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Oświadczenie o zachowaniu poufności  Declaration of confidentiality 

złożone przez  of 

nazwa firmy 
 

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

 company name 
 

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

adres 

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

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

numer rejestru 

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

 address 

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

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

register number 

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

- zwaną dalej „odbiorcą informacji” -  - hereinafter referred to as „information 
receiver” - 

do  to 

Grupa ERGO AG  ERGO Group AG 

ERGO-Platz 1  ERGO-Platz 1 

40477 Düsseldorf  40477 Düsseldorf 

- zwaną w dalszej części umowy „ERGO” 
– 

 - hereinafter referred to as „ERGO“ – 

- zwanymi dalej łącznie „stronami umowy”  - both collectively hereinafter referred to 
as “the contracting parties” – 

 

1. Zakres, przedmiot  1. Scope, subject matter 

W związku z analizą współpracy i/lub 
negocjacjami umów i/lub zaproszeniami do 
składania ofert i/lub dostawami towarów i/lub 
robót lub usług, ERGO może udostępnić 
informacje poufne odbiorcy informacji. 

 In connection with the examination of a 
cooperation and/or contract negotiations and/or 
an invitation to tender and/or deliveries of 
goods and/or works or services, ERGO may 
make confidential information available to the 
information receiver. 

Celem tego zobowiązania do zachowania 
poufności jest ochrona informacji poufnych. 
ERGO nie jest jednak zobowiązana do 
przekazywania informacji poufnych. Poniższe 
postanowienia mają zastosowanie, jeśli 

 The purpose of this confidentiality obligation is 
to protect confidential information. However, 
ERGO is not obliged to provide confidential 
information. The following provisions apply if 
confidential information is provided to the 
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informacje poufne są przekazywane odbiorcy 
informacji przez ERGO, firmę powiązaną z 
ERGO zgodnie z § 15 i kolejnymi niemieckiej 
ustawy o spółkach akcyjnych (AktG) lub przez 
osoby trzecie (np. konsultantów) w imieniu tych 
firm. 

information receiver by ERGO, a company 
affiliated with ERGO pursuant to Section 15 et 
seq. of the German Stock Corporation Act 
(AktG) or by third parties (e.g. consultants) on 
behalf of these companies. 

Niniejsze zobowiązanie do zachowania 
poufności dotyczy wszystkich obecnych i 
przyszłych przetargów i zleceń  ERGO Group 
AG lub spółki powiązanej z ERGO zgodnie z § 
15 i kolejnymi AktG, w których odbiorca 
informacji bierze udział. Nie uprawnia on 
odbiorcy informacji do uwzględnienia go w 
zaproszeniach do składania ofert lub w 
udzielaniu zamówień. 

 This confidentiality obligation applies to all 
current and future calls for tender and 
mandates by ERGO Group AG or a company 
affiliated with ERGO pursuant to Section 15 et 
seq. AktG in which the information receiver 
participates. It does not entitle the information 
receiver to be taken into account in invitations 
to tender or in the award of services. 

2. Informacje poufne  2. Confidential Information 

Informacjami poufnymi w rozumieniu 
niniejszego oświadczenie o zachowaniu 
poufności (zwanymi dalej „informacjami 
poufnymi”) są 

 Confidential information within the meaning of 
this declaration of confidentiality (herein after 
referred to as “confidential Information”) are 

a) Wszelkie informacje technologiczne, 
biznesowe, finansowe, operacyjne, 
strategiczne lub inne dotyczące ERGO i 
jej spółek powiązanych zgodnie z § 15 i 
kolejnymi AktG lub dotyczące jej 
klientów, konsultantów, dyrektorów lub 
pracowników, na które zwrócił uwagę 
odbiorca informacji lub które zostały mu 
udostępnione ustnie, pisemnie lub 
elektronicznie w ramach zaproszeń do 
składania ofert, zleceń lub wspólnego 
dialogu. Zasada ta obowiązuje 
niezależnie od tego, czy informacja jest 
oznaczona jako poufna czy nie. 

 a) Any technological, business, financial, 
operational, strategic or other 
information about ERGO and its affiliated 
companies pursuant to Section 15 et 
seq. AktG or about its customers, 
consultants, directors or employees, 
which is brought to attention of the 
information receiver or made available to 
him orally, in writing or electronically 
within the framework of invitations to 
tender, mandates or in a joint dialogue. 
This applies regardless of whether the 
information is marked as confidential or 
not. 

