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Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania
poufności
z dnia………………
dalej jako „Oświadczenie”, złożone w Gdańsku:

Grupie LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-718) przy
ul. Elbląskiej 135, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000106150, o kapitale
zakładowym w wysokości 184.873.362 złotych (w całości
opłaconym), NIP 583-000-09-60, REGON 190541636, BDO
000019759, reprezentowanej przez:

1.

……………………………………………………

Covenant of Confidentiality
dated as of …
hereinafter referred to as the „Covenant”, made in Gdańsk
to:
Grupa LOTOS S.A. with its registered office in Gdańsk (80718) at ul. Elbląska 135, entered in the National Court Register
conducted by the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk VII
Commercial Division under the KRS number 0000106150, of
the initial capital in the amount of PLN 184.873.362 (fully paid
up), NIP (Tax Identification Number): 583-000-09-60, REGON
(Statistical Number): 190541636, BDO: 000019759,
represented by:
1.

………………………………………………….,

2. ……………………………………………………
zwanej dalej „Grupą LOTOS”

2.
……………….. ..………………………………,
hereinafter referred to as the “Grupa LOTOS”,

przez:

by:

...........................................................................................
reprezentowanym przez:

...........................................................................................
represented by:

1. .......................................................................................,

1. .......................................................................................,

2. .......................................................................................,
zwanym dalej „Zobowiązanym”
dalej zwanymi łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”

2. .......................................................................................,
hereinafter referred to as the „Obligor”
hereinafter jointly referred to as the „Parties” or individually as
a „Party”

ZWAŻYWSZY, IŻ:
Z uwagi na rodzaj oraz zakres usług świadczonych przez
Zobowiązanego, Grupa LOTOS uważa za niezbędne utrzymanie
w tajemnicy wszelkich informacji, które Zobowiązany nabędzie,
uzyska lub otrzyma w związku z ………………………….., dalej
jako „Projekt”.

WHEREAS:
due to the type and scope of the services rendered by the
Obligor, Grupa LOTOS believes it necessary to maintain the
confidentiality of all information which the Obligor obtains,
acquires
or
receives
in
connection
with
………………………….., hereinafter referred to as the
„Project”.

Zobowiązany składa oświadczenie o następującej treści:

Obligor hereby states as follows:

§1
1. Zobowiązany zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy
wszelkie
informacje
techniczne,
technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne,
know-how i inne dotyczące Grupy LOTOS, a także wszelkie
inne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
Grupy LOTOS w szczególności zgodnie z art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, bez względu na formę ich wyrażenia i fakt lub
sposób ich utrwalenia na jakimkolwiek nośniku materialnym ,
a nabyte, otrzymane lub uzyskane w ramach lub w związku z
zawieraniem lub realizacją umowy w ramach Projektu, zwane
dalej „Informacjami”. Grupa LOTOS informuje, iż podjęła
działania i wdrożyła rozwiązania organizacyjne, które
zapobiegają nieuprawnionemu ujawnieniu Informacji oraz
ograniczają dostęp do Informacji osobom nieuprawnionym.
2. Obowiązek określony w ust. 1 powyżej odnosi się do
wszelkich Informacji, niezależnie od tego, czy Zobowiązany
otrzymał je bezpośrednio od Grupy LOTOS, czy też za
pośrednictwem jej podwykonawców bądź też osób trzecich

1.

2.

§1
Obligor declares to keep in strict and full confidentiality all
and any technical, technological, economic, financial,
trade, legal, organizational, know-how and other
information concerning Grupa LOTOS ,as well as all
other information considered a business secret of Grupa
LOTOS pursuant to Article 11 paragraph 2 of the
Suppression of Unfair Competition Act of 16.04.1993,
regardless of the form of their expressing or the fact or
manner of their recording in any tangible form, acquired,
received or obtained in connection with the Project,
hereinafter referred to as the “Information”. Grupa
LOTOS hereby states that it has taken necessary actions
and implemented organizational solutions that prevent an
unauthorized disclosure of the Information and limit
access to the Information for unauthorized persons.
The obligation defined in section 1 above relates to all
Information regardless of whether the Obligor has
received or obtained that Information directly from Grupa
LOTOS or through its subcontractors or any third parties
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

