…......................, dnia ………………...roku

OŚWIADCZENIE
O ZOBOWIĄZANIU SIĘ DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI
W związku z moją aplikacją na stanowisko Prezesa Zarządu w ramach prowadzonego postępowania
kwalifikacyjnego ogłoszonego przez Radę Nadzorczą Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat”
S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej: „Spółką”),
ja niżej podpisany/-a …..................…………................….,
zamieszkały/-a w ……...................... (..…-..…..) przy ul. …...........................................................,
posiadający/-a numer PESEL ……...........….......… niniejszym oświadczam, co następuje:
1. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że wszelkie informacje udostępniane mi przez
Spółkę w czasie postępowania kwalifikacyjnego mają charakter tajemnicy przedsiębiorcy
(Informacje wrażliwe).
2. Zobowiązuję się do zachowania w całkowitej poufności wszelkich Informacji wrażliwych,
jakie otrzymam od Spółki, bez względu na fakt, w jaki sposób otrzymam takie informacje
i w jakiej formie będę miał do nich dostęp (w szczególności w formie papierowej, ustnej,
elektronicznej, audialnej, wizualnej).
3. Zabezpieczę Informacje wrażliwe przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione
do korzystania z tych informacji z najwyższą starannością wymaganą przy zabezpieczeniu
tego typu informacji, zarówno pod względem fizycznym, jak i techniczno – informatycznym,
ażeby nie dopuścić do utraty kontroli (w szczególności rozpowszechnienia, uzyskania dostępu
przez kogokolwiek) nad Informacjami wrażliwymi.
4. Oświadczam, iż mam świadomość, iż Informacje wrażliwe to w szczególności, lecz nie tylko
informacje dotyczące:
a) przedsiębiorstwa Spółki ,
b) zasad funkcjonowania Spółki ,
c) osób współpracujących oraz pracowników Spółki,
d) wszelkich informacji finansowych dotyczących Spółki,
e) zabezpieczeń informatycznych i systemowych stosowanych w Spółce.
5. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym Oświadczeniu nie jest
ograniczony w czasie.
6. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru poufnego danej informacji, niezwłocznie
zwrócę się do Spółki z wnioskiem o określenie charakteru takiej informacji.

7. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu dotyczy mnie
bezpośrednio, a także osób ze mną ewentualnie współpracujących. Spółka ma prawo żądać,
ażeby osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym złożyły takie samo oświadczenie jak
niniejsze, pod rygorem niedopuszczenia do Informacji wrażliwych.
8. Ponoszę odpowiedzialność materialną za wyrządzone Spółce szkody wynikłe z przekazania
Informacji wrażliwych uzyskanych w czasie postępowania kwalifikacyjnego osobom trzecim.
9. Na żądanie Spółki wyrażone w każdym czasie, bez nieuzasadnionej zwłoki (ale nie później
niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania przeze mnie takiego żądania), zwrócę lub
zniszczę dokumenty i dane, włączając wszelkie ich kopie dowolnego rodzaju (w tym wszelkie
dane i informacje zapisane w pamięci komputera lub na innych nośnikach informacji)
zawierające Informacje wrażliwe. Niezwłocznie po dokonaniu powyższych czynności,
zobowiązuję się złożyć na piśmie Spółce oświadczenie potwierdzające, iż dane i informacje,
o których mowa powyżej zostały usunięte z pamięci urządzeń magazynujących dane będących
w moim posiadaniu, zaś wszelkie kopie tych informacji zostały zniszczone.

…........…………………………

Strona 2 / 2