Przekazanie informacji poufnych może 
nastąpić poprzez pisemne 
powiadomienie, przekazanie nośników 
informacji, upoważnienie do dostępu do 
informacji (np. do banku danych), ustnie, 
poprzez przekazanie próbek/materiałów 
testowych/produktów lub poprzez 
przekaz wizualny/elektroniczny. 

 The transmission of confidential 
information may take place by written 
notification, handover of information 
carriers, authorization to access 
information (e.g. to a data bank), orally, 
by handover of samples/test 
material/products or by visual/electronic 
transmission. 

b) Okoliczność, w której strony umowy 
badają współpracę, prowadzą 
negocjacje kontraktowe, biorą udział w 
zaproszeniu do składania ofert i/lub 
wymieniają się dostawami towarów i/lub 
robót budowlanych lub usług. 

 b) The circumstance that the contracting 
parties examine a cooperation, conduct 
contract negotiations, are involved in an 
invitation to tender and/or exchange 
deliveries of goods and/or works or 
services. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności  3. Confidentiality obligation 

O ile w ust. 4 nie określono inaczej, odbiorca 
informacji jest zobowiązany: 

 Unless otherwise provided for in paragraph 4, 
the information receiver is obliged: 
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a) zachować w tajemnicy informacje 
poufne i nie ujawniać ich osobom 
trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody 
ERGO; 

 a) to keep confidential information secret 
and not to disclose it to third parties 
without ERGO's prior written consent; 

b) chronić informacje poufne przed 
publikacją i ujawnieniem; 

 b) to protect confidential information 
against publication and disclosure; 

c) wykorzystywać informacje poufne 
wyłącznie do celów wewnętrznych 
badania współpracy i/lub w kontekście 
odpowiedniego zaproszenia do 
składania ofert i/lub realizacji 
odpowiednich stosunków umownych; 

 c) to use confidential information only for 
internal purposes of the examination of 
a cooperation and/or in the context of 
the respective invitation to tender 
and/or implementation of the 
respective contractual relationship; 

d) udostępnić informacje poufne tylko tym 
pracownikom, organom, 
przedstawicielom, konsultantom lub 
innym osobom działającym na jego 
zlecenie, którzy bezwzględnie 
potrzebują dostępu do informacji 
poufnych i ich oceny w ramach 
przetargu lub umowy („zasada 
ograniczonego dostępu”); 

 d) to make the confidential information 
available only to those employees, 
bodies, representatives, consultants or 
other vicarious agents who absolutely 
need access to the confidential 
information and its evaluation within the 
scope of the tender or contract ("need-
to-know principle"); 

e) ujawnić informacje poufne osobom 
uprawnionym zgodnie z ust. 3 lit. d) 
tylko w zakresie niezbędnym w 
związku z prowadzonymi rozmowami 
i/lub zaproszeniem do składania ofert 
i/lub w ramach odpowiedniej realizacji 
zamówienia. 

 e) to disclose confidential information to 
the persons entitled under paragraph 3. 
lit. d) only to the extent necessary in 
view of the discussions and/or 
invitations to tender that are taking 
place and/or within the framework of 
the respective execution of the 
contract. 

Ponadto, odbiorca informacji musi zobowiązać 
osoby, które są uprawnione na podstawie 
niniejszego zobowiązania do zachowania 
poufności, do zachowania poufności w zakresie 
określonym powyżej i jest odpowiedzialny za 
przestrzeganie obowiązków wynikających z 
niniejszego zobowiązania do zachowania 
poufności przez te osoby, tak jakby same były 
zobowiązane na podstawie niniejszego 
oświadczenie o zachowaniu poufności. Dla 
celów niniejszego zobowiązania do 
zachowania poufności wszelkie działania osób, 
o których mowa w pkt 3 lit. d), uznaje się za 
działania własne odbiorcy informacji. 

