
ZMLUVA O ML ANLIVOSTI
uzatvorená pod a § 269 ods. 2 zákona . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

alej len „Obchodný zákonník“)
alej len „zmluva“)

lánok 1
Zmluvné strany

1. Obchodné meno: Ing. Ján upták  JEDNA STOPA
Sídlo: Námestie mieru 31, 962 12 Detva
V zastúpení: Ing. Ján upták

O: 36870951
DI : 1020046929

 DPH: SK1020046929
Tel.: +421 903 156 108
E-mail:  luptak@bian.sk
Zapísaný: Okresný úrad Zvolen, . živnostenského registra: 604-7368

2. Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:

O:
DI :

 DPH:
Tel.:
E-mail:
Zapísaný:

lánok 2
Úvodné ustanovenia a definícia pojmov zmluvy

1. Zmluvné strany majú záujem o vzájomnú spoluprácu pri realizácii Zmluvy o dielo na predmet
dohody „Naprogramovanie webovej stránky s konfigurátorom / eshop vrátane vzorového
naplnenia webu“ realizovanej v rámci projektu Inovatívny proces výroby, predaj a recyklácie
bicyklov, kód: 313031I133 a v tejto súvislosti sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto
zmluvy za ú elom úpravy pravidiel poskytovania, používania a ochrany dôverných informácií
zmluvných strán a zabezpe enia ml anlivosti o dôverných informáciách zmluvných strán, za
podmienok špecifikovaných v tejto zmluve.

2. Na ú ely tejto zmluvy majú nasledovné pojmy tento význam:

a) dôverné informácie:
- všetky skuto nosti, informácie, podklady, dokumenty alebo akéko vek technické,

obchodné, finan né, prevádzkové alebo iné údaje, písomnosti, materiály alebo informácie,
ktoré si zmluvné strany v akejko vek zmyslami vnímate nej podobe poskytli, a ktoré nie
sú verejne prístupné, ani všeobecne známe alebo neboli zmluvnou stranou zverejnené,

- všetky obchodné, výrobné, prevádzkové alebo technické informácie, dokumentácia, dáta,
plány, ná rty, postupy, know-how, výskumy, obchodné metódy, po íta ové programy
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alebo softvér zmluvnej strany, ktoré nie sú verejne prístupné, ani všeobecne známe alebo
neboli zmluvnou stranou zverejnené,

- fotografie, video záznamy, obrázky a iné dáta ur ené na propagáciu produktov
- osobné údaje zamestnancov a iných oprávnených osôb zmluvných strán v zmysle zákona

. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Dôverné informácie nie sú informácie, ktoré sú alebo sa stali verejnými (inak ako porušením
povinnosti pod a tejto zmluvy), alebo ktoré boli poskytnuté tre ou osobou oprávnenou na
poskytnutie týchto informácií.

b) poskytnutie dôverných informácií:
- odovzdanie, poskytnutie, sprístupnenie, reprodukovanie, kopírovanie, distribuovanie,

alebo akýko vek iný spôsob získania prístupu k dôverným informáciám zmluvnej strany
po as vzájomnej spolupráce na akýchko vek projektoch alebo spolo ných aktivitách,
alebo pri rokovaní o uzatvorení zmluvy, alebo aj po as trvania zmluvného vz ahu ako aj
po jeho skon ení, alebo po skon ení vzájomnej spolupráce na projektoch.

lánok 3
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán dodržiava  ml anlivos  o dôverných
informáciách zmluvných strán v zmysle obsahu tejto zmluvy.

lánok 4
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvné strany sú povinné zabezpe  utajenie dôverných informácií a zachováva  o nich
ml anlivos .

2. Zmluvné strany sú povinné dôverné informácie utajova  a chráni  pred vyzradením, zneužitím,
poškodením, zni ením, stratou alebo odcudzením, a za tým ú elom prija  primerané technické a
iné opatrenia.

3. Zmluvná strana je oprávnená poskytnú  dôverné informácie druhej zmluvnej strany tretím
osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej zmluvnej strany, a to aj vo vz ahu
k tretím osobám, ktoré majú participova  na vzájomnej spolupráci zmluvných strán, projektoch,
poskytovaní služieb / dodaní  tovaru alebo iných aktivitách medzi zmluvnými stranami.

