Załącznik nr 2 do Części I Ogólnej załącznika nr 1 do Decyzji
Wzór Oświadczenia o zachowaniu tajemnicy telekomunikacyjnej i ochronie danych

........................................................................
(imię i nazwisko)

………………………………………………………………………………
(miejscowość, data)

......................................................................
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE

Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść „Wymagań w zakresie ochrony tajemnicy
przedsiębiorstwa Orange Polska S.A.” stanowiących załącznik do niniejszego wzoru Oświadczenia o zachowaniu
tajemnicy telekomunikacyjnej i ochrony danych.
Zobowiązuję się nie ujawniać osobom nieupoważnionym tajemnicy przedsiębiorstwa Orange Polska S.A.
Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów w zakresie ochrony informacji znajdujących się w:
a) ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 2020, poz. 1444 z późn. zm.),
b) ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1913 z późn. zm.),
c) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).
d) Pt.

............................................
(podpis)

Oświadczenie podpisano w obecności:

.........................................................................
(nazwisko, imię i podpis osoby upoważnionej
ze strony OPL )
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Załącznik do Oświadczenia o zachowaniu tajemnicy Orange Polska S. A.
Wymagania w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
Orange Polska S.A.

1.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska S.A. rozumie się nie ujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania
w celu zachowania ich poufności.

2.

Informacje Chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oznacza się klauzulą: „Tajemnica Orange
Polska S.A.– confidential”.

3.

Wykonawca (strony) zobowiązane są do:
a)

ochrony przekazanych informacji, dokumentów i materiałów stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa OPL przed nieuprawnionym ujawnieniem, modyfikacją, uszkodzeniem lub
zniszczeniem,

b) korzystania z przekazanych informacji jedynie w celach związanych z wykonaniem Decyzji,
c)

nie rozpowszechniania, nie rozprowadzania, nie powielania, nie ujawniania
w jakikolwiek sposób lub jakiejkolwiek formie informacji osobom trzecim,

d) przechowywania informacji w warunkach zapewniających niemożność dostępu do nich osób
nieupoważnionych zarówno w postaci materialnej jak i nośników i systemów teleinformatycznych,
e)
4.

przekazywania informacji utrwalonych w formie materialnej i elektronicznej wyłącznie
w sposób uniemożliwiający jej ujawnienie.

W celu zapewnienia właściwej ochrony i bezpieczeństwa informacji:
a)

dokument zawierający informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa może powielić tylko
i wyłącznie właściciel informacji,

b) wytworzony dokument podlega rejestracji w OPL,
c)

przekazanie i obieg dokumentów odbywa się za pisemnym pokwitowaniem,

d) dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa przesyła się jako
przesyłki polecone, wartościowe lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zapakowane w dwie
mocne nieprzezroczyste koperty,
e)

5.

po zrealizowaniu Decyzji (projektu, zadania), Wykonawca zwróci OPL (właścicielowi informacji)
wszystkie pobrane dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
OPL.

Wykonawca (strony) zobowiązane są do bezzwłocznego informowania OPL (właściciela informacji)
o jakichkolwiek przypadkach usiłowania lub naruszenia wymagań i procedur bezpieczeństwa informacji,
niezależnie od tego, czy będą to działania celowe czy przypadkowe.
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