 In addition, the information receiver must oblige 
persons who are entitled under this 
confidentiality obligation, to confidentiality to 
the extent specified above and is responsible 
for compliance with the obligations arising from 
this confidentiality obligation by such persons 
as if they themselves were obligated under this 
Declaration of confidentiality. For the purposes 
of this confidentiality obligation, any actions of 
the persons referred to in Section 3 lit. d) shall 
be deemed to be the information receivers own 
actions. 

Odbiorca informacji jest zobowiązany do 
niezwłocznego poinformowania ERGO, jeżeli 
dowiedział się o naruszeniu poufności przez 
osobę fizyczną lub prawną, której przekazał 
informacje poufne lub ich części lub o których 
osoba ta dowiedziała się w sposób 
nieuprawniony. Odbiorca informacji zapewni 
ERGO wszelkie wsparcie, jakiego można 
racjonalnie oczekiwać w każdym działaniu, 
które ERGO lub firma z ERGO powiązana 
zgodnie z § 15 i kolejnymi AktG zainicjuje 

 The information receiver is obliged to inform 
ERGO immediately if he learns of a breach of 
confidentiality by a natural or legal person to 
whom it has passed on confidential information 
or parts thereof or about which that person has 
learned of  in an unauthorized manner. The 
information receiver shall provide ERGO with 
all the support that can reasonably be expected 
in any action that ERGO or a company affiliated 
with it pursuant to Section 15 et seq. AktG will 
initiate against such a natural or legal person, 



 

Document: Declaration of confidentiality Version: V1_00 Date: July 2018    Page: 4/8 

wobec takiej osoby fizycznej lub prawnej, firmy 
lub przedsiębiorstwa z powodu naruszenia 
poufności. 

company name or company on account of a 
breach of confidentiality. 

4. Wyjątki  4. Exceptions 

Nie ma obowiązku zachowania w tajemnicy 
informacji poufnych, o ile 

 There is no obligation to keep confidential 
information confidential, provided that 

a) odbiorca informacji był ewidentnie 
świadomy istnienia informacji poufnej 
przed jej ujawnieniem przez ERGO lub 
jakąkolwiek firmę lub osobę, o której 
mowa w ust. 1, lub 

 a) the information receiver was 
demonstrably aware of the confidential 
information prior to disclosure by 
ERGO or any company or person 
referred to in paragraph 1, or 

b) informacje poufne były w sposób 
oczywisty znane lub publicznie 
dostępne przed ich ujawnieniem; lub 

 b) the confidential information were 
demonstrably known or publicly 
available to the public prior to 
disclosure; or 

c) informacje poufne stały się w sposób 
możliwy do udowodnienia znane lub 
ogólnie dostępne po ich otrzymaniu 
przez odbiorcę informacji, bez udziału 
lub winy odbiorcy informacji; lub 

 c) the confidential information verifiably 
became known or generally accessible 
to the public after receiving them by the 
information receiver without the 
involvement or fault of the information 
receiver; or 

d) informacje poufne zostały w sposób 
możliwy do udowodnienia ujawnione 
lub udostępnione odbiorcy informacji w 
dowolnym czasie przez osobę trzecią 
upoważnioną do ich przekazania, lub 

 d) the confidential information have been 
demonstrably disclosed or made 
accessible to the information receiver 
at any time by a third party authorized 
to pass them on, or 

e) informacje poufne zostały w sposób 
możliwy do zweryfikowania 
udostępnione na piśmie w celu 
ujawnienia osobom trzecim zgodnie z 
niniejszym zobowiązaniem do 
zachowania poufności. 

 e) the confidential information have been 
verifiably released in writing for 
disclosure to third parties in 
accordance with this confidential 
obligation. 

Jeżeli odbiorca informacji jest zobowiązany 
przepisami prawa lub nakazem sądu lub 
właściwego organu do ujawnienia informacji 
poufnych, obowiązek zachowania poufności 
nie ma zastosowania jedynie w zakresie, w 
jakim ujawnienie informacji poufnych jest 
absolutnie niezbędne do wykonania 
obowiązującego prawa lub nakazu. W takim 
przypadku odbiorca informacji jest 
zobowiązany do niezwłocznego 
poinformowania ERGO na piśmie i w 
porozumieniu z ERGO do podjęcia wszelkich 
uzasadnionych działań w celu odrzucenia 
wymogów ujawnienia i/lub zapewnienia 
poufności informacji przed jej ujawnieniem. 

