
UMOWA NDA
( Z  A N G .  N O N - D I S C L O S U R E  A G R E E M E N T )

C z y l i  u m o w a  
o  z a c h o w a n i u  p o u f n o ś c i



 
szukasz inwestorów lub  wspólników ale boisz się, że Twoje know-how zostanie przez nich
wykorzystane z niekorzyścią dla Twojej marki

zawierasz umowy o współpracę, w ramach których realizujesz cel związany z Twoim pomysłem
ale boisz się, że informacje, które mają dla Ciebie wartość gospodarczą zostaną ujawnione lub
wykorzystane przez współpracowników,

 
 
 

rozwijasz się i zatrudniasz pracowników ale boisz się, że mogą wykorzystać ważne dla Ciebie
informacje i zaszkodzić Twojemu biznesowi (pomysłowi)

Zgodnie z prawem to Ty - jako uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi 
 musisz podjąć (przy zachowaniu należytej staranności) działania w celu utrzymania ich w
poufności. 

W razie sporu umowa NDA będzie dowodem na to, że dane informacje określiłeś jako poufne

Ponadto, jeśli umowa NDA będzie zawierała karę umowną, dochodząc swoich roszczeń nie
będziesz musiał wykazywać wysokości poniesionej szkody.

Celem takiej umowy jest, aby Twój wspólnik, inwestor, współpracownik, pracownik zachował 
w tajemnicy informacje, które są dla Ciebie wartościowe i wykorzystywał je wyłącznie w ustalonym
przez Was celu. Tym samym nie pożytkując ich na własne lub cudze potrzeby.

Pamiętaj!

i niedostępne dla osób trzecich. Co ułatwi Ci dochodzenie odszkodowania w przypadku
naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

zabezpiecz się podpisując
umowę o zachowaniu poufności (NDA)

masz pomysł?
 i w związku z nim:



opisz obowiązki drugiej strony (działania jakie powinna podjąć i jakich powinna zaniechać)
niezbędne do zapewnienia poufności informacji

określ precyzyjnie, jakie informacje mają charakter poufny, a jeśli zamierzasz je jakoś specjalnie
oznaczać - określ w umowie ten sposób

wskaż, cel wykorzystywania informacji poufnych 

ureguluj w umowie czas trwania obowiązku poufności - pamiętaj że zasady określone w NDA
mogą Was wiązać także po zakończeniu współpracy

wprowadź kary umowne za naruszenie umowy wraz z dodatkową możliwością dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych

zdecyduj co z nośnikami materialnymi zawierającymi informacje poufne - kiedy i na jakich
zasadach podlegają zwrotowi lub zniszczeniu

określ ewentualne zasady dotyczące zwolnienia drugiej strony z tajemnicy

zadbaj o to, aby forma, w jakiej umowa jest zawierana i modyfikowana (pisemna,
elektroniczna, dokumentowa) była dostosowana do Twoich potrzeb i odpowiadała wymogom
prawa

 

Uwaga!  

Umowa NDA może zobowiązywać do zachowania w tajemnicy informacji poufnych jedną 
ze stron (np. pracownika), jak również zobowiązywać obie strony do zachowania w tajemnicy
informacji poufnych (np. wspólników). Treść zależy od okoliczności i ustaleń stron umowy.

Kluczowe elementy 
umowy NDA



Nie ma znaczenia, czy podpiszesz z pracownikiem/współpracownikiem/inwestorem/wspólnikiem
odrębny dokument o nazwie umowa o zachowaniu poufności, NDA (non-disclosure agreement),
CDA (confidential disclosure agreement) czy też zdecydujesz się na wprowadzenie postanowień

zawierających zobowiązania do zachowania poufności do wiążącej Cię z tą stroną umowy
określającej zasady współdziałania (np. umowy o współpracy).

 
LICZY SIĘ TREŚĆ ZOBOWIĄZANIA O POUFNOŚCI

 
 
 

Przepisy nie narzucają formy, w jakiej umowa NDA 
powinna być zawarta, aby była ważna. 

 
Nie ma tu rygoru nieważności, gdy umowa nie zostanie

 podpisana własnoręcznie przez strony (dokument papierowy).
 

Dostosuj formę zawierania i zmiany umowy 
(w tym wyrażania ewentualnych zgód na udostępnianie informacji poufnych osobom trzecim)

do charakteru Twojego biznesu 
oraz narzędzi, przy pomocy których zawierasz zwykle umowy.

 
Nie zapominaj jednak, że NDA może posłużyć Ci jako dowód 

w razie sporu. Zadbaj więc, aby wybrana przez Ciebie forma zawierania i zmiany umowy nie
budziła wątpliwość co do treści postanowień umownych oraz tożsamości i zgodnej woli stron.

 
 
 



Przedstawione powyżej treści mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej.
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Stan prawny: maj 2021 r.

 
 www.prawownia.pl

Jeśli potrzebujesz indywidualnego wsparcia przy sporządzaniu lub negocjacji umowy NDA
 z inwestorem, wspólnikiem, współpracownikiem, pracownikiem lub innym podmiotem,

 przy pomocy którego realizujesz swój cel biznesowy 
 napisz do nas na adres: 
kontakt@prawownia.pl