Zmluvné strany sú  oprávnené poskytnú  dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu svojim
zamestnancom, splnomocneným alebo povereným osobám na ú ely ich participácie na vzájomnej
spolupráci zmluvných strán, projektoch,  poskytovaní služieb / dodaní  tovaru alebo iných
aktivitách medzi zmluvnými stranami. V takom prípade je príslušná zmluvná strana povinná
oboznámi  týchto zamestnancov, splnomocnené alebo poverené osoby s obsahom tejto zmluvy,
zabezpe  ich súhlas s obsahom a s dodržiavaním tejto zmluvy a na požiadanie druhej zmluvnej
strany tento súhlas preukáza . Zmluvná strana v takých prípadoch zodpovedá za ochranu
poskytnutých dôverných informácií tak, akoby tieto informácie spracúvala sama.



4. Zmluvné strany sú oprávnené používa  dôverné informácie zmluvných strán len na dohodnuté
ely vzájomnej spolupráce, realizáciu projektoch, poskytovanie služieb / dodanie tovaru alebo

iné dohodnuté aktivity medzi zmluvnými stranami.

5. Zmluvné strany sú oprávnené poskytnú  dôverné informácie tretím osobám, ak im takéto
poskytnutie dôverných informácií ukladá právny predpis. V takom prípade zmluvná strana, od
ktorej dôverné informácie požaduje tretia osoba oprávnená ich vyžadova  v zmysle právnych
predpisov, informuje bezodkladne dotknutú zmluvnú stranu o požadovanom rozsahu a aj
o poskytnutom rozsahu dôverných informácií.

6. Neoprávnenú manipuláciu s dôvernými informáciami v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy je
zmluvná strana povinná bezodkladne oznámi  dotknutej zmluvnej strane. V takom prípade sa
zmluvné strany zaväzujú vyvinú  maximálne úsilie na odstránenie následkov takejto
neoprávnenej manipulácie a vykona  všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu dôverných
informácií dotknutej zmluvnej strany.

lánok 5
Zmluvná pokuta a náhrada škody

1. V prípade porušenia povinností zmluvnou stranou na ochranu dôverných informácií pod a tejto
zmluvy, najmä (avšak nie len) pod a lánku 4 tejto zmluvy, je táto zmluvná strana, ktorá porušila
svoju povinnos  povinná dotknutej zmluvnej strane zaplati  zmluvnú pokutu  vo výške 2.500,-
EUR (slovom: dvetisíc pä sto eur) za každé porušenie jednotlivej povinnosti v zmysle tejto
zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok dotknutej zmluvnej strany na náhradu škody pod a bodu 2
tohto lánku.

2. Porušenie povinností zmluvnou stranou na ochranu dôverných informácií pod a tejto zmluvy,
najmä pod a lánku 4 tejto zmluvy, zakladá dotknutej zmluvnej strane právo na náhradu škody od
zmluvnej strany, ktorá porušila svoju povinnos .

lánok 6
Závere né ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnos  a ú innos  d om podpisu oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy sa primerane použijú aj na všetky
dôverné informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom zmluvných strán v zmysle § 17 a nasl.
Obchodného zákonníka, ako aj na dôverné informácie v zmysle § 271 Obchodného zákonníka.

3. Akéko vek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykona  len formou písomného
íslovaného dodatku, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.

4. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neur itú. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnos
zachováva  ml anlivos  o dôverných informáciách v zmysle tejto zmluvy platí bez
akéhoko vek asového obmedzenia, rovnako ako aj práva a povinnosti zmluvných strán s tým
súvisiace, vrátane práva na náhradu škody a na zmluvnú pokutu.



5. Záväzkový vz ah, upravený zmluvou a spory z neho vzniknuté, sa budú riadi  slovenskými
právnymi predpismi - Obchodným zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi.

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží každá zo
zmluvných strán.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je podpisovaná pod a ich pravej a slobodnej vôle, nie v
tiesni alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, že si ju riadne pre ítali a
súhlasia s celým jej obsahom.

8. Akéko vek prípadné spory tykajúce sa tejto zmluvy alebo inak súvisiace s touto zmluvou budú
riešené prednostne rokovaním a dohodou zmluvných strán.

V______________________,  d a __________ V______________________,  d a __________

_______________________________
Zmluvná strana 1

_______________________________
Zmluvná strana 2


