Oświadczenie o zachowaniu poufności osoby niebędącej pracownikiem RAMB Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Oświadczenie o zachowaniu poufności
osoby niebędącej pracownikiem
RAMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
W związku z wykonywaniem prac na rzecz RAMB Sp. z o.o. / realizacją dostaw dla RAMB Sp. z
o.o. / odbywaniem praktyki w RAMB Sp. z o.o. .1, zgodnie z umową:

(nr i nazwa umowy)

w zakresie: Dostawy elementów wg załącznika nr.1 do postępowania 434/D/2018/SS
Ja niżej podpisana(-y) oświadczam, że:
1)

zobowiązuję się zachować w poufności wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, prawne, handlowe, organizacyjne i inne, które nie zostały podane do
publicznej wiadomości, w szczególności stanowiące tajemnicę Spółki, uzyskane w związku
z realizacją umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła;

2)

zobowiązuję się uzyskane informacje wykorzystywać jedynie w celach określonych ustaleniami
umowy oraz wynikającymi z obowiązujących uregulowań prawnych;

3)

zobowiązuję się nie kopiować, nie ujawniać ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać
informacji podmiotom oraz osobom nieuprawnionym z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby
wynikającej z realizacji umowy, po uprzednim poinformowaniu RAMB Sp. z o.o.;

4)

zobowiązuję się nie wykraczać poza nadane mi uprawnienia oraz wykorzystywać przydzielone
lub udostępnione mi zasoby do przetwarzania informacji, tylko do celów realizacji prac
wynikających
z zakresu umowy;

5)

ponoszę pełną odpowiedzialność za szkodę wywołaną ujawnieniem informacji, o których mowa
w pkt 1), w szczególności wynikłą z przekazania lub udostępnienia danych innym podmiotom
i osobom nieuprawnionym oraz za brak odpowiedniego zabezpieczenia uzyskanych informacji,
który może umożliwić dostęp do nich innym podmiotom i osobom nieuprawnionym;
6) zobowiązuję się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że uzyskanych
informacji i ich źródła nie ujawnię podmiotom oraz osobom nieuprawnionym bez uzyskania
uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od RAMB Sp. z o.o..;
jestem świadomy(-a) odpowiedzialności za naruszenie obowiązujących zasad, wynikających
w szczególności z:
a) rozdziału XXXIII Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2204 z późń zm.),
b) Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 419 z późn. zm.),
c) Rozporządzenie 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;
d) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1025 ),

7)

8) zobowiązuję się najpóźniej w ciągu 10 dni po zakończeniu umowy, chyba że umowa stanowi
inaczej, zwrócić wszystkie przydzielone / udostępnione przez RAMB Sp. z o.o. dokumenty
i nośniki, na których zostały utrwalone uzyskane informacje, lub usunąć je w sposób
uniemożliwiający ich odtworzenie nie zatrzymując żadnych ich kopii ani innych reprodukcji
oraz zobowiązuję się w tym samym terminie do złożenia pisemnego oświadczenia o
należytym wykonaniu tego obowiązku.
Obowiązek zachowania poufności informacji obowiązuje przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia
1

Niepotrzebne usunąć.
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umowy, chyba że odrębne pisemne ustalenia stanowią inaczej. Przy czym obowiązek zachowania
poufności informacji wygasa jedynie w odniesieniu do tych informacji, które zostaną upowszechnione
w wyniku okoliczności niestanowiących naruszenia zobowiązania do zachowania poufności oraz jeżeli
wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie wynikającym z tych przepisów.
W drugim przypadku składający oświadczenie o zachowaniu poufności informacji zobowiązuje się
niezwłocznie powiadomić RAMB Sp. z o.o. o obowiązku ujawnienia informacji oraz podjąć wszelkie
prawnie dopuszczalne kroki zmierzające do zminimalizowania zakresu ujawnianych informacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informujemy, że:
-

Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest RAMB Sp. z o.o. z siedzibą w Piaski 2, 97-400 Bełchatów.

-

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w RAMB Sp.
z o.o. pod adresem e-mail: iod@ramb.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

-

Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –
przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.

-

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania.
Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi
przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest
dysponowanie danymi.

-

Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach
o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do
sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

-

Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy
prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są
powierzane. Dane osobowe mogą być przekazywane Spółkom z Grupy Kapitałowej PGE w przypadku, gdy po obu
Stronach wystąpi dążenie do zawarcia umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

-

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.

-

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie
będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Imię i nazwisko
osoby składającej oświadczenie

Seria i nr dowodu
osobistego

Nazwa firmy / instytucji

Otrzymują:
1 x osoba składająca oświadczenie (kopia)
1 x komórka org. przyjmująca oświadczenie (kopia)
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