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CONFIDENTIALITY, NON-DISCLOSURE, AND NON-CIRCUMVENTION
AGREEMENT
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI, ZAKAZIE UJAWNIANIA INFORMACJI
ORAZ ZAKAZIE KONKURENCJI
This agreement (the “Agreement”) is entered into as of this __th day of __________ 2016, by and
between the following parties:
Niniejsza umowa (zwana dalej “Umową”) zostaje zawarta z dniem __go __________ 2016 r., przez
następujące strony:
PARTY OF THE FIRST PART/STRONA CZĘŚCI PIERWSZEJ:
Enter the name of your company/Nazwa Twojej
firmy
______________________________
(herein
called “Client”/zwana dalej „Klientem”)
Adress - street
Address/Adres:
_______________________________________
State, Zip Code, Country
_______________________________________
Telephone Number/Numer Telefonu:
(___) ___-____
Facsimile Number/Numer Faxu:
(___) ___-____
E-mail:
______________________@_______________

and/i
PARTY OF THE SECOND PART/ STRONA CZĘŚCI DRUGIEJ:
Denaro Associates, Inc.
with its principal place of business at/
z siedzibą pod adresem:
Telephone Number/Numer Telefonu:
Facsimile Number/Numer Faxu:
E-mail:

(herein called „Facilitator”/dalej zwana „Koordynatorem”)
121 Route 23, Wantage, NJ 07461-2235
(862) 217-4070
(973) 512-2222
info @ denaroassociates.com

THE PARTY OF THE FIRST PART AND THAT OF THE SECOND PART SHALL HEREINAFTER
BE COLLECTIVELY KNOWN AS “THE PARTIES”.
STRONA CZĘŚCI PIERWSZEJ I STRONA CZĘŚCI DRUGIEJ BĘDĄ RAZEM ZWANE
“STRONAMI”.
WHEREAS the parties wish to enter into this Agreement to define certain parameters of the future
legal obligations, are bound by a duty of confidentially with respect to their sources and contacts.
ZWAŻYWSZY ŻE, Strony chcą zawrzeć niniejszą umowę dla określenia pewnych parametrów
przyszłych zobowiązań prawnych, są związani obowiązkiem poufności co do ich źródeł i kontaktów.
WHEREAS the parties desire to enter into a business relationship to the mutual and common benefit
of the parties hereto, including their affiliates, subsidiaries, stockholders, partners, co-ventures, trading
partners and other associated organizations (herein after referred to as “Affiliates”).
ZWAŻYWSZY ŻE, Strony pragną wejść w relacje biznesowe dla wspólnej i wzajemnej korzyści
zainteresowanych Stron, wliczając w to ich filie, jednostki zależne, akcjonariuszy, partnerów, wspólne
przedsięwzięcia, partnerów handlowych i inne powiązane organizacje ( w niniejszym piśmie nazywane
dalej „Członkami”).
WHEREAS the parties mutually recognize that during the time of the business transaction each may
learn from the other, including associates, the identity, address and/or telephone and/or fax and/or address
and/or number of clients, agents, brokers, buyers, sellers, investors and/or institutions or government
contracts (hereinafter referred to as “Confidential Source”) which the other party has acquired by periods
of investment in time, expense and effort:
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ZWAŻYWSZY, ŻE, Strony wzajemnie uznają, iż w trakcie prowadzenia działalności każda ze Stron
może wejść w posiadanie informacji o drugiej Stronie, włączenie z informacjami o wspólnikach, o
tożsamości, adresie i/lub telefonie i/lub faksie i/lub adresie i/lub liczbie klientów, agentów, brokerów,
kupujących, sprzedawców, inwestorów, i/lub instytucjach lub kontraktach rządowych (dalej zwanych
"Źródłem Poufnym”), których zgromadzenie wymagało wysiłku, czasu oraz poniesienia nakładów
finansowych od drugiej ze Stron:
NOW THEREFORE in consideration of the mutual promises, assertions and covenants herein and
other good and valuable considerations, the receipts of which is acknowledged hereby, the parties hereby
agree as follows:
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, zważywszy na wzajemne obietnice, twierdzenia i umowy w
niniejszym piśmie i inne dobre i cenne ustalenia, odbiór których jest potwierdzony tutaj, Strony
niniejszym zgadzają się jak następuje:
1. That all confidential sources and confidential information of each party are valuable property and
shall be and remain an exclusive property of such party.
Wszelkie źródła poufne i informacje, każdej ze stron, pozostaną majątkiem własnym i wyłączoną
własnością danej strony.
2. That neither party (including the associate agents, affiliates and/or representatives of such party) will
attempt directly or indirectly, to contact the other parties transaction sources on matters relating to the
subject business or contract, negotiate with a confidential source or make use of any confidential
information of the other party, except through such other party or with the expressed written consent
of such other party as to each contact and/or use, and after having entered into agreement with such
party any violation of this covenant shall be deemed an attempt to circumvent the other party.
Żadna ze stron - włączenie z agentami, osobami powiązanymi i/lub przedstawicielami i
reprezentantami tejże strony - nie będzie próbować, pośrednio lub bezpośrednio, kontaktować się z
kontaktami biznesowymi drugiej Strony, w takich kwestiach jak realizowana transakcja lub w celu
negocjacji kontraktu, szczególnie ze Źródłem Poufnym, jak również jakiekolwiek posługiwanie się
informacjami poufnymi drugiej Strony, za wyjątkiem sytuacji, w której dana Strona posiada zgodę
drugiej Strony wyrażoną na piśmie, oddzielnie do każdego kontaktu i/lub do wykorzystania, po
zawarciu Umowy. Wszelkie naruszenia niniejszego porozumienia będą poczytywane za próbę
omijania drugiej Strony.
3. The parties will maintain complete confidentiality regarding each other business sources, their
affiliates and any confidential source of information of the other party obtained in the transaction of
the subject matter and may disclose the above only to named parties pursuant to the expressed written
permission of this party who made available the source.
Strony utrzymują kompletną poufność w związku z każdym innym źródłem biznesu, ich członkami i
jakiegokolwiek poufnego źródła informacji drugiej Strony, które dana Strona uzyskała w wyniku
przedmiotowej transakcji i mogą ujawnić powyższe tylko wskazanym stronom za wyraźną zgodą na
piśmie tej strony, która udostępniła dane źródło.
4. All Parties agree not to circumvent, nor to attempt to circumvent either party in any transaction
pending or in the future, for a period of five (5) years from the date of execution of this noncircumvention section of this agreement. This document binds all parties, their employees,
associates, attorneys, accountants, assignees, heirs, transferees and designees.
Wszystkie Strony umowy wyrażają zgodę, aby nie omijać i nie próbować omijać żadnej ze Stron w
jakiejkolwiek transakcji aktualnie trwającej, lub w przyszłości, przez okres pięciu (5) lat od daty
podpisania niniejszej sekcji Umowy o nieomijaniu. Ponadto, niniejszy dokument wiąże wszystkie
Strony, jak również ich pracowników, partnerów, pełnomocników, księgowych, spadkobiorców,
sukcesorów, cesjonariuszy i osoby upoważnione.
5. The Party determined to be the circumventor of this agreement shall, without recourse, pay the
circumvented party, his assignee and/or designees the total, fees, commissions and/or profits which
were due to the said party upon the successful completion of the transaction under question, had there
been no case of circumvention. In addition, the circumventor shall pay all court costs, attorneys’ fees,
Client’s Initial/ Inicjały Klienta: _______

