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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 15/2022 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów  

z dnia 10 stycznia 2022 r. 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

Ja, niżej podpisany/podpisana …………………………………..…………………………., 

(zwany/zwana dalej: członkiem lub członkinią Biura Prawnego KRD) oświadczam, że 

zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych w myśl paragrafów 

następujących. 

§ 1. 

1. Za Informacje Poufne uznaje się wszelkie informacje przekazane członkowi lub 

członkini Biura Prawnego KRD przez Przewodniczącego Biura Prawnego KRD lub 

Rzecznika Praw Doktoranta KRD w związku z realizacją zadań zlecanych w ramach 

działalności w Biurze Prawnym KRD. 

2. Za Informację Poufną w rozumieniu niniejszego oświadczenia uważa się 

w szczególności wszelkie informacje, materiały, dane, w tym dane osobowe 

i dokumenty przekazane przez Zgłaszającego do Biura Prawnego KRD w celu 

sporządzenia opinii prawnej, udzielenia porady prawnej, przygotowania projektu pisma 

oficjalnego lub procesowego bądź zajęcia stanowiska w związku 

z przedstawionym przez Zgłaszającego stanem faktycznym 

3. Za Informacje Poufne nie uważa się informacji, które: 

1)  w chwili ich ujawnienia członkowi lub członkini Biura Prawnego KRD były już 

powszechnie dostępne lub gdy tylko staną się powszechnie dostępne, a ich 

upowszechnienie nie jest wynikiem naruszenia postanowień niniejszego oświadczenia; 

2)  co do których członek lub członkini Biura Prawnego KRD uzyskał uprzednią pisemną 

zgodę od Przewodniczącego Biura KRD lub Rzecznika Praw Doktoranta KRD na 

przekazanie takich informacji osobom trzecim. 
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§ 2. 

1. Informacje Poufne mogą być używane i wykorzystywane przez członka lub członkinię 

Biura Prawnego KRD wyłącznie w związku z realizacją zadań powierzonych mu 

w ramach działalności Biura Prawnego KRD przez Przewodniczącego Biura Prawnego 

KRD lub Rzecznika Praw Doktoranta KRD. 

2. Członek lub członkini Biura Prawnego KRD nie może wykorzystywać Informacji 

Poufnych w celach innych niż realizacja zadania powierzonego mu w ramach 

działalności Biura Prawnego KRD przez Przewodniczącego Biura lub Rzecznika Praw 

Doktoranta KRD, w szczególności w celach prowadzenia działalności konkurencyjnej 

w stosunku do Biura Prawnego KRD. 

3. Członek lub członkini Biura Prawnego KRD zobowiązuje się, że: 

a. nie ujawni Informacji Poufnych, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 niniejszego 

oświadczenia osobom trzecim; 

b. nie będzie sporządzać żadnych kopii Informacji Poufnych, chyba że będzie to konieczne 

dla realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego oświadczenia; 

c. w przypadku rezygnacji z działalności w Biurze Prawnym KRD bądź odwołania 

z funkcji członka lub członkini Biura Prawnego KRD dokona niezwłocznego zwrotu 

wszystkich dokumentów i informacji zawierających Informacje Poufne, nie 

pozostawiając żadnych ich kopii dla siebie. 

4. Członek lub członkini Biura Prawnego KRD będzie zwolniony/a z zachowania 

w tajemnicy Informacji Poufnych, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika 

z obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku członek lub członkini 

Biura Prawnego KRD będzie zobowiązany do:           

a. natychmiastowego poinformowania Przewodniczącego Biura Prawnego KRD 

o obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych lub też o dokonanym ujawnieniu ze 

wskazaniem zakresu ujawnienia i osoby lub osób, na rzecz których ujawnienie ma 

nastąpić lub nastąpiło, o ile nie będzie to sprzeczne z prawem; 
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b. podjęcia wszelkich możliwych działań celem zapewnienia, iż ujawnione Informacje 

Poufne będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane będą tylko dla celów 

uzasadnionych celem ujawnienia. 

 

 

______________________ 

       (data, podpis) 

 


