Załącznik nr 2

ZAMAWIAJĄCY

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Nr 4/2018/Z231
z dnia 19.08.2018 r.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsku
NIP: 583-25-58-844, REGON: 191627386

Oświadczenie o zachowaniu poufności
Działając w imieniu ……………………………………………………………………………………………, oświadczam(y), że
…………………………………………… zobowiązuje się do:
1/ zachowania w tajemnicy i ochrony informacji poufnych uzyskanych od Wyższej Szkoły Bankowej w
Gdańsku (dalej jako WSB)
2/ wykorzystywania informacji poufnych drugiej wyłącznie w związku z usługami świadczonymi
na rzecz WSB na podstawie zawartych z nią umów i do nieujawniania takich informacji bez jej uprzedniej zgody
wyrażonej na piśmie, z wyjątkiem przypadków, gdy i) ujawnienie wymagane jest przez prawo lub przez
samorząd zawodowy, którego my lub nasz personel jesteśmy członkiem lub ii) ujawnienie następuje na rzecz
naszych doradców prawnych lub ubezpieczycieli lub iii) przekazanie informacji poufnych następuje na rzecz
podwykonawców lub dostawców usług, pod warunkiem, że podmioty takie zobowiążą się do przestrzegania
na piśmie zasad poufności, a ich oświadczenie przekazane zostanie WSB.
Informacjami poufnymi są:
a) wszelkie informacje, materiały oraz dokumenty przekazywane ustnie, pisemnie lub elektronicznie
przez WSB, które nie są znane osobom trzecim i służą prowadzeniu działalności przez WSB lub powstały
w wyniku prowadzenia tej działalności;
b) wszelkie inne informacje niejawne (tj. takie, które nie są powszechnie dostępne), których ujawnienie
bez upoważnienia może w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, negatywnie wpłynąć
w najmniejszym nawet stopniu na interesy WSB,
przekazane składającemu oświadczenie w celu prawidłowej realizacji usług zleconych przez WSB.
Nie będą uznawane za Informacje poufne informacje:
a ) zamieszczone przez WSB w rejestrach publicznych oraz w odniesieniu do których obowiązujące przepisy
prawa wymagają ich ujawnienia uprawnionym do tego organom państwowym, jednak tylko w zakresie
przewidzianym w tych przepisach i zgodnie z obowiązującymi procedurami,
c) informacje, powszechnie znane, w szczególności opublikowane za pośrednictwem środków masowego
przekazu takich jak telewizja, radio, prasa bądź umieszczone przez WSB w Internecie.
d)

informacje, co do których składający oświadczenie uzyskał pisemną uprzednią zgodę WSB na ich
ujawnienie.
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