ZMLUVA O OCHRANE DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ
Prijatím tejto zmluvy o ochrane dôverných informácií (ďalej ako ZMLUVA)
Prešovská regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, so sídlom na
adrese Vajanského 10, 080 01 Prešov, pridelené číslo DPH 2020815236, zastúpená pre účely
tejto ZMLUVY Ing. Helenou Virčíkovou, (ďalej ako PRK SOPK)
a
spoločnosť ………………………………………………………………………………….., so sídlom na adrese….. …..
….., pridelené číslo DPH….. ….. ….., zastúpená pre účely tejto ZMLUVY (kým) ….. ….. ….., (ďalej
ako SPOLOČNOSŤ)
ďalej uvádzané ako STRANY
ÚVODNÉ USTANOVENIA:
a) PRK SOPK a SPOLOČNOSŤ sú v predbežnom kontakte v rámci projektu PINE – “Podpora
energetickej efektívnosti v priemysle” (ďalej ako PROJEKT) financovanom EACI (Výkonnou
agentúrou Európskej komisie pre konkurencieschopnosť a inováciu) na základe Zmluvy
IEE/11/885/SI2.615936;
b) SPOLOČNOSŤ bola vybratá prostredníctvom špecifickej výzvy na tento účel, aby mohla
profitovať zo služieb dvojstupňového auditu (pozostávajúceho z prvej fázy skautingu
a, v prípade vhodnosti a výberu SPOLOČNOSTI, z druhej fázy komplexného auditu) v súlade
s operačným programom PROJEKTU;
c) SPOLOČNOSŤ sa zaväzuje poskytnúť pre PRK SOPK informácie a údaje nevyhnutné pre
realizáciu činností tak, ako sú predstavené a plánované v PROJEKTE.;
d) Skutočnosť, že sa SPOLOČNOSŤ rozhodne neposkytnúť pre PRK SOPK informácie a údaje,
ktoré sú považované za nevyhnutné pre realizáciu vyššie spomínaných plánovaných
aktivít, bude mať za následok, že SPLOČNOSŤ nebude môcť profitovať zo skautingu a (v
prípade vhodnosti a výberu) zo služieb komplexného auditu predstaveného a plánovaného
v rámci PROJEKTU. PRK SOPK je povinná podať správu inštitúcii financujúcej PROJEKT, t.j.
vyššie spomínanej EACI, a/alebo tretím stranám povereným vykonávaním analýz danej
správy, avšak údaje týkajúce sa projektových aktivít budú vždy anonymné a bez priamych
referencií vo vzťahu k iným zainteresovaným spoločnostiam, väčšinou v súhrnnej forme a
za účelom monitorovania celkového dopadu projektových aktivít;
SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
1. Úvodné ustanovenia
Úvodné ustanovenia sú časťou tejto ZMLUVY
Za obsah tejto webovej stránky sú zodpovední výlučne jej autori. Jej obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho spoločenstva. Ani EACI, ani
Európska komisia nie sú zodpovedné za akékoľvek prípadné použitie informácií, ktoré táto stránka obsahuje

2. Predmet zmluvy
Predmetom tejto ZMLUVY je úprava práv a povinností STRÁN vo vzťahu k údajom a
informáciám definovaným ako dôverné, v súlade s ustanoveniami, ktoré sa nachádzajú v
nasledujúcich článkoch, a ktoré budú dodržiavané pri realizácii aktivít popísaných v
Úvodných ustanoveniach tejto ZMLUVY.