działających w imieniu Grupy LOTOS, bądź też wszedł w ich
posiadanie bez pośrednictwa osób trzecich.
Zobowiązany może ujawniać Informacje w niezbędnym
zakresie swoim spółkom zależnym lub dominującym,
profesjonalnym doradcom, audytorom, pod warunkiem, iż
podmioty te zostaną zobowiązane na piśmie do zachowania
Informacji w tajemnicy na zasadach analogicznych lub
zabezpieczających interes Grupy LOTOS co najmniej w takim
stopniu jak wynika z niniejszego Oświadczenia.
Zobowiązany może ujawniać Informacje na żądanie
właściwych organów państwa lub uprawnionym podmiotom w
wykonaniu obowiązków nałożonych przepisami prawa.
Zobowiązany niezwłocznie poinformuje Grupę LOTOS o
każdym przypadku ujawnienia Informacji zgodnie ze zdaniem
poprzedzającym, chyba że byłoby to sprzeczne z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Poza wypadkami określonymi w ust. 3 i 4 Zobowiązany może
ujawniać Informacje wyłącznie za pisemną, pod rygorem
nieważności, zgodą Grupy LOTOS.
Zobowiązany zobowiązuje się nie wykorzystywać Informacji
w celach innych niż należyte wykonanie zobowiązań w
ramach Projektu, z uwzględnieniem ust. 3-5. W szczególności
Grupa LOTOS wyraża zgodę na powielanie lub utrwalanie
Informacji jedynie w celach służących realizacji Projektu.
Powielanie lub utrwalanie Informacji w jakiejkolwiek formie lub
na jakichkolwiek nośnikach w innych celach wymaga
uzyskania pisemnej pod rygorem nieważności zgody Grupy
LOTOS.
Zobowiązany zobowiązuje się nie pozyskiwać Informacji bez
wiedzy lub zgody Grupy LOTOS. Powyższe dotyczy w
szczególności
informacji
stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstwa, które nie są niezbędne do realizacji
Projektu i obejmuje zwłaszcza zakaz pozyskiwania informacji
w drodze nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia,
kopiowania
dokumentów,
przedmiotów,
materiałów,
substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje
lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści.
Zobowiązany oświadcza, że na zasadach określonych w
przepisach obowiązującego prawa lub w niniejszym
Oświadczeniu, ponosi odpowiedzialność za szkodę
wywołaną niezgodnym z prawem lub niniejszym
Oświadczeniu,
ujawnieniem,
wykorzystaniem
lub
pozyskaniem Informacji, w szczególności wynikłą z
przekazania lub udostępnienia Informacji podmiotom
nieuprawnionym lub za brak odpowiedniego zabezpieczenia
Informacji przed dostępem podmiotów nieuprawnionych.

§2
1. Celem wykonania zobowiązań określonych w § 1 Zobowiązany
zobowiązuje się w szczególności:
1) zobowiązać w udokumentowanej formie wszystkie
osoby, które bezpośrednio uczestniczą w realizacji
Projektu lub mają dostęp do Informacji, do zachowania
poufności i zapewnić przestrzeganie przez nie
postanowień niniejszego Oświadczenia, a także podjąć
wszelkie inne kroki niezbędne do zapewnienia, że
żadna z osób otrzymujących Informacje dotyczące
Grupy LOTOS nie ujawni ani nie wykorzysta tych
Informacji ani ich źródła, zarówno w całości jak i w
części, osobom trzecim,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

