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ZMLUVA O MLČANLIVOSTI 

A OCHRANE DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 
 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a § 271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,Zmluva“). 

 

medzi: 

 

Technické služby, mestský 

podnik Banská Štiavnica 
Sídlo: E.M. Šoltésovej 1,  Banská Štiavnica 

96901 

IČO: 00185213 

DIČ: 2021107220 

IČ DPH: SK 2021107220 

zastúpená: Petrom Heilerom 

(ďalej len ,,Poskytovateľ informácií“) 

 Mgr. Jozef Siska 
Sídlo: Dolná 28  , Banská Štiavnica 969 01 

IČO:   

DIČ:  

IČ DPH:  

zastúpená: Mgr. Jozefom Siskom 

(ďalej len ,,Prijímateľ informácií“) 

(ďalej spolu ,,Zmluvné strany“) 

 

1. Spolupráca. 

 

1.1. Projekt. 

Zmluvné strany budú spolupracovať, alebo v čase podpisu Zmluvy už reálne spolupracujú na činnostiach, 

ktorých cieľom je spracúvať osobné údaje u Poskytovateľa informácií v zmysle Nariadenia Európskeho 

Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“). Vyššie uvedené činnosti v oblasti ochrany 

osobný údajov Prijímateľ informácií vykonáva na základe špecifikácie, ktorú mu Poskytovateľ informácií 

zaslal a/alebo osobne vysvetlil. Prijímateľ informácií čerpal ďalšie poznatky z osobných stretnutí, zo 

zápiskov, videí, know-how a internej stratégie Poskytovateľa informácií. Ďalej len ,,Projekt“ 

 

1.2. Predmet spolupráce. 

Predmetom spolupráce sú činnosti ktoré Prijímateľ informácií vykonáva pre Poskytovateľa informácií 

v súvislosti s Projektom a výkonom ktorých Poskytovateľ informácií poveril Prijímateľa informácií. 

Vykonávanie predmetu spolupráce ďalej len „Spolupráca“. 

 

2. Záväzok mlčanlivosti. 

 

2.1. Dôverné informácie. 

Za dôverné sa považujú informácie o osobe Poskytovateľa informácií, jeho obchodných partneroch a o 

akýchkoľvek postupoch, plánovaných alebo uskutočnených krokoch, záveroch, dohodách, zmluvách, 

listinách, dokumentoch, dojednaniach, rozhovoroch (vrátane ich obsahu), obchodnej politike, 

hospodárskych výsledkoch, technických detailoch, plánoch, postupoch, nápadoch alebo o akýchkoľvek 

iných úkonoch, o ktorých bude mať Prijímateľ informácií vedomosť, vrátane informácii o Projekte 

samotnom. Ďalej sa za dôverné považujú všetky informácie obsiahnuté v materiáloch a podkladoch, ktoré 

Prijímateľ informácií získal od Poskytovateľa informácií v akejkoľvek podobe, vrátane ich fyzických 

nosičov. Prijímateľ informácií súhlasí, že všetky návrhy, vyjadrenia, kalkulácie, materiály, podklady a iné 

diela ktoré vytvoril v priebehu a na účel Spolupráce sa taktiež považujú za dôverné. Informácie sa 

v prípade aktualizácie považujú za dôverné vždy vo všetkých verziách, vrátane exspirovaných. Informácie 

podľa tohto bodu Zmluvy ďalej len „Dôverné informácie“. 

 

2.2. Záväzok mlčanlivosti. 
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Zmluvné strany sa dohodli, že realizácia Projektu a všetky kroky a informácie súvisiace s naplnením 

Projektu ostanú neverejné a utajené. Prijímateľ informácií sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť 

o všetkých Dôverných informáciách a iných informáciách podľa tejto Zmluvy. Prijímateľ informácií sa 

zaväzuje, že Dôverné informácie neprezradí resp. ich nesprístupní tretej osobe a ani ich nepoužije 

v rozpore s ich účelom pre svoje potreby a ani potreby tretej osoby, pokiaľ k takémuto konaniu nebude mať 

výslovný písomný súhlas Poskytovateľa informácií a to ani v prípade, že nedôjde k uskutočneniu Projektu 

alebo bude Spolupráca predčasne ukončená, alebo k nej v končenom dôsledku nedôjde. Prijímateľ 

informácií sa taktiež zaväzuje všetkými jemu dostupnými spôsobmi zabrániť možnosti prezradenia 

Dôverných informácií. 

 

Prijímateľ informácií sa v prípade, že bude zo strany tretej osoby vyzvaný na poskytnutie Dôverných 

informácií, zaväzuje bezodkladne informovať Poskytovateľa informácií o tejto skutočnosti. Prijímateľ 

informácií nie je oprávnený Dôverné informácie alebo ich časť poskytnúť akejkoľvek tretej osobe bez 

predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Poskytovateľa informácií. 

