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Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji poufnych  

udostępnionych w ramach Konkursu 

„Optymalizacja założeń funkcjonalnych inwestycji na przykładzie Intermodal 
Container Yard – suchego portu w Zajączkowie Tczewskim” 

 

 
1. Nazwa Zespołu Konkursowego: ………………………………………………………..…………..….

  

2. Dane Uczestnika Konkursu 

a) Imię i nazwisko: ..………………………………………………………………………..……..….. 

b) Data urodzenia: ..……………………………………………………………….….………..….….  

c) Uczelnia / Wydział: ...……………………………………………………………..………..……… 

d) Funkcja pełniona na Uczelni1: .………...……………………………………………………....... 

 

Zważywszy, że otrzymam od PCC Intermodal S.A. informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania 

dokumentacji konkursowej określonej w §2 ust. 5 Regulaminu Konkursu, oświadczam, co następuje:  

 

1. Przyjmuję do wiadomości i godzę się na to, że wszelkie informacje przekazane mi przez PCC 

Intermodal S.A. niezbędne do przygotowania dokumentacji konkursowej określonej w §2 ust. 5 

Regulaminu w ramach Konkursu, są informacjami poufnymi - dalej Informacje poufne. Termin 

Informacje poufne obejmuje w szczególności:  

− dokumentację techniczną, technologiczną i projektową, treść zawartych przez PCC 

Intermodal S.A. umów, a także jakiekolwiek inne przekazane przez PCC Intermodal S.A. 

informacje o charakterze technicznym, technologicznym, finansowym, ekonomicznym, 

marketingowym, organizacyjnym i innym - bez względu na ich formalną nazwę (projekty, 

umowy, raporty, analizy, opracowania, studia, noty, opisy, plany itp.).  

2. Zobowiązuję się do tego, że Informacje poufne będę utrzymywał w ścisłej tajemnicy  

i nie ujawnię ich jakimkolwiek osobom trzecim poza Zespołem Konkursowym, którym 

ujawnienie Informacji poufnych w zakresie niezbędnym do przygotowania określonej powyżej 

dokumentacji, jest konieczne.  

3. Zapewniam, że Informacje poufne nie zostaną wykorzystane do jakiegokolwiek innego celu niż 

przygotowanie dokumentacji konkursowej określonej w pkt 1. 

4. Termin Informacje poufne nie obejmuje informacji które: 

− są publicznie dostępne w momencie ich przekazywania przez PCC Intermodal S.A., 

− staną się ogólnodostępne lecz nie w wyniku ujawnienia bezpośrednio lub pośrednio 

przeze mnie lub innego członka Zespołu konkursowego, 

− były dla mnie dostępne jako nie poufne przed ich udostępnieniem przez PCC Intermodal 

S.A. lub stały się dostępne jako nie poufne ze źródeł innych niż PCC Intermodal S.A., 

pod warunkiem, że źródła te nie są związane zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

tych informacji. 

5. W przypadku, gdy będę zobowiązany udostępnić Informacje poufne na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, przed ich udostępnieniem zobowiązany jestem 

poinformować o tym PCC Intermodal S.A. za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając 

stosowną informację na adres jan.srebrny@pcc.eu. 

6. Po przygotowaniu wskazanej dokumentacji konkursowej, zobowiązuję się - na żądanie PCC 

Intermodal S.A. - zwrócić jej bezzwłocznie wszystkie dokumenty traktowane jako Informacje 

poufne (bez względu na ich nazwę), w tym także ich kopie. Dokumenty przepisywane zostaną 

zniszczone, o czym pisemnie zawiadomię PCC Intermodal S.A.  
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7. Przyjmuję do wiadomości i godzę się na to, że Informacje poufne stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa PCC Intermodal S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), której 

przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie stanowi, w myśl tej ustawy, czyn nieuczciwej 

konkurencji.  

8. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia przeze mnie Informacji Poufnych, PCC Intermodal 

S.A. ma prawo naliczyć na mnie karę umowną w wysokości 20.000 zł oraz jeżeli poniesiona 

przez PCC Intermodal S.A. szkoda przewyższy wysokość kary umownej dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

9. Wszystkie spory dotyczące interpretacji lub realizacji niniejszego zobowiązania będą 

rozpatrywane zgodnie z prawem polskim, przez sąd powszechny właściwy dla PCC Intermodal 

S.A.  

10. Niniejsze zobowiązanie jest ograniczone w czasie do dziesięciu lat od dnia jego podpisania. 

Ograniczenie czasowe niniejszego zobowiązania pozostaje bez wpływu na ochronę wynikającą  

z przepisów chroniących własność intelektualną, przemysłową oraz przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

11. Niniejszy dokument sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

jeden otrzymuje PCC Intermodal S.A., a drugi Uczestnik Konkursu. 

 

 

 
 ……………………………………………………… 

(data i czytelny podpis Uczestnika Konkursu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1student studiów II stopnia, student studiów doktoranckich, jeśli Opiekun Naukowy – wskazać funkcję 

 