acting on behalf of Grupa LOTOS or without any
participation from third parties
Obligor is authorized to disclose the Information to third
parties such as its subsidiaries or parent companies or
companies that have the same parent company as that
Party, as well as professional advisors, auditors,
provided that such persons will be obliged in writing to
keep the Information in confidence in line with the
provisions of this Covenant and on the terms securing
Grupa LOTOS interest at least to the extent as pursuant
to this Covenant.
Obligor is authorized to disclose the Information upon
demand of the competent authorities for the purpose of
performing obligations imposed in accordance with the
provisions of applicable law. The Obligor is obliged to
inform Grupa LOTOS promptly and without delay of any
such instance of disclosing of the Information, provided
that such informing is not in conflict with the provisions of
applicable law.
Except as set out in section 3 and 4 above the Obligor is
authorized to disclose the Information only after a written
(otherwise deemed null and void) consent of Grupa
LOTOS.
Obligor shall not use the Information for any purpose
other than the proper performance of their obligation in
connection with the Project, subject to sections 3-5
above. In particular Grupa LOTOS agrees to replicate
and record the Information only for the purpose of
implementing the Project. Replicating or recording the
Information in any form or in any tangible medium for any
other purpose shall require a written (otherwise deemed
null and void) consent of Grupa LOTOS.
Obligor undertakes to not acquire or obtain any
Information without the knowledge or consent of Grupa
LOTOS. In particular, this refers to information
considered a business secret which is not necessary for
implementation of the Project and includes especially
ban on acquiring or obtaining Information by a manner
of unauthorized access, appropriation, copying of
documents, items, materials, substances, electronic files
consisting of such Information or enabling requesting of
their content.
Obligor acknowledges that pursuant to the provisions of
applicable law and of this Covenant he shall be liable for
any damage resulting from unauthorized disclosing,
using, obtaining or acquiring the Information, including
(without limitation) caused by disclosing the Information
or making it available to unauthorized persons or by
failing to secure the Information from an unauthorized
access.

§2
1. For the purpose of performing the obligations set out in § 1
Obligor shall in particular:
1) oblige all persons which directly participate in the
Project or have access to Information to keep all
Information confidential and provide that these
persons comply with the provisions of this
Covenant, as well as take all other actions
necessary to ensure that these persons do not
disclose or use Information or its source in full or in
part to any third parties,
2) disclose the Information to Obligor’s employees,
subcontractors or other persons only where such
disclosure is reasonable and only to the extent
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ujawnić Informacje jedynie tym pracownikom
Zobowiązanego, podwykonawcom Zobowiązanego lub
innym podmiotom, wobec których ujawnienie takie
będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca
Informacji musi mieć do nich dostęp dla celów
związanych z realizacją zobowiązań objętych
niniejszym Oświadczeniem lub realizacją Projektu,
3) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie
rozpowszechniać jakiejkolwiek Informacji w całości lub
w części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to
konieczne w celach ściśle związanych z przedmiotem
współdziałania Zobowiązanego i Grupy LOTOS, w
których to przypadkach wszelkie takie kopie lub
reprodukcje będą własnością Grupy LOTOS i będą
podlegały tym samym zasadom ochrony poufności co
Informacje,
4) zapewnić
bezpieczny
sposób
przekazywania
otrzymanych Informacji bez dostępu dla osób
nieuprawnionych,
co
najmniej
na
zasadach
stosowanych w odniesieniu do własnych informacji o
charakterze poufnym,
5) informować Grupę LOTOS o jakimkolwiek przypadku
nieuprawnionego
ujawnienia,
nieuprawnionego
udostępnienia lub utraty Informacji oraz podejmować
wszelkie niezbędne działania w celu minimalizacji
zakresu naruszenia oraz szkód, które mogą powstać w
wyniku takiego zdarzenia. Informacja, o której mowa w
zdaniu poprzednim, powinna być przekazana na piśmie
niezwłocznie, ale nie później niż w terminie ……..…..
dni roboczych od wystąpienia zdarzenia. Niezależnie
od powyższego informacja o zdarzeniu powinna zostać
przekazana natychmiast w drodze korespondencji email lub innego środka porozumiewania się na
odległość.
2. Wymogi zawarte w ust. 1 nie będą miały zastosowania
odnośnie do jakichkolwiek Informacji lub ich części dotyczących
Grupy LOTOS, które:
a)
są opublikowane, znane i oficjalnie podane do
publicznej
wiadomości
bez
naruszania
zobowiązań
objętych
niniejszym
Oświadczeniem, w tym w szczególności na
podstawie
bezwzględnie
obowiązujących
przepisów prawa;
b)
zostały ujawnione Zobowiązanemu przez osobę
trzecią, która była w ich posiadaniu zgodnie z
prawem i miała prawo do ich ujawnienia,
c)
zostały uzyskane lub utworzone samodzielnie
przez
Zobowiązanego
bez
naruszenia
jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z
niniejszego Oświadczenia
ani żadnych
obowiązujących przepisów,
d)
były w posiadaniu Zobowiązanego przed ich
ujawnieniem
w
ramach
współpracy
Zobowiązanego z Grupą LOTOS, a Zobowiązany
wszedł w ich posiadanie bez zobowiązania o
zachowaniu poufności,
e)
zostały ujawnione przez Grupę LOTOS lub, za jej
uprzednią pisemną, pod rygorem nieważności
zgodą, przez Zobowiązanego.
3. Ciężar udowodnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub
w § 1 ust. 3-5 spoczywa na Zobowiązanym.
4. Na pisemne żądanie Grupy LOTOS, wyrażone w każdym
czasie, zarówno w trakcie obowiązywania zobowiązań
objętych niniejszym Oświadczeniem jak i po utracie przez nie
mocy obowiązującej, Zobowiązany poda Grupie LOTOS
2)

