Dohoda o ochrane dôverných informácii a obchodného tajomstva

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „dohoda”)
ev. č. ZSD:
I. Zmluvné strany
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO:
DIČ:
IČ DPH

Zastúpený:

36361518
2022189048
SK2022189048

Ďalej len „ZSD”

Bankové spojenie:
Číslo účtu/kód banky:
IBAN:
BIC:

Obchodné meno/Názov:

Zastúpený:

Zapísaný v OR OS BA I, Oddiel Sa, Vložka č. 3879/B
Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO č.: 2007E 0258.

Tatra banka
2626106826/1100
SK59 1100 0000 0026 2610 6826
TATRSKBX

a

Právna forma:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Registrácia:
Ďalej len „Žiadateľ“

Bankové spojenie:
Číslo účtu/kód banky:
IBAN:
BIC:
Zapísaný v:

(Žiadateľ a ZSD ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)
II. Úvodné ustanovenia
2.1 Žiadateľ je podnikom podľa § 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEK“),
ktorý plánuje využívať alebo využíva fyzickú infraštruktúru ZSD na umiestnenie vysokorýchlostnej siete podľa § 67a ods. 1 písm. c) ZEK.
2.2. ZSD je držiteľom povolenia na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu distribúcia elektriny vydaného rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví, zabezpečuje prevádzkovanie distribučnej sústavy na vymedzenom území, ktorý prevádzkuje fyzickú infraštruktúru podľa § 2 ods. 8 ZEK
určenú na distribúciu elektriny (ďalej len „fyzická infraštruktúra“) a uskutočňuje jej výstavbu.
2.3. Podľa § 67a a nasl. ZEK má ZSD povinnosť rokovať so žiadateľom o prístupe k fyzickej infraštruktúre, za primeraných, nediskriminačných
a transparentných podmienok poskytnúť žiadateľovi prístup k fyzickej infraštruktúre a umožniť mu prieskum fyzickej infraštruktúry, o ktorej žiadateľ
dostal informácie podľa § 67b ods. 1 ZEK.
III. Predmet dohody
3.1 Predmetom tejto dohody je ochrana dôverných informácií a obchodného tajomstva, ktoré sa zmluvným stranám stanú známe v súvislosti
s poskytnutím služieb prístupu k fyzickej infraštruktúre, vrátane informácií poskytnutých v rokovaniach o prístupe k fyzickej infraštruktúre,
pri prieskume fyzickej infraštruktúry, počas užívania fyzickej infraštruktúry a pri jeho skončení (ďalej len „služby prístupu“).
3.2. Ďalej je predmetom tejto dohody záväzok každej zo zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch druhej zmluvnej strany či tretej
osoby, ktoré majú charakter osobných údajov chránených v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov. Každá zo zmluvných strán je na písomnú žiadosť druhej zmluvnej strany povinná preukázať spôsob, akým zabezpečuje
dodržiavanie povinností stanovených zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
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IV. Dôverné informácie a obchodné tajomstvo
4.1 Pre účely tejto dohody sa za obchodné tajomstvo považuje informácia, ktorej zverejnenie, modifikácia, zneužitie alebo sprístupnenie môže poškodiť
záujmy a obchodné aktivity zmluvných strán, sú to všetky informácie obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy, ktoré majú skutočnú alebo
aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, boli čo i len jednou zmluvnou stranou takto označené a poskytnuté druhej strane,
pričom nie sú verejne dostupné alebo v obchodných kruhoch bežne dostupné a ich utajenie a tomu zodpovedajúci spôsob ich zabezpečenia je
v záujme aspoň jednej zo zmluvných strán. Obchodným tajomstvom sa rozumejú najmä tieto informácie súvisiace s poskytnutím služieb prístupu:
a) informácie o fyzickej infraštruktúre,
b) informácie o vysokorýchlostných vedeniach podniku, ktoré podnik plánuje umiestniť alebo ich umiestnil na fyzickej infraštruktúre,
c) zápisnice z rokovania zmluvných strán,
d) navrhované technické riešenia prístupu k fyzickej infraštruktúre, podklady a stanoviská k nim,
e) kalkulácie cien a nákladov a ich podklady,
f) ďalšie podklady a informácie, ktoré si rokujúce strany navzájom poskytli a ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, ak sú takto označené.
4.2. Pre účely tejto dohody sa za dôvernú informáciou považuje akákoľvek informácia, ktorú si strany poskytli po uzatvorení tejto dohody bez ohľadu na
formu a spôsob jej poskytnutia, ak je stranami označená ako dôverná, a tiež taká informácia, ktorej poskytnutie tretej osobe môže spôsobiť druhej
strane majetkovú alebo nemajetkovú ujmu, pričom takéto dôsledky možno pri dodržaní primeranej starostlivosti predpokladať.
4.3. Za dôverné informácie, ani za obchodné tajomstvo, sa nepovažujú:
a) informácie, ktoré už sú v čase uzavretia tejto dohody verejne známe a prístupné a nevzťahuje sa na ne žiadna iná existujúca povinnosť týkajúca
		 sa zachovania dôvernosti alebo mlčanlivosti,
b) informácie, ktoré sa stali po uzavretí tejto dohody verejne známe a prístupné, inak než porušením povinnosti niektorej zo zmluvných strán 		
zachovávať mlčanlivosť podľa tejto dohody,
