyba że uprzednio uzyskam od Zamawiającego pisemną, w tym
elektroniczną zgodę, na przekazanie danej informacji;
6) jestem świadomy(a), że mogę ponosić odpowiedzialność za szkodę wywołaną niezgodnym z
prawem lub z niniejszym oświadczeniem, ujawnieniem, wykorzystaniem lub pozyskaniem
informacji, w szczególności wynikłą z przekazania lub udostępnienia informacji poufnych
podmiotom nieuprawnionym, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji karnych
wynikających z naruszenia tajemnicy danych osobowych – zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
__________________________________________________________________________________

Data i podpis osoby składającej Oświadczenie:

..............................................................................................................