 

Prijímateľ informácií sa zaväzuje, že počas trvania Spolupráce pri realizácií Projektu a ani po realizácií 

Projektu a aj v prípade, ak nedôjde k úspešnej realizácii Projektu, bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, ktoré sa dozvedel alebo o ktorých sa dozvedel v súvislosti s realizáciou Projektu. 

Mlčanlivosťou sa na účely tejto Zmluvy rozumie aj zákaz manipulácie s Dôvernými informáciami v inej, 

než v miere nevyhnutnej pre potreby Prijímateľa informácií pre vykonávanie Spolupráce. Prijímateľ 

informácií sa rovnako zaväzuje zachovávať mlčanlivosť aj o osobách, ktoré budú vystupovať v procese 

realizácie Projektu, o ktorých súčasne bude mať vedomosť. Súčasťou záväzku mlčanlivosti je zákaz 

rozširovania informácií o existencii Projektu. Prijímateľ informácií sa zaväzuje na žiadosť 

Zadávateľa vrátiť všetky získané podklady a materiály vrátane ich fyzických nosičov a ich digitálnu 

podobu (napr. e-maily a súbory v digitálnej podobe) bezpečne zničiť resp. vymazať. 

 

2.3. Výnimky zo záväzku mlčanlivosti. 

Za porušenie povinnosti Prijímateľ informácií zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách podľa 

tohto článku Zmluvy, sa nepovažuje použitie Dôverných informácií v prípade, ak bol Prijímateľ informácií 

na poskytnutie Dôverných informácií vyzvaný v súlade s platnými právnymi predpismi orgánom verejnej 

správy, pričom Prijímateľ informácií sa zaväzuje informovať Poskytovateľa informácií bezodkladne po 

tom, ako sa dozvie, že poskytnutie Dôverných informácií sa od Prijímateľ informácií požaduje a vynaloží 

všetko primerané úsilie, aby sa dohodol so Poskytovateľom informácií na rozsahu a čase poskytnutia 

Dôverných informácií tak, aby mohol Poskytovateľ informácií prípadne požiadať o ochranné opatrenie 

alebo iný vhodný postup. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na Dôverné informácie, ktoré 

Prijímateľ informácií získal z verejne dostupných zdrojov, resp. ktoré Poskytovateľ informácií sám 

zverejnil.  

 

3. Náhrada škody a zmluvná pokuta. 

 

3.1. Náhrada škody. 

 V prípade, ak Prijímateľ informácií svojím konaním preukázateľne poruší akúkoľvek povinnosť resp. 

zákaz vyplývajúci z ustanovení tejto Zmluvy, má Poskytovateľ informácií nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty a náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku preukázaného porušenia povinností Prijímateľa 

informácií, uvedených v tejto Zmluve. 

 

3.2. Zmluvná pokuta. 

Zmluvné strany sa dohodli, že za každé jednotlivé porušenie záväzkov a povinností Prijímateľa informácií  

vyplývajúcich z tejto Zmluvy, bude Poskytovateľ informácií oprávnený na zaplatenie zmluvnej pokuty od 

Prijímateľa informácií vo výške 5.000,- € (slovom: päťtisíc eur) v prospech Poskytovateľa informácií, 

pričom nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. 

 

4. Spoločné a záverečné ustanovenia. 

 

4.1. Trvanie a ukončenie Zmluvy. 

Záväzky a povinnosti Zmluvných strán, upravené v príslušných ustanoveniach tejto Zmluvy budú trvať odo 

dňa podpisu tejto Zmluvy a budú platiť aj po jej ukončení prípadne vypovedaní. Záväzky vyplývajúce 
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z tejto Zmluvy sú platné aj v prípade, ak ku realizácii Projektu nedôjde. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 

jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a je možné ju ukončiť výlučne len na základe písomnej dohody 

oboch Zmluvných strán.  

 

 

4.2. Salvatorská doložka. 

V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, 

neúčinné alebo nevynútiteľné (obsolentné), nemá to a ani nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť 

alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, 

aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, 

ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom 

účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako 

však aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného 

ustanovenia použijú iné ustanovenia tejto zmluvy a ak také nie sú, potom ustanovenie slovenských 

právnych predpisov, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety. 

 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli, Zmluva 

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ju dobrovoľne plniť, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.  

 

 

 

 

V Banskej Štiavnici , dňa 11.09.2019 

 

 

 

  Peter Heiler              Ing. Jozef Siska 

                        riaditeľ podniku       

 

 

 

 

 

   

Poskytovateľ informácií  Prijímateľ informácií 
   