 If the information receiver is required by law or 
by an order of a court or competent authority to 
disclose confidential information, the obligation 
of confidentiality shall not apply only to the 
extent that the disclosure of confidential 
information is absolutely necessary to comply 
with the mandatory law or order. In such a case, 
the information receiver is obliged to inform 
ERGO immediately in writing and, in agreement 
with ERGO, to take all reasonable measures to 
reject disclosure requirements and/or to ensure 
the confidentiality of the information prior to 
disclosure. 
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5. Ochrona danych i obowiązek zgodnie z 
§ 203 StGB 

5. Data protection and obligation according 
§ 203 StGB 

Odbiorca informacji jest zobowiązany do 
przestrzegania przepisów unijnego 
rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO) 
oraz federalnej ustawy o ochronie danych 
(BDSG) w zakresie swoich obowiązków. 

 The information receiver is obliged to comply 
with the provisions of the EU Data Protection 
Ordinance (DSGVO) and the Federal Data 
Protection Act (BDSG) within its area of 
responsibility. 

Jeżeli odbiorca informacji przejmuje również 
zadania dla prywatnych ubezpieczycieli 
zdrowotnych, na życie i wypadkowych jako 
podwykonawca ERGO, obowiązują 
następujące regulacje: 

 If the information receiver also assumes tasks 
for private health, life and accident insurers as 
a subcontractor of ERGO, the following 
regulations shall apply: 

ERGO poinformowało odbiorcę informacji, że 
ERGO, jako centralny usługodawca Grupy 
ERGO, przejmuje również zadania dla 
prywatnych ubezpieczycieli zdrowotnych, na 
życie i wypadkowych. Pracownicy i 
przedstawiciele tych prywatnych 
ubezpieczycieli podlegają zagrożonemu 
odpowiedzialnością karną obowiązkowi 
zachowania tajemnicy zgodnie z § 203 (1) nr 7 
niemieckiego kodeksu karnego (StGB). 
Zgodnie z tym przepisem pracownik lub 
przedstawiciel podlega odpowiedzialności 
karnej, jeśli bez upoważnienia ujawni tajemnicę 
innego podmiotu powierzoną mu w ramach 
pełnienia tej funkcji lub ujawnioną mu w inny 
sposób. Do informacji wymagających 
zachowania poufności zalicza się zarówno 
tajemnice należące do osobistej sfery życia 
osoby ubezpieczonej, jak i tajemnice 
przedsiębiorstwa lub firmy. Nawet fakt 
utrzymywania przez daną osobę 
odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego, 
na życie lub wypadkowego u ubezpieczyciela 
jest taką tajemnicą. Ponadto wszystkie 
informacje powstałe w trakcie trwania takiego 
stosunku ubezpieczeniowego – np. wszelkie 
informacje o treści umowy, zgłoszenia 
roszczeń czy wypadków – muszą być 
zachowane w tajemnicy. Wykorzystanie takiej 
tajemnicy jest karalne zgodnie z § 204 StGB. 

 ERGO has informed the information receiver 
that ERGO, as the central service provider of 
the ERGO Group, is also taking on tasks for 
private health, life and accident insurers. The 
employees and agents of these private insurers 
are subject to a punishable duty of 
confidentiality according to Section 203 (1) No. 
7 of the German Criminal Code (StGB). 
According to this provision, an employee or 
agent is liable to prosecution if he or she 
discloses a secret of another party without 
authorization entrusted to him or her within the 
scope of this function or otherwise disclosed to 
him or her. Information requiring confidentiality 
includes both the secrets that belong to the 
personal sphere of life of the individual insured 
as well as company or business secrets. Even 
the fact that a person maintains an appropriate 
health, life or accident insurance with an insurer 
is such a secret. In addition, all information 
arising in the course of such an insurance 
relationship - e.g. all information on the 
contents of the contract, claims or accident 
reports - must be kept confidential. The use of 
such a secret is punishable according to 
Section 204 StGB. 