where access to such Information by the recipient is
necessary for purposes connected with the
performance of this Covenant or the Project,
3) restrain from copying, replicating or otherwise
disseminating any Information in full or in part,
except where it is necessary for purposes strictly
connected to the Obligor’s involvement with Grupa
LOTOS, in which case any copies or other records
of the Information shall be owned by Grupa LOTOS
and shall be subject to the same confidentiality
restrictions as the Information,
4) provide a safe method of forwarding the Information
without access of unauthorized persons, at least on
the terms applicable to Obligor’s own confidential
information
5) inform Grupa LOTOS of any instance of
unauthorized disclosure, unauthorized sharing or
losing of the Information as well as take all actions
necessary to minimize the scope of the breach and
the damage that might result from such an incident.
Information referred to in the preceding sentence
shall be provided in writing promptly and without
delay and in any case no later than within
……………. business days from the incident
instance. Notwithstanding the preceding sentence
the information of the incident shall be forwarded
immediately by e-mail or any other form of distance
communication.
2.
Provisions set out in section 1 above shall not apply
with regard to any Information or its part relating to Grupa
LOTOS that:
a)
is published, known and officially made public
without any violation or breach of any obligation
under this Covenant, in particular pursuant to
mandatory provisions of applicable law,
b)
was disclosed to Obligor by a third party which had
come into possession of the Information in
compliance with the applicable law and was
authorized to disclose it,
c)
was obtained or procured independently by Obligor
without any violation or breach of any obligation
under this Covenant or any provisions of applicable
law,
d)
was in possession of Obligor before its disclosure
as part of the cooperation between Obligor and
Grupa LOTOS, and Obligor came into possession
of said Information without the obligation of
confidentiality,
e)
was disclosed by Grupa LOTOS or, upon its prior
written (otherwise deemed null and void) consent,
by Obligor.
3.
The burden of proof that any circumstance defined
in section 2 above or § 1 sections 3-5 occurred lies with the
Obligor.
4. Upon a written request issued at any time by Grupa LOTOS
as well as upon expiration of this Agreement, Obligor shall
provide Grupa LOTOS with information on cases of disclosure
of Information and entities to which he has provided
Information.
5.
Upon a written request issued at any time by Grupa
LOTOS as well as upon expiration of this Covenant Obligor
shall be obliged within 7 days to return to Grupa LOTOS all
documents, materials, their copies, reproductions, derivative
works consisting of the Information and all material data
carriers which the Information was recorded on, or to destroy
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informacje o przypadkach ujawnienia Informacji oraz o
podmiotach, którym udostępnił Informacje.
5. Na wyrażone w każdym czasie pisemne żądanie Grupy
LOTOS, a także po wygaśnięciu mocy obowiązującej
zobowiązań
objętych
niniejszym
Oświadczeniem,
Zobowiązany w terminie 7 dni od tego zdarzenia zwróci
Grupie LOTOS wszystkie dokumenty, materiały, ich kopie,
reprodukcje, opracowania zawierające Informacje oraz
nośniki, na których zostały one utrwalone lub usunąć je w
sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Zobowiązany
upoważniony jest jednak do zachowania jednej kopii w celach
archiwizacyjnych i dokumentacyjnych, o ile jest to
uzasadnione w świetle obowiązujących przepisów prawa lub
wewnętrznych procedur Zobowiązanego do zachowania
poufności , jak również nie jest zobowiązany do usuwania
danych podlegających automatycznemu utrwalaniu w ramach
tworzenia tzw. kopii back-up, pod warunkiem ich należytego
zabezpieczenia. W tym samym terminie Zobowiązany złoży
pisemne oświadczenie Grupie LOTOS o należytym
wykonaniu obowiązku określonego w niniejszym ustępie.