3. Dôverné informácie
3.1 Pre účely tejto ZMLUVY budú za dôverné považované tie údaje a informácie, ktoré budú
poskytnuté alebo doručené jednou STRANOU druhej STRANE, a ktoré budú deklarované ako
dôverné pri ich poskytovaní alebo doručení.
3.2 Dôverný charakter vyššie spomínaných údajov a informácií bude musieť byť na takýchto
údajoch a informáciách explicitne deklarovaný vytlačeným, alebo rukou písaným označením
“DÔVERNÉ”, ktoré bude potvrdené podpismi zástupcov STRÁN, alebo budú takéto údaje
a informácie jednoznačne a zreteľne indikované ako dôverné pri komunikácii, aby bolo
STRANÁM a ktorejkoľvek oprávnenej osobe umožnené okamžite rozpoznať ich dôverný
charakter a následne dodržiavať povinnosti týkajúce sa dôvernosti údajov a informácií tak,
ako sú stanovené touto ZMLUVOU. STRANY môžu, ak to považujú za nevyhnutné, explicitne
deklarovať, že ostatné údaje a informácie nie sú dôverné.
3.3 Termín “dôverné” nemôže byť spájaný s údajmi a informáciami verejne dostupnými v
čase, keď sú tieto poskytované Príjemcovi (Strane prijímajúcej informáciu), alebo v prípade,
že sa stali verejne dostupnými v dôsledku konania alebo správania Príjemcu, ktoré mu nebolo
explicitne zakázané;
4. Povinnosti vo vzťahu k dôvernosti
4.1 STRANY nesmú v žiadnej forme a žiadnym spôsobom komunikovať o údajoch a
informáciách dôverného charakteru, alebo ich sprístupniť neoprávneným subjektom.
4.2 Takéto údaje a informácie budú musieť byť pri realizácii aktivít špecificky plánovaných
podľa tohto PROJEKTU a obsiahnutých v zmluve v časti Úvodné ustanovenia používané
primerane a adekvátne a takým spôsobom, aby ich dôverný charakter nebol kompromitovaný,
a aby akýmkoľvek spôsobom nebola spôsobená žiadna škoda.
4.3 Pokiaľ si to realizácia PROJEKTOVÝCH aktivít explicitne nevyžaduje, nesmú byť žiadne
informácie a údaje dôverného charakteru, či už celé, alebo ich časti, kopírované alebo
reprodukované.
4.4 Informácie a údaje dôverného charakteru budú prostredníctvom PRK SOPK postúpené
inštitúcii financujúcej PROJEKT (EACI -Výkonná agentúra Európskej komisie pre
konkurencieschopnosť a inováciu), alebo iným orgánom povereným monitorovaním alebo
riadením, v súlade s navrhnutými procedúrami riadenia projektu, v anonymnej, alebo
sumárnej forme, avšak bez poskytnutia informácií, ktoré by umožnili spájanie poskytnutých
údajov so SPOLOČNOSŤOU.
4.5 Informácie a údaje dôverného charakteru môžu byť PRK SOPK postúpené iným
PROJEKTOVÝM partnerom a/alebo tretím stranám povereným vykonávaním ich analýz.
Rovnako, aj v tomto prípade, postúpenie sa bude realizovať anonymne, alebo v sumárnej
forme, ale bez poskytnutia informácií, ktoré by umožnili spájanie údajov so SPOLOČNOSŤOU.
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5. Zodpovedné osoby
5.1 Každá strana v rámci svojej organizácie menuje osobu zodpovednú za zabezpečenie
ochrany dôvernosti údajov a informácií, ktorá sa postará o to, aby všetky osoby zodpovedné
za realizáciu PROJEKTOVÝCH aktivít podpísali prehlásenie, ktorým preberajú na seba
povinnosť riadiť sa a postupovať v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa dôvernosti tak, ako
sú upravené a popísané v tejto ZMLUVE.
5.2 Osoby zodpovedné za hore uvedené zabezpečenie dôverných údajov sú:
- za PRK SOPK
…………………………….………………………………..
- za SPOLOČNOSŤ .…………………………………………………………….

6. Bezpečnostné opatrenia
6.1 STRANY sa zaväzujú prijať všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na
ochranu údajov a informácií dôverného charakteru a zaručiť, že ich dôvernosť nebude
žiadnym spôsobom kompromitovaná.
6.2 Zabezpečenie všetkých citlivých a osobných údajov bude realizované v súlade s
relevantnou národnou legislatívou danej krajiny, a predovšetkým v súlade so zákonom SR č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
7. Duševné vlastníctvo
Táto ZMLUVA nedáva ŽIADNEJ ZO STRÁN právo, alebo poverenie požadovať licenciu alebo
akékoľvek iné oprávnenie na používanie patentov, značiek, modelov, a/alebo priemyselného
alebo duševného vlastníctva akéhokoľvek druhu.
8. Trvanie
Povinnosť zachovávať dôvernosť bude trvať od podpisu tejto ZMLUVY počas doby piatich
rokov od ukončenia PROJEKTU, ktoré je v súčasnosti plánované na 16. marca 2015, okrem
prípadov akýchkoľvek ďalších predĺžení doby platnosti tejto ZMLUVY dohodnuté STRANAMI
pred hore uvedeným dátumom ukončenia platnosti. V prípade, že sa STRANY rozhodnú
predĺžiť obdobie platnosti na dlhšie obdobie alebo neobmedzene, povinnosť zachovávať
dôvernosť sa predlžuje od podpísania ZMLUVY na celé dohodnuté predĺžené obdobie trvania
zmluvy, ktoré bude doplnené do tejto ZMLUVY.
9. Príslušné zákony a urovnanie sporov
9.1 Táto ZMLUVA sa riadi právom Slovenskej republiky.
9.2 V prípade sporov medzi STRANAMI vo vzťahu k realizácii a interpretácii tejto ZMLUVY,
ktoré nebude možné urovnať priateľským spôsobom, kompetentným súdom bude
Rozhodcovský súd SOPK.
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Európska komisia nie sú zodpovedné za akékoľvek prípadné použitie informácií, ktoré táto stránka obsahuje

10. Komunikácia
Všetka komunikácia medzi STRANAMI bude adresovaná na nasledujúce adresy:
- pre PRK SOPK …………….…………………………………........................
- pre SPOLOČNOSŤ …………………………………….................................
(Miesto a dátum) ………………
PODPIS PRÁVNEHO ZÁSTUPCU
PRK SOPK
(Meno a sídlo)
……………………….............................................................................................................................................................
PODPIS PRÁVNEHO ZÁSTUPCU
SPOLOČNOSŤ
(Meno a sídlo)
……………............................................................................................................................................................…………
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