Ponadto ERGO poinformowało odbiorcę 
informacji, że oprócz członków danego 
ubezpieczyciela również inne osoby 
zaangażowane w działalność zawodową 
ubezpieczyciela podlegają karalnemu 
obowiązkowi zachowania tajemnicy zgodnie z 
§ 203 (4) zdanie 1 StGB. Obowiązek 
zachowania poufności dotyczy zatem zarówno 
ERGO, jak i głównego usługodawcy oraz 
odbiorcy informacji jako podwykonawcy. 

 In addition, ERGO has informed the information 
receiver that, in addition to the members of the 
respective insurer, other persons involved in 
the insurer's professional activities are also 
subject to the punishable duty of confidentiality 
pursuant to Section 203 (4) sentence 1 StGB. 
This duty of confidentiality therefore applies 
both to ERGO as the central service provider 
and to the information receiver as a 
subcontractor. 

Odbiorca informacji zobowiązuje się do 
przestrzegania obowiązku zachowania 
poufności (patrz § 203 i 204 StGB) i do 

 The information receiver undertakes to observe 
the duty of confidentiality (see Sections 203 and 
204 StGB) and to treat all information requiring 
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traktowania wszystkich informacji 
wymagających zachowania poufności jako 
ściśle poufnych. Ponadto odbiorca informacji 
zobowiąże swoich pracowników do 
zachowania poufności i poinformuje ich o 
konsekwencjach karnych naruszenia. 

confidentiality as strictly confidential. In 
addition, the information receiver will oblige his 
employees to maintain confidentiality and 
inform them of the criminal consequences of a 
violation. 

Odbiorca informacji uzyska wiedzę o 
odpowiednich tajemnicach tylko w takim 
zakresie, w jakim jest to niezbędne do 
wypełnienia przyjętych przez niego zadań 
umownych. 

 The information receiver will only obtain 
knowledge of corresponding secrets to the 
extent that this is necessary for the fulfilment of 
the contractual tasks assumed by him. 

Jeżeli odbiorca informacji korzysta z usług 
innych podwykonawców w celu realizacji 
zadań, które przyjął na siebie w ramach 
umowy, zobowiąże ich również do zachowania 
tajemnicy i wskaże na prawnokarne 
konsekwencje naruszenia. Odbiorca informacji  
zobowiąże podwykonawcę w umowie do tego 
by zobowiązał swoich pracowników do 
zachowania tajemnicy i wskazał im 
prawnokarne konsekwencje naruszenia. 

 If the information receiver uses other 
subcontractors to fulfil the tasks he has 
assumed under the contract, he will also oblige 
them to secrecy and point out the criminal law 
consequences of a violation. The information 
receiver shall contractually agree with the 
subcontractor that he shall oblige his 
employees to maintain confidentiality and point 
out the criminal law consequences of an 
infringement. 

6. Zwrot informacji poufnych  6. Return of confidential information 

W przypadku braku współpracy po 
odpowiednim zaproszeniu do składania ofert 
i/lub w przypadku niepowodzenia negocjacji 
umownych i/lub rozwiązania odpowiedniego 
stosunku umownego i/lub na pisemne żądanie 
ERGO odbiorca informacji jest zobowiązany 

 If there is no cooperation after the respective 
invitation to tender and/or in the event of failure 
of contractual negotiations and/or termination 
of the respective contractual relationship and/or 
at ERGO's written request, the information 
receiver is obliged to 

a) zniszczyć lub zwrócić ERGO wszystkie 
dokumenty i wszystkie inne materiały 
(łącznie z materiałami komputerowymi) 
lub ich części, które zawierają lub 
odzwierciedlają informacje poufne, 
wraz ze wszystkimi kopiami i zapisami 
będącymi w posiadaniu lub pod 
kontrolą odbiorcy informacji lub jego 
doradców i pracowników, które są w 
formie, która może być wydana lub 
zniszczona; oraz 

 a) destroy or return to ERGO all 
documents and all other materials 
(including computer material) or parts 
thereof which contain or reflect 
confidential information, together with 
all copies and records in the 
possession or under the control of the 
information receiver or its advisers and 
employees and which are in a form 
which may be issued or destroyed; and 

b) usunąć wszystkie informacje poufne ze 
wszystkich komputerów lub podobnych 
urządzeń, w których informacje poufne 
były przechowywane lub 
zaprogramowane przez odbiorcę 
informacji lub osoby działające na jego 
zlecenie. 

 b) delete all confidential information from 
all computers or similar devices in 
which confidential information was 
stored or programmed by the 
information receiver or his vicarious 
agents. 