1.

2.

§3
Dla uniknięcia wątpliwości Zobowiązany potwierdza, że nie
będzie uprawniony do żądania od Grupy LOTOS ujawniania
Informacji, a decyzja o takim ujawnieniu pozostaje zawsze w
gestii Grupy LOTOS.
Wszelkie prawa do Informacji w stosunkach pomiędzy
Zobowiązanym a Grupą LOTOS przysługują
Grupie
LOTOS, o ile podmioty te nie postanowiły inaczej w umowie
regulującej współpracę między nimi. Niniejsze Oświadczenie
w szczególności nie przenosi ani nie upoważnia
Zobowiązanego do uzyskania lub korzystania z
jakichkolwiek praw własności intelektualnej Grupy LOTOS
udostępnionych jako Informacje.

§4
1. W
przypadku
naruszenia
zobowiązań
objętych
Oświadczeniem Zobowiązany zapłaci Grupie LOTOS karę
umowną w kwocie ……………. (słownie: …………..) PLN za
każde naruszenie, przy czym łącznie nie więcej niż ………..
(słownie:………..) za wszystkie naruszenia.
2. Zastrzeżone w Oświadczeniu kary umowne będą płatne na
pierwsze żądanie, w terminie ……….. od doręczenia
Zobowiązanemu wezwania do ich uiszczenia. Dla uniknięcia
wątpliwości Zobowiązany potwierdza, że za wezwanie do
zapłaty uznawać będzie także notę obciążeniową.
3. Kary, o których mowa w ust. 1, nie wykluczają możliwości
dochodzenia przez Grupę LOTOS odszkodowania
przewyższającego zastrzeżoną wysokość kar umownych na
zasadach ogólnych.
4.
Niezależnie od powyższego, w przypadku stwierdzenia
naruszenia
postanowień
Oświadczenia
przez
Zobowiązanego, Grupa LOTOS może wstrzymać
przekazywanie mu jakichkolwiek Informacji, cofnąć zgodę
na wykorzystywanie już przekazanych Informacji lub
zażądać natychmiastowego zwrotu lub trwałego usunięcia
wszystkich udostępnionych Informacji i ich nośników.
5.
Naruszenie zobowiązań objętych Oświadczeniem stanowi
również podstawę do rozwiązania lub odstąpienia od
stosunku prawnego nawiązanego między Zobowiązanym a
Grupą LOTOS w związku z Projektem, z przyczyn
zawinionych przez Zobowiązanego, niezależnie od
postanowień regulujących ten stosunek prawny.
6. Za naruszenie zobowiązań objętych Oświadczeniem przez
osoby, którym Informacje zostały przekazane przez lub za

them in a way preventing their reconstruction. Obligor is
however authorized to keep a required number of copies for
record keeping purposes provided that it is reasonable under
applicable laws or internal procedures of Obligor as well as is
exempt of its obligation to delete data automatically stored in
the process of creating back-up, provided that Information kept
or stored are duly secured. Within the prescribed timeframe
Obligor is obliged to submit to Grupa LOTOS a written
statement on proper performance of the obligations set out in
this section.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

§3
For the avoidance of any doubt, Obligor hereby confirms
that under this Covenant he shall not be entitled to
request any Information from Grupa LOTOS and each
decision to disclose Information shall be made by Grupa
LOTOS.
All rights to Information under the relationship between
the Parties shall remain with Grupa LOTOS, except as
otherwise agreed by Obligor and Grupa LOTOS under a
separate agreement. This Covenant in particular shall not
transfer or give license to Obligor to use of any intellectual
property rights of Grupa LOTOS shared as Information.

