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Dohoda o mlčenlivosti a důvěrnosti poskytovaných informací

GALEN Plus, a.s.

se sídlem: náměstí Míru 149, 667 01 Židlochovice

IČO: 26241927

Zastoupené: XXXX XXXXX XXXXXXXXX předsedkyní představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, složka 3560

(dále jen „GALEN Plus“ a „Poskytovatel informací“)

a

Město Židlochovice

se sídlem: Masarykova 100, 667 01, Židlochovice

IČO: 00282979

zastoupené Ing. Janem Vitulou, starostou města

(dále jen „Příjemce informací“)

za účelem ochrany důvěrných informací uzavřely tuto navazující dohodu o důvěrnosti

poskytovaných informací vsouladu sustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku.

Preambule

Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že vzhledem k charakteru vzájemné spolupráce, budou

disponovat informacemi obchodní, právní, finanční, výrobní a technické povahy, které mohou být

považovány druhou ze smluvních stran za informace důvěrneho charakteru.

Článek 1

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost o všech údajích,

obchodního, právního, finančního, apod. charakteru, týkajících se smluvních stran, se kterými

byli účastníci této smlouvy seznámeni v rámci vzájemné spolupráce na projektu „Odkoupení

obchodního podílu 50 akcií obchodní společnosti GALEN Plus, a.s.“, nebo které získali nebo

měli z titulu vzájemné spolupráce k dispozici, včetně informací, které se týkají minulých,

současných nebo budoucích podnikatelských aktivit, produktů, know-how, a služeb druhé strany.

Dále je předmětem této smlouvy závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost o všech

údajích o smluvních stranách či třetích osobách, majících charakter osobních údajů dle

ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Smluvní strany

jsou si vzájemně povinny na žádost druhé smluvní strany prokázat způsob, jakým je dodržování

povinností stanovených zákonem zajištěno. Veškeré tyto informace budou považovány za

důvěrné. Dále jsou za důvěrné považovány takové skutečnosti, které by neoprávněným

nakládáním mohly způsobit újmu zájmům smluvních stran, nebo by mohly být pro tyto zájmy

nevhodné.

Smluvní strany se zavazují, že budou sdůvěrnými informacemi nakládat jako svlastním

obchodním tajemstvím.

70/420



Článek 2

Způsob nakládání s dúvěrnými informacemi

Smluvní strany se zavazují utajit důvěrné informace související s druhou smluvní stranou, které

nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné.

Žádná ze smluvních stran není oprávněna důvěrně informace uvedené v článku I. této smlouvy,

týkající se druhé smluvní strany, se kterými byla při své činnosti seznámena nebo které při

poskytovánl služeb získala, využívat v rozporu se zájmy této smluvní strany ani pro třetí osoby, a

to ani po skončení platnosti této smlouvy.

Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany informací důvěrného

charakteru a jejich ochranu zajistit.

Smluvní strany jsou oprávněny využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro účely

spolupráce vyplývající ze vzájemných dohod. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, že

povinnosti vyplývající z této smlouvy budou dodržovány spolupracujícími třetími osobami, pokud

tyto osoby získají nebo jsou jim k dispozici informace důvěrného charakteru. Spolupracující třetí

osoby budou příslušnou smluvní stranou smluvně zavázány k dodržování mlčenlivosti o

důvěrných informacích ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jsou stanoveny touto

smlouvou. Porušení povinností stanovené touto smlouvou třetí osobou spolupracující se smluvní

stranu nebo jejím zaměstnancem je považováno za porušení této smlouvy smluvní stranou.

Článek 3

Závazky

Na základě výše uvedeného se smluvní strany zavazují:

a) Neposkytnout důvěrné informace získané v písemné, elektronické či ústní formě třetí straně

bez předchozího výslovného písemného souhlasu té strany, které se informace bezprostředně

týká, to však neplatí v případech zákonem stanovených.

b) Důvěrné informace nezneužít, nepoužít v rozporu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany

ve prospěch svůj nebo třetích osob a přijmout dostatečná opatření, aby se předešlo

nepovolanému užívání důvěrných informací třetí stranou bez předchozího výslovného

písemného souhlasu příslušné smluvní strany.

c) Poskytovat důvěrně informace výhradně pracovníkům, kteří se podílejí přímo na spolupráci a

užití jejích výsledků a pouze k účelům, které jsou v souladu s účelem spolupráce a vedou

přímo ke splnění jejích cílů.

d) Nekopírovat důvěrné informace ani jiným způsobem je nereprodukovat bez výslovného

souhlasu smluvní strany, která je zpřístupnila, kromě užití pro konkrétní, smluvními stranami

stanovenou, interní potřebu smluvních stran, či užití nezbytného pro naplnění účelu

spolupráce smluvních stran.

e) Pokud mají informace, zpřístupněné některou ze stran straně druhé charakter údajů

chráněných zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, dodržovat

povinnosti tímto zákonem stanovené. Každá ze smluvních stran je rovněž povinna prokázat

kterékoli smluvní straně na její žádost, zda zákonem stanovené povinnosti dodržuje a jakým

způsobem je jejich dodržování zajištěno.

Důvěrné informace, které budou v souladu s ustanoveními této smlouvy zpřístupněny kterékoli ze

smluvních stran „hmotnou formou“ (písemnou, elektronickou apod.), včetně jejich kopií, budou

vráceny poskytující smluvní straně nebo zničeny, jakmile bude ukončena spolupráce, nebo

strana, která tyto důvěrné informace zpřístupnila, oto požádá.



Článek 4

Ostatní ustanovení

Povinnost považovat informace za důvěrné a předmět utajení se nevztahuje na:

a) informace, kteréjedna ze stran získala ještě před podepsáním této smlouvy,

b) informace, které jsou anebo se stávají informacemi veřejně dostupnými jinak než tím, že jedna

ze smluvních stran porušila výše uvedená ustanovení,

c) informace, získané na základě postupu nezávislého na této smlouvy nebo na druhé straně,

pokud je strana, která informace získala, schopna tuto skutečnost doložit.

Článek 5

Náhrada škody, smluvní pokuta

V případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší ustanovení této smlouvy a způsobí tím druhé

smluvní straně škodu, je povinna ji
nahradit v plné výši

Článek 6

Trvání smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu

neurčitou ode dne podpisu této smlouvy. Ukončením platnosti a účinnosti této smlouvy však nezaniká

nárok na náhradu škody, způsobené porušením této smlouvy. Platnost této dohody je nezávislá na

platnosti ostatních smluv uzavřených mezi smluvními stranami.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možné měnit a doplňovat výhradně formou písemných dodatků, podepsaných

oběma stranami.

2. Smluvní vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí příslušnými právními

předpisy platnými v České republice.

3. Tato smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce smluvních stran.

4. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení této smlouvy nebo části ustanovení nemá vliv na platnost

jakéhokoliv jiného ustanovení této smlouvy nebo zbývající části příslušného ustanovení.

5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

6. Na důkaz toho, že si smlouvu přečetli a že sjejím obsahem bez výhrad souhlasí, ji zástupci

smluvních stran podepisují.
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v Židlochovicích dne .../...”. rZ/zW.. v Židlochovicích dne ...........................

XXXX XXXXX XXXXXXX lng. Jan Vítulal

předsedkyně představenstva starosta Města Židlochovice -L ,