Na wniosek ERGO, odbiorca informacji musi 
niezwłocznie potwierdzić na piśmie, że wypełnił 
zobowiązania określone w ust. 6 lit. a) i b). 

 At ERGO's request, the information receiver 
must immediately confirm in writing that it has 
fulfilled the obligations set out in paragraph 6 a) 
and b). 
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7. Wyłączenie odpowiedzialności, prawa 7. Disclaimer, Rights 

ERGO nie ponosi odpowiedzialności za straty 
wynikające z wykorzystania informacji 
poufnych przekazanych w ramach niniejszego 
zobowiązania do zachowania poufności. 

 ERGO is not liable for losses arising from the 
use of confidential information transmitted 
under this confidentiality obligation. 

Ani niniejsze zobowiązanie do zachowania 
poufności, ani informacje poufne udostępnione 
w ramach tego zobowiązania do zachowania 
poufności nie przyznają żadnych licencji na 
prawa własności przemysłowej (w tym 
patentów) ani żadnych praw do używania i 
wykorzystywania informacji chronionych 
prawem autorskim. ERGO pozostaje 
właścicielem praw do informacji poufnych 
przekazanych lub podanych do wiadomości 
odbiorcy informacji. 

 No licenses for industrial property rights 
(including patents) and no rights of use and 
exploitation for information protected by 
copyright are neither granted by this obligation 
of confidentiality nor by confidential information 
made available within the scope of this 
confidentiality obligation. ERGO remains the 
owner of the rights to the confidential 
information transmitted to or brought to the 
knowledge of the information receiver. 

8. Podwykonawcy, osoby działające na 
zlecenie 

 8. Subcontractors, vicarious agents 

Jeżeli odbiorca informacji zamierza skorzystać 
z usług osób działających na jego zlecenie i/lub 
podwykonawców ,  w ramach mającej się 
zawiązać współpracy i/lub w ramach realizacji 
stosunku umownego i jeżeli w trakcie badania i 
negocjowania współpracy konieczne jest 
przekazanie tym osobom działającym na jego 
zlecenie i/lub podwykonawcom informacji 
poufnych dostarczonych przez ERGO lub 
przedsiębiorstwa z nim powiązane zgodnie z § 
15 i kolejnymi AktG, nałoży na  osoby 
działające na jego zlecenie lub 
podwykonawców zobowiązania do zachowania 
poufności zawarte w niniejszym oświadczeniu i 
będzie ponosił odpowiedzialność za 
naruszenie tych zobowiązań przez osoby 
działające na jego zlecenie i/lub 
podwykonawcę. 

 If the information receiver intends to use 
vicarious agents and/or subcontractors within 
the framework of a cooperation to be concluded 
and/or within the framework of the execution of 
a contractual relationship and if it is necessary 
in the course of the examination and 
negotiation of the cooperation to provide this 
vicarious agents and/or subcontractors with 
confidential information provided by ERGO or 
the companies affiliated with it pursuant to 
Section 15 et seq. AktG he shall impose the 
confidentiality obligations of this declaration on 
the vicarious agents or subcontractors and 
shall be liable for any breach of these 
obligations by the vicarious agent and/or 
subcontractor. 

9. Kara umowna  9. Contractual penalty 

Niniejsze oświadczenie o zachowaniu 
poufności upoważnia ERGO Group AG i spółki 
powiązane z nią zgodnie z § 15 i kolejnymi 
AktG, które mają pełne prawo do własnych 
roszczeń (umowa na rzecz osób trzecich w 
rozumieniu § 328 sekcja 1 BGB). 

 This declaration of confidentiality entitles 
ERGO Group AG and the companies affiliated 
with it pursuant to Section 15 et seq. AktG, 
which are fully entitled to their own claims 
(contract in favour of third parties within the 
meaning of Section 328 para. 1 BGB). 