§4
In case of any violation or breach of the provisions of this
Covenant, Obligor shall pay Grupa LOTOS a contractual
penalty in the amount of ……………… (say: …………….)
PLN for each instance of such a violation or breach
however no more than in the total amount of
………………. (say: …………….) PLN for all instances of
such a violation or breach.
Any contractual penalty set out in this Covenant shall be
paid on first demand within ……… days of receiving by
Obligor a written request for payment. For the avoidance
of any doubt Obligor hereby agree that a debit note shall
also be deemed as a request for payment.
Contractual penalty set out in section 1 above shall not
exclude the ability of Grupa LOTOS to claim damages
exceeding the amount of contractual penalty stipulated
herein.
Notwithstanding the above, in case of any violation or
breach of the provisions of this Covenant by Obligor,
Grupa LOTOS is authorized to refrain from disclosing any
further Information, withdraw its consent to use the
Information already disclosed and/or demand the
immediate return or deletion of all Information already
disclosed as well as all its material data carriers.
Any violation or breach of this Covenant shall constitute a
valid ground for terminating or rescinding from the legal
relationship between Obligor and Grupa LOTOS in
connection with the Project, for reasons attributable to the
Obligor, without regard to the provisions governing that
legal relationship.
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pośrednictwem Zobowiązanego, Zobowiązany odpowiada jak
za własne naruszenie.

6.

Obligor shall be liable, as for its own act or omission, for
acts and omissions by the persons which acquired or
obtained the Information from or through Obligor.

§5
Treść Oświadczenia ma charakter poufny, jako takie wchodzi w
zakres Informacji i objęte jest zasadami określonymi w
Oświadczeniu.

§5
The content of this Covenant is confidential and as such
shall be regarded as Information and shall be covered by
the provisions of this Covenant.

§6
1. Postanowienia
Oświadczenia
obowiązują
od
dnia
………………. przez …………lat.
2. Niezależnie od powyższego zakończenie obowiązywania
zobowiązań objętych niniejszym Oświadczeniem nie oznacza
zrzeczenia się przez Grupę LOTOS ochrony Informacji, a
Zobowiązany zobowiązuje się do zachowania należytej
staranności, aby nie narazić Grupy LOTOS na szkodę
wywołaną ujawnieniem Informacji również po utracie przez
Oświadczenie mocy obowiązującej. W szczególności po
zakończeniu obowiązywania postanowień Oświadczenia,
tajemnica przedsiębiorstwa Grupy LOTOS będzie objęta
ochroną do chwili ustania stanu poufności lub utraty wartości
gospodarczej danej informacji objętej ochroną tajemnicą
przedsiębiorstwa na zasadach wynikających z ustawy z dnia
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§6
1.
Provisions of this Covenant shall enter into force on
………………. and be effective through the period of
……………. years.
2.
Notwithstanding the above the expiration of
obligations of this Covenant shall not be deemed as a
waiver or disclaimer by Grupa LOTOS of its rights to have
the Information protected. Obligor shall be obliged to
exercise all due diligence to keep Grupa LOTOS from any
harm resulting from disclosing the Information also after
loss of binding force of this Covenant. In particular any
business secret of Grupa LOTOS shall be protected
pursuant to the provisions of Suppression of Unfair
Competition Act of 16.04.1993 until the confidential
character and economic value of such an information are
lost.

§7
1. Strony zgodnie oświadczają, iż jest im znana treść przepisów
prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony
danych osobowych, w szczególności rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych wraz z przepisami
wykonawczymi. Jednocześnie osoby reprezentujące Strony
przy składaniu niniejszego Oświadczenia w imieniu własnym
oraz Stron oświadczają, że przetwarzanie danych osobowych
osób fizycznych będących reprezentantami Stron oraz
wskazanych jako osoby kontaktowe Stron odbywa się
zgodnie z prawem dla celów realizacji postanowień
niniejszego Oświadczenia.
2. Na potrzeby realizacji postanowień niniejszego Oświadczenia
Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać
będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów
lub przedstawicieli wskazanych w Oświadczeniu oraz innych
osób w związku z realizacją postanowień niniejszego
Oświadczenia w zależności od potrzeb wynikających z
postanowień niniejszego Oświadczenia.
3. Strony zobowiązują się do poinformowania osób
wymienionych w ust. 2 w terminie najpóźniej miesiąca po
pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej
komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności
przekazania ich danych na potrzeby realizacji postanowień
niniejszego Oświadczenia, w tym o celu i zakresie
przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli
informacyjnej.
4. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych
osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak
też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone
w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

