ZMLUVA O MLČANLIVOSTI A DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ
(ďalej len „Zmluva“)
uzatvorená medzi
1.

NAFTA a. s.
so sídlom Votrubova 1
821 09 Bratislava
zastúpená: Ing. Martin Bartošovič, prokurista
Ing. Ladislav Goryl, prokurista
IČO: 36 286 192
DIČ: 2022146599
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 4837/B
(ďalej len „NAFTA“)

a
2.

....................................
so sídlom.......................
.....................................
zastúpená: ....................
....................
IČO: .............................
DIČ: .............................
registrácia: ..................
(ďalej len „Príjemca“)
(ďalej spoločne tiež „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „Zmluvná strana“).

PREAMBULA
Keďže:
A.
B.

NAFTA vyhlásila obchodnú verejnú súťaž „Kamerový systém CAG a CS PZZP“ (ďalej len
„OVS“) a Príjemca má záujem o účasť v OVS;
NAFTA v súvislosti s OVS poskytne Príjemcovi informácie a dokumenty, ktoré majú dôverný
charakter alebo sú predmetom obchodného tajomstva (ďalej len „Informácie“);

D.

NAFTA v záujme ochrany Informácií požaduje, aby sa Príjemca zmluvne zaviazal zachovať
mlčanlivosť a dôvernosť všetkých Informácií poskytnutých v súvislosti s OVS a

E.

Príjemca berie na vedomie, že akékoľvek Informácie súvisiace s OVS sú prísne dôvernej
povahy a tvoria obchodné tajomstvo NAFTA v zmysle § 17 a nasl. Obchodného zákonníku;

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI nasledovne:

1.

PREDMET ZMLUVY

1.1. NAFTA poskytne Príjemcovi v súvislosti s OVS Informácie a Príjemca sa zaväzuje, že tieto
Informácie uchová v tajnosti a bude ich chrániť pred možným zverejnením a/alebo možným
neautorizovaným použitím akoukoľvek treťou stranou alebo osobou v súlade s podmienkami
tejto Zmluvy.
1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa Informáciou rozumie akákoľvek
informácia, ktorá nie je všeobecne známa, bez ohľadu na formu, v ktorej je uchovávaná
(napr. v písomnej, ústnej, elektronickej) a formu v akej bola poskytnutá Príjemcovi, vrátane
akýchkoľvek poznatkov, údajov, technických a funkčných charakteristík, know-how,
projektov, výsledkov, informácií týkajúcich sa dodávateľov a odberateľov, atď.

2.

POVINNOSTI PRÍJEMCU

2.1. Príjemca sa zaväzuje, že uchová v utajení akékoľvek Informácie a nesprístupní tieto
Informácie žiadnej osobe s výnimkou osôb, ktoré musia mať k Informáciám prístup
v súvislosti účasťou Príjemcu v OVS. Takéto osoby však musia byť viazané povinnosťou
mlčanlivosti minimálne v miere stanovenej touto Zmluvou.
2.2. V nevyhnutnom prípade môže Príjemca poskytnúť Informácie v nutnom rozsahu tretím
stranám, avšak vždy výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu NAFTA.
Písomný súhlas NAFTA s poskytnutím Informácií tretej strane však nezbavuje Príjemcu
povinnosti zabezpečiť mlčanlivosť tretej strany minimálne v rozsahu stanovenom touto
Zmluvou. Príjemca súhlasí s tým, že v prípade poskytnutia Informácií tretej strane
zodpovedá za porušenie záväzku mlčanlivosti treťou stranou, akoby tento záväzok porušil sám.
2.3. Príjemca sa ďalej zaväzuje, že Informácie nepoužije inak než pre účely účasti v OVS.
2.4. Príjemca si je vedomý a súhlasí s tým, že prijatím Informácií od NAFTA nezískava žiadne
vlastnícke právo alebo iné právo k Informáciám alebo v súvislosti s Informáciami.
2.5. Príjemca sa s ohľadom na odsek 2.4. tejto Zmluvy zaväzuje, že nebude žiadať o registráciu
akéhokoľvek práva (vrátane práv plynúcich z duševného vlastníctva) odvodeného
z Informácií, ani neumožní, aby bolo o takúto registráciu žiadané treťou osobou.
2.6. Príjemca sa zaväzuje, že nebude Informácie kopírovať alebo rozmnožovať iným spôsobom,
bude ich držať na bezpečnom mieste, oddelene od svojich ostatných záznamov a
dokumentov a bude ich náležite chrániť vhodnými opatreniami fyzickej a elektronickej
bezpečnosti pred prístupom a zneužitím neautorizovanými osobami.
2.7. Príjemca sa ďalej zaväzuje, že všetky povinnosti stanovené v tejto Zmluve budú dodržované
všetkými jeho zamestnancami, zástupcami a vôbec všetkými osobami alebo spoločnosťami,
ktoré zabezpečujú výkon práce pre Príjemcu na základe pracovno-právneho alebo iného
zmluvného vzťahu a majú alebo budú mať k Informáciám prístup.
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2.8. Príjemca sa ďalej zaväzuje, že kedykoľvek po obdržaní písomnej žiadosti NAFTA vráti
NAFTA všetky Informácie, ktoré dostal alebo získal, ako aj všetky ich kópie, pokiaľ sú vo
forme, ktorá vrátenie umožňuje.

3.

PORUŠENIE ZMLUVY

3.1. V prípade preukázateľného porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy zo strany
Príjemcu má NAFTA právo na náhradu škôd spôsobených týmto porušením.
4.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Výklad, platnosť a plnenie tejto Zmluvy sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky
a obidve Zmluvné strany akceptujú príslušnosť slovenských súdov.
4.2. Príjemca zodpovedá za plnenie svojich záväzkov voči NAFTA podľa tejto Zmluvy alebo za
prípadné porušenie takýchto záväzkov.
4.3. Príjemca súhlasí s tým, že ostane záväzkom mlčanlivosti a dôvernosti ako aj inými
ustanoveniami tejto Zmluvy viazaný až do dňa obdržania písomného oznámenia NAFTA.
V takomto písomnom oznámení NAFTA uvedie, že Informácie stratili dôvernú povahu
a prestali byť predmetom obchodného tajomstva.
4.4. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Jej účinnosť končí dňom doručenia písomného
oznámenia podľa odseku 4.3. zo strany NAFTA na adresu Príjemcu uvedenú v záhlaví tejto
Zmluvy.
4.5. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4.6. Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len na základe písomných očíslovaných dodatkov
podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
4.7. Táto Zmluva je spísaná v 2 (dvoch) vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží
po 1 (jednom) vyhotovení.
4.8. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jednotlivým ustanoveniam porozumeli a potvrdzujú, že
jej obsah je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle.
V Bratislave, dňa _______________

V __________, dňa ____________

za NAFTA

za Príjemcu

Podpis: ______________________
Meno: Ing. Martin Bartošovič
Funkcia: prokurista

Podpis: ______________________
Meno:
Funkcia:

Podpis: ______________________
Meno: Ing. Ladislav Goryl
Funkcia: prokurista

Podpis: ______________________
Meno:
Funkcia:
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