
 

Załącznik nr 2 do postępowania nr PCO/463/RT/2021 
 

                                                                       

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI 
 

 

 

 

.......................................... 
Imię i nazwisko/Firma* 

 

 

 ............................................................... 
                                  Adres zamieszkania/siedziby * 

 

 

…............................................................... 
PESEL/NIP * 

 

Niniejszym zobowiązuję się do ochrony wszelkich niepublicznych informacji uzyskanych przeze mnie w związku 
z prowadzonym przez PCO S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000169830) postępowaniem nr PCO/463/RT/2021 
o udzielenie zamówienia na „Remont ściany wschodniej budynku D” (dalej: „Postępowanie”), w tym 
obejmujących informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie 
znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, 
w szczególności informacji zawartych w dokumentach lub innych materiałach oznaczonych klauzulą „TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA PCO S.A.” lub inną wskazującą na poufność zawartych w nich informacji, a także danych 
osobowych. W związku z powyższym zobowiązuję się do: 

1) wykorzystania powyższych informacji jedynie w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty w ramach 
Postępowania; 

2) nieudostępniania powyższych informacji osobom nieupoważnionym; 

3) zapewnienia przestrzegania warunków określonych w niniejszym oświadczeniu przez osoby, którymi posługuję 
się przy wykonywaniu czynności związanych z udziałem w Postępowaniu; 

4) należytego zabezpieczenia powyższych informacji przed dostępem osób nieupoważnionych, w tym 
nieautoryzowanym ujawnieniem, udostępnieniem, kopiowaniem, wykorzystywaniem, modyfikacją, 
uszkodzeniem lub utratą; 

5) niekopiowania powyższych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody PCO S.A.; 

6) nieusuwania oznaczeń „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA PCO S.A.” lub tym podobnych, naniesionych na 
dokumentach lub innych nośnikach powyższych informacji, jak też do powielania takich oznaczeń w razie 
uprawnionego kopiowania dokumentów lub innych nośników powyższych informacji. 

 

Oświadczam również, że: 

• obowiązek ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa PCO S.A. ciąży na mnie bez względu na upływ czasu, także po 
zakończeniu wykonywania powierzonych mi czynności, do momentu uzyskania przez mnie informacji o ustaniu lub 
zmianie przesłanek ochrony; 

• postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może stanowić naruszenie przepisów karnych z zakresu 
ochrony danych osobowych lub przepisów karnych ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji jak też może rodzić wobec PCO S.A. cywilną odpowiedzialność odszkodowawczą. 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania: 

• o każdym przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa – pracowników komórki organizacyjnej 
odpowiedzialnej za ochronę informacji w PCO S.A., na adres e-mail: ochrona@pcosa.com.pl lub telefonicznie: 
wew. 200 lub 976, kom. 695 200 397 lub 601 759 368; 

• o każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych – inspektora ochrony danych osobowych w PCO S.A., 
na adres e-mail: iod@pcosa.com.pl. 

 

 

Poświadczam tożsamość oświadczającego na podstawie przedłożonego 

dokumentu tożsamości oraz poświadczam własnoręczność podpisu oświadczającego. 
 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………...………………...    …………………………………………………………..……….. 

 pieczęć, data i podpis pracownika PCO S.A. przyjmującego oświadczenie**    data i podpis osoby składającej oświadczenie** 

 

* wypełniać pismem drukowanym 

** w przypadku braku pieczęci podpis powinien być czytelny 

mailto:ochrona@pcosa.com.pl
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