§7
1.
The Parties declare that they are familiar with the
scope of generally applicable provisions of law on personal
data protection, in particular Regulation of the European
Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016
on the protection of natural persons with regard to the
processing of personal data and on the free movement of such
data, and repealing Directive 95/46/EC and the Act of 10 May
2018 on the protection of personal data together with executive
provisions. Persons representing the Parties in concluding this
Covenant on behalf of the the Parties and their own declare
that the processing of personal data of natural persons being
representatives of the the Parties and designated as contact
persons or representatives of the Parties is performed in
accordance with the law for the purposes of the Covenant.
2.
For the needs of implementing this Covenant, the
Parties– as the independent administrators of personal data –
will provide personal data of its representatives or agents
indicated in the Covenant and other persons to each other, in
relation to the implementation of the Covenant, depending on
the needs arising from the provisions of this Covenant,
comprising the following data categories: identification data
(among others: first and last name, position), contact data
(among others: business e-mail address, business telephone
number, job location).
3.
Each Party undertakes to inform the persons
mentioned in section 2, within one month of obtaining personal
data or at the moment of the first communication with a person
whom the data refer to, on the necessity of providing their data
for the needs of the implementation of the Covenant, including
the purpose and scope of the data provided, indicated in this
informative clause, and a source of obtaining personal data.
4.
Each Party agrees to secure personal data through
undertaking proper technical and organisational measures,
required under the applicable law concerning personal data
protection and bears all the responsibility for damage caused
in relation to personal data processing.
5.
The Administrator of personal data, within the
meaning of Article 4.7 of the Regulation of the European
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5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), przekazanych
Grupie LOTOS na potrzeby złożenia i realizacji postanowień
niniejszego Oświadczenia jest Grupa LOTOS S.A. z siedzibą:
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.
6. W Grupie LOTOS został wyznaczony Inspektor ochrony
danych, z którym można się skontaktować poprzez email
iod@grupalotos.pl lub pisemnie na adres Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor
ochrony danych”.
7. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach
związanych ze złożeniem i realizacją postanowień
niniejszego Oświadczenia, ich obsługą oraz ewentualnym
dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z nich
wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków
prawnych ciążących na Grupie LOTOS.
8. Podstawą prawną przetwarzania przez Grupę LOTOS danych
osobowych Zobowiązanego w celach wskazanych powyżej
jest:
a)
wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na
Grupie LOTOS zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
b)
prawnie uzasadniony interes Grupy LOTOS zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
9. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być
przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a)
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Strony, w tym m.in. obsługującym systemy
informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji
postanowień niniejszego Oświadczenia, świadczących usługi
księgowe, archiwizacyjne,
b)
podmiotom świadczącym usługi na rzecz danej Strony,
w tym firmom kurierskim i pocztowym (w związku z
koniecznością dokonania zawiadomień określonych w
Oświadczeniu), doradcom prawnym i finansowym oraz
audytorom Stron (w związku z świadczeniem usług doradztwa
przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń wynikających
z postanowień niniejszego Oświadczenia),
przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy ze Stroną i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane
mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na
podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.
10.
Dane przetwarzane będą przez czas realizacji
postanowień niniejszego Oświadczenia, a po zakończeniu jego
obowiązywania przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń
związanych z Oświadczeniem oraz przez czas zastrzeżony
przepisami prawa, w tym przepisów podatkowych i przepisów
dotyczących sprawozdawczości finansowej.
11.
Każda osoba, której dane osobowe zostaną
udostępnione pomiędzy Stronami w związku ze złożeniem i
realizacją postanowień niniejszego Oświadczenia ma prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia
sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją
w przypadku kiedy Strona przetwarza dane w oparciu o swój
prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w
dowolnym momencie kierując korespondencję w formie
