Załącznik nr 3 do Regulaminu Postępowania w zakresie sprzedaży wierzytelności Poczty Polskiej S.A.

...................................................................
( Imię i nazwisko składającego oświadczenie )

........................, ...................................
(Miejscowość )
( data )

...................................................................
(Adres składającego oświadczenie )
....................................................................
(Pesel )
....................................................................
(seria i numer dowodu osobistego )

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI
W związku z wykonywaniem, w imieniu ……………………………………………………………, czynności związanych z przeglądem
dokumentacji dotyczącej wierzytelności Poczty Polskiej S.A. przeznaczonych do sprzedaży (dalej „dokumentacja”), niniejszym
oświadczam, co następuje :
1.Przyjmuję do wiadomości, iż zawarte w dokumentacji informacje i dokumenty objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
153 poz. 1503 z późn. zm. ) i/lub tajemnicą pocztową w rozumieniu art. 41 ustawy z dnia 23.11.2012 Prawo Pocztowe (Dz.U.
z 2012, poz. 1529).
2.Zobowiązuję się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa i/lub tajemnicą
pocztową nieujawnionych do wiadomości publicznej, niezależnie od ich źródła i formy w jakiej zostały one przekazane.
3.Wszelkie informacje i dane uzyskane w toku przeglądu dokumentacji nieujawnione do wiadomości publicznej będą
traktowane przeze mnie jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
4.Obowiązek zachowania poufności nie będzie miał zastosowania do informacji, które zostały opublikowane i podane do
publicznej wiadomości za zgodą Poczty Polskiej S.A., a także informacji, które zostały ujawnione na podstawie
obowiązujących przepisów prawa uprawnionym organom.
5. Z dokumentacji będę korzystać tylko i wyłącznie w pomieszczeniu wskazanym przez Pocztę Polską S.A.
6. Nie będę zbierać, utrwalać, przechowywać, opracowywać, zmieniać, udostępniać i usuwać danych osobowych dłużników,
które mogę pozyskać w trakcie trwania postępowania, w tym zwłaszcza w trakcie badania dokumentacji, jak również nie
będę sporządzać w żadnej formie kopii oraz fotokopii udostępnionej dokumentacji;
7. Po przeprowadzonym badaniu dokumentację w całości przekażę wskazanemu pracownikowi Poczty Polskiej S.A.
Oświadczam, że obowiązek zachowania poufności, w związku z pozyskanymi przeze mnie informacjami w trakcie
postępowania, w tym zwłaszcza badania dokumentacji, jest nieograniczony w czasie.
Niniejszym potwierdzam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej i/lub cywilnej za naruszenie niniejszego zobowiązania
lub przepisów prawa w zakresie objętym niniejszym zobowiązaniem.

......................................................
podpis osoby składającej oświadczenie