W przypadku zawinionego naruszenia 
niniejszych zobowiązań do zachowania 
poufności odbiorca informacji zapłaci 
uprawnionej spółce ERGO karę umowną za 
każdy przypadek naruszenia, której wysokość 
zostanie ustalona na odpowiednim poziomie i 
której zasadność zostanie zweryfikowana na 
wniosek odbiorcy informacji przez właściwy sąd 
okręgowy. Kara umowna wynosi minimalnie 
5000 euro (słownie: pięć tysięcy euro), 

 In the event of culpable infringement of these 
confidentiality obligations, the information 
receiver shall pay a contractual penalty to the 
entitled ERGO company for each case of 
infringement, the amount of which shall be set 
at an appropriate level and the appropriateness 
of which shall be verified at the request of the 
information receiver by the competent regional 
court. The contractual penalty amounts to a 
minimum of € 5,000 (in words: five thousand 
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maksymalnie 50 000 euro (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy euro).Pozostałe roszczenia 
odszkodowawcze pozostają bez zmian. 

euros), a maximum of € 50,000 (in words: fifty 
thousand euros). Further claims for damages 
remain unaffected. 

10. Termin  10. Term 

Zobowiązanie do zachowania poufności 
wynikające z niniejszego oświadczenia 
obowiązuje przez 10 lat po zakończeniu 
stosunków handlowych między stronami 
umowy. W przypadku, gdy nie doszło do 
nawiązania stosunków handlowych, 
zobowiązanie do zachowania poufności 
wygasa po 10 latach od zakończenia ostatnich 
negocjacji/rozmów lub zaproszenia do 
składania ofert. 

 The confidentiality obligation arising from this 
declaration continues for 10 years after the end 
of the business relationship between the 
contracting parties. In the event that no 
business relationship has been established, the 
confidentiality obligation ends 10 years after the 
end of the last negotiations/talks or call for 
tenders. 

11. Postanowienia różne  11. Miscellaneous 

W przypadku rozbieżności pomiędzy polską a 
angielską wersją niniejszego oświadczenia, 
obowiązuje wersja angielska. 

 In case of any discrepancies between the 
English and the Polish version of this 
declaration, the English version shall prevail. 

Zmiany i uzupełnienia niniejszej deklaracji 
wymagają dla zachowania ważności formy 
pisemnej. Dotyczy to również wszelkich zmian 
w zakresie wymogu formy pisemnej. 

 Amendments and supplements to this 
declaration must be made in writing in order to 
be valid. This shall also apply to any 
amendment of this requirement for written form. 

Niniejsze oświadczenie oraz wszystkie prawa i 
obowiązki w nim zawarte podlegają prawu 
Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
umowach międzynarodowej sprzedaży 
towarów. Miejscem wyłącznej jurysdykcji jest 
Düsseldorf w Republice Federalnej Niemiec. 

 This declaration and all rights and obligations 
stipulated therein are subject to the law of the 
Federal Republic of Germany, with exclusion of 
the United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods. Place of 
exclusive jurisdiction is Düsseldorf, Federal 
Republic of Germany. 

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego 
oświadczenia są lub staną się nieważne lub 
zawierają lukę prawną, pozostałe 
postanowienia pozostają ważne. W takim 
przypadku strony zobowiązują się do 
uzgodnienia w miejsce nieważnego 
postanowienia ważnego postanowienia, które 
będzie jak najbardziej zbliżone do 
ekonomicznie zamierzonego znaczenia i celu 
nieważnego postanowienia w świetle 
oświadczenia. 

 Should individual provisions of this declaration 
be or become invalid or contain a loophole, the 
remaining provisions shall remain valid. In this 
case, the parties undertake to agree on a valid 
provision in place of the invalid provision which 
comes as close as possible to the economically 
intended meaning and purpose of the invalid 
provision in the context of the declaration 

 
(Nazwa firmy odbiorcy informacji) (Company name of information receiver) _____________________________________ 
 
 
 ___________________________________________________  
(Miejscowość, Data) / (Place, Date) 
 
 
 ______________________________________   _____________________________________  
Podpis(y) / Signature(s) 
 
 
 ______________________________________   _____________________________________  
(Imię i nazwisko drukowanymi literami) / (Name in block letters) 