elektronicznej i/lub pisemnie na adresy, które zostały wskazane
powyżej.
12.
Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016
on the protection of natural persons in relation to personal
data processing and on the unconstrained flow of such data
and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection
Regulation – hereinafter referred to as the “DPR”) provided to
Grupa LOTOS, for the needs of concluding and implementing
the Agreement is Grupa LOTOS S.A. with its registered
office: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.
6.
Grupa LOTOS designated a personal data
Inspector, who can be contacted via e-mail at
iod@grupalotos.pl or in writing, to the following address:
Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk with a
note „Inspektor ochrony danych”/”Data Protection Inspector”.
7.
The collected personal data will be processed for the
purposes connected with the conclusion and implementation
of the Covenant, its handling and prospective seeking or
defending claims arising therefrom, as well as in relation to the
fulfilment of the legal obligations of Grupa LOTOS
8.
A legal basis for processing personal data of Obligor
by Grupa LOTOS, for the above mentioned purposes, is:
a)
fulfilling the legal obligations of Grupa LOTOS
pursuant to Article 6.1.(c) of the DPR, regarding, i.a., tax and
accounting regulations;
b)
legitimate interest of Grupa LOTOS pursuant to
Article 6.1.(f) of the DPR.
9.
Personal data received from the other Party may be
provided to the following categories of recipients:
a)
entities processing personal data to the order of the
Party, including, among others, those handling IT systems
used for the needs of the implementation of the Covenant,
rendering accounting, archiving services;
b)
entities rendering services to the benefit of a given
Party, including courier and post companies (in relation to the
necessity of serving notices stipulated in the Covenant), legal
and financial counsels and auditors of the Parties (in relation
to rendering consulting services when concluding, executing
and enforcing claims arising from the Covenant),
whereas, such entities process data based on the Covenant
concluded with the Party and solely in accordance with its
instructions. Data may also be provided to entities authorised
pursuant to law, including tax authorities.
10.
Data will be processed in the implementation period
of the Covenant, and upon its termination, during the time
related to the expiry of claims connected with the Covenant
and during the time stipulated in legal provisions, including tax
and financial reporting regulations.
11.
Each person whose personal data are provided
between the Parties, in relation to the conclusion and
implementation of the Covenant, is entitled to access the
content of its data and to correct, delete, limit their processing
and to file an objection due to the reasons related to its
extraordinary situation, when the Party processes data based
on its legitimate interest. Such an objection may be submitted
at any moment by means of electronic correspondence and/or
in writing to the addresses indicated above.
12.
Furthermore, each person renders the right to file a
complaint to the President of the Personal Data Protection
Office.
13.
Personal data will not be profiled and will not be
used for the automated decision-making.
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13.
Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Oświadczenia
mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Niniejsze Oświadczenie podlega prawu polskiemu.
3. Niniejsze Oświadczenie została złożone w polskiej jak i
angielskiej wersji językowej. W razie jakichkolwiek
rozbieżności pomiędzy wersjami, polska wersja językowa
będzie wiążąca.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania postanowień
niniejszego Oświadczenia Strony będą starać się rozwiązać
na drodze polubownej. W przypadku braku rozstrzygnięcia
sporu w ww. sposób rozpatrywać go będzie sąd właściwy
według siedziby Grupy LOTOS.
§9
Oświadczenie sporządzono w dwóch
egzemplarzach, po jednym dla
Zobowiązanego oraz dla Grupy LOTOS.

………………………………….

jednobrzmiących

§8
1.
Any amendments and supplements to this Covenant
must be made in writing or else shall be deemed null and void.
2.
This Covenant is subject to Polish law.
3.
This Covenant has been executed in both Polish and
English language versions. In the event of any discrepancy
between the versions, the Polish version shall prevail.
4. The Parties will attempt to resolve any disputes arising out
of the performance of this Agreement by amicable means. In
the absence of resolution of the dispute in the
abovementioned way it shall be considered by the court
competent for the registered office of Grupa LOTOS.

§9
This Covenant has been drawn up in two counterparts, one
copy for Obligor and one copy for Grupa LOTOS.

………………………………….

………………………………….

………………………………….

Zobowiązany

Obligor

Przyjęto:

Accepted:

…………………………………...

…………………………………...

……………………………………
Grupa LOTOS

……………………………………
Grupa LOTOS
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