
Załącznik nr 1 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu - Prezesa 
Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie Zdroju   
 
 
 
 
 
        ……………………………………………………………  
                        miejscowość, data  
 
 
 
 
……………………………………………………………………  
nazwisko i imię  
 
 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI  

 

W związku z zainteresowaniem uczestnictwem w  postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka 
Zarządu -  Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie 
Zdroju (dalej DARR)  oraz w wykonaniu warunków zachowania w poufności informacji przekazywanych 
przez Ogłaszającego postępowanie,  niniejszym: 
 

1. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że wszelkie informacje zawarte w udostępnianych mi 
przez DARR  dokumentach mają charakter informacji poufnych i stanowią  tajemnicę DARR. 

2. Zobowiązuję się do: 

a) zachowania w całkowitej poufności udostępnionych przez DARR  Informacji Poufnych i 
wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w celu przygotowania, 
zgłoszenia  swojej kandydatury w postępowaniu kwalifikacyjnym  na stanowisko Członka 
Zarządu – Prezesa Zarządu, a w przypadku wyboru mnie na Prezesa Zarządu   i zawarcia 
umowy, w celu jej wykonywania; 

b)  podjęcia niezbędnych działań dla zapewnienia poufności otrzymanych informacji. 

3. Wymogi zawarte w ust. 2 nie będą miały zastosowania do tych informacji, które: 
a) są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości. 
b) podlegają ujawnieniu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli 

zostały ujawnione w trybie przewidzianym tymi przepisami. 

4. Zobowiązuję się, że Informacje Poufne nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż 
określony w ust. 2, a w szczególności w celu sprzecznym z interesem DARR oraz do 
nierozpowszechniania, nierozprowadzania, niepowielania, nieujawniania w jakikolwiek sposób 
lub jakiejkolwiek formie tych informacji osobom trzecim.   

5.  Zobowiązuję się do zniszczenia Informacji Poufnych, niezależnie od formy, w której informacje te 
zostały mi przekazane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie po zakończeniu Postępowania 
kwalifikacyjnego,  

6. Zobowiązuję się informować Zamawiającego o każdym przypadku ujawnienia Informacji Poufnych 
z naruszeniem warunków niniejszego Oświadczenia niezwłocznie po powzięciu wiadomości o 
takim naruszeniu oraz do naprawy poniesionych szkód na podstawie przepisów prawa. 

7. Jestem świadomy/a, że po zakończeniu Postępowania kwalifikacyjnego  obowiązek zachowania 
tajemnicy w zakresie przekazanych w trakcie tego  postępowania Informacji Poufnych nie ustaje 



(tj. pozostaje w mocy jako bezterminowe zobowiązanie), chyba, że informacje te staną się 
powszechnie znane. 

8. Obowiązek poufności w zakresie Informacji Poufnych pozostaje w mocy nawet wówczas, gdy nie 
zgłoszę swojej  kandydatury na Członka Zarządu – Prezesa Zarządu lub w wypadku gdy ją zgłoszę , 
ale moja kandydatura nie zostanie przyjęta. 

9. Kandydat  ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z niniejszego Oświadczenia. 

 

 

 

 
 
………..……………………………………………………………………..  
data i czytelny podpis 