Page/Strona 2 of/z 3

Facilitator’s Initial/ Inicjały Koordynatora: _______

travel and lodging and any other charge deemed appropriate by the Arbitrator(s).
Strona, która dopuści się złamania postanowień niniejszej Umowy, dobrowolnie zapłaci, bez
możliwości dochodzenia regresu, drugiej poszkodowanej Stronie lub jej pełnomocnikowi(om) lub
osobie(om) upoważnionej(nym) całość opłaty, zaliczki i/lub utracone zyski, które byłyby należne
poszkodowanej Stronie, z uwagi na wypełnienie przedmiotowej Umowy, gdyby nie fakt ominięcia
postanowień umownych. Ponadto, strona omijająca postanowienia umowne opłaci koszty sądowe,
pełnomocników, opłat sądowych/arbitrażowych, podróży oraz koszty zakwaterowania i wszelkie inne
opłaty jakie arbiter(rzy)/sędzia uzna za stosowne.
6. Any dispute involving circumvention of this agreement shall be governed by rules of arbitration
applying in the State of New Jersey and/or may be settled finally under the rules of Conciliation and
Arbitration of the International Chambers of Commerce, by one or more of the Arbitrators appointed
in accordance with the said rules.
Wszelkie spory wynikające z obejścia postanowień niniejszej Umowy będą rozwiązywane na drodze
arbitrażu stosując prawo stanu New Jersey i/lub mogą zostać ostatecznie rozwiązane poprzez
zastosowanie Koncyliacji oraz Arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlu, przez jednego lub więcej
arbitrów, ustanowionych zgodnie z ww. zasadami.
7. Generally, standards of the International Chamber of Commerce in Paris, France, regarding
commission are deemed to be appropriate herein.
W przedmiocie prowizji, co do zasady, właściwe dla tej Umowy są standardy Międzynarodowej Izby
Handlu w Paryżu, Francja.
8. COUNTERPARTS: This agreement may be executed in two or more counterparts, in Polish and
English, each of which shall be deemed an original but all of which shall constitute one and the same
instrument.
KOPIE UMOWY: Niniejsza Umowa może zostać sporządzona w dwóch lub więcej egzemplarzach, w
języku polskim i języku angielskim, z których każdy ma moc oryginału, jednakże wszystkie one będą
one stanowiły jedną i tą samą Umowę.
This Agreement has been read, understood, and agreed to by all PARTIES signed below and who
covenant to adhere to its contents in its entirety.
Umowa została przeczytana, zrozumiana oraz zaakceptowana przez wszystkie STRONY podpisane
na końcu Umowy, które zobowiązują się przestrzegać jej treści w całej rozciągłości.

AGREED AND ACCEPTED / UZGODNIONO I PRZYJĘTO
CLIENT/KLIENT

FACILITATOR/POŚREDNIK

Signed this __th day of __________ 2016,
Podpisano dnia __go __________ 2016,
at _______, ________
w _______, ________

Signed this __th day of __________ 2016,
Podpisano dnia __go __________ 2016,
at _______, _______
w _______, _______

_______________________________________
Your Name/Imię Nazwisko
Your position/Twoje stanowisko
…………………..,
……………………..
Enter
the
name
of
your
company/Nazwa Twojej firmy
………………………………..

_______________________________________
Your Name/Imię Nazwisko
Your position/Twoje stanowisko
…………………..,
……………………..
Denaro Associates, Inc.

SIGNED IN THE PRESENCE OF WITNESSES:
ŚWIADKOWIE OBECNI PRZY PODPISANIU UMOWY:
_______________________________________
Name of your witness/Imię Nazwisko światka
………………………………………..
Client’s Initial/ Inicjały Klienta: _______

_______________________________________
Name of your witness/Imię Nazwisko światka
………………………………………..
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