Klauzula poufności
informacji uzyskanych w ramach personalizacji członka
akcji społecznościowej „Cannabis House”
Przez informacje poufne rozumie się informacje techniczne i technologiczne, handlowe,
ekonomiczne, finansowe, prawne i organizacyjne oraz inne posiadające wartość gospodarczą
w szczególności dotyczące warunków umów wiążących strony wzajemnie i z osobami
trzecimi, struktury organizacyjnej – niezależnie od formy przekazania i źródła.
Informacje poufne dotyczą w szczególności:
 lokalizacji i rodzaju pomieszczeń, zabezpieczeń (w tym zabezpieczeń fizycznych
i proceduralnych wejścia na teren organizacji oraz dostępu do poszczególnych
pomieszczeń i aktywów), jak również wszelkich aktywów organizacji, które mogą być
w jakikolwiek sposób związane z bezpieczeństwem informacji,
 stosowanych procedur,
 danych osobowych zatrudnionego personelu, ich kwalifikacji i wykształcenia,
 dotyczące stosowanych aplikacji informatycznych i oprogramowania, sposobu
przesyłania i szyfrowania danych,
 przyjętej za podstawę planowania i realizacji przepisów prawa i sposobu ich wykładni,
treści oraz trybu uzyskanych rozstrzygnięć sądowych, administracyjnych
oraz uzgodnień z urzędami,
 treści opinii i porad prawnych, treści umów i innych zobowiązań.
Zobowiązanie
1. Członek zobowiązuje się:
1.1. do zachowania w ścisłej tajemnicy oraz do nie przekazywania, nie ujawniania
i niewykorzystywania publicznie, w szczególności poprzez ich publikację na portalach
społecznościowych – informacji poufnych, a także wszelkich informacji i faktów, o których
dowie się w trakcie personalizacji, niezależnie od formy przekazania/pozyskania tych
informacji i ich źródła;
1.2. do wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1.1 jedynie w celach
przewidzianych procedurą personalizacji;
1.3. podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących
informacje nie użyje ani nie ujawni tych informacji, ani ich źródła zarówno w całości, jak i w
części, stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od
Stowarzyszenia;
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1.4. ujawniać i udostępniać informacje jedynie osobom, którym będą one niezbędne do
wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi
mieć do nich dostęp w ramach personalizacji lub prac Stowarzyszenia,
chyba że:
a) ciąży na nim obowiązek przekazania oznaczonym osobom czy organom władzy, którego
źródłem są unormowania prawa powszechnie obowiązującego; lub
b) Stowarzyszenie wyrazi zgodę na przekazanie lub publikację określonych informacji lub
materiałów;
Członków obowiązuje domniemanie poufności informacji uzyskanych w procesie
personalizacji oraz domniemanie obowiązku uzyskania zgody dla ujawnienia osobom
trzecim wszelkich informacji poufnych, poza sytuacją określoną w pkt a).
2. Postanowienia ust 1.1 – 1.4 nie będą miały zastosowania do tych informacji które:
 są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej
wiadomości;
 są znane danej Członkowi przed przystąpieniem do personalizacji lub zostały
uzyskane od osoby trzeciej zgodnie z prawem, bez ograniczeń do ich ujawniania;
 zostaną ujawnione ze względu na obowiązujące wymogi prawa lub zgodnie z
prawomocnym orzeczeniem sądu lub prawomocną decyzją administracyjną
z zastrzeżeniem, ze podjęte zostały rozsądne i zgodne z prawem kroki zmierzające do
zachowania poufności takich informacji.
3. Naruszenie postanowień
ze Stowarzyszenia.

Deklaracji

może

skutkować

wykluczeniem

członka

4. W momencie rezygnacji lub wykluczenia członek zobowiązany jest zachować w tajemnicy
wszelkie posiadane przez siebie dokumenty i materiały.
5. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy Stowarzyszenie jest
uprawnione do dochodzenia naprawienia szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami
Kodeksu cywilnego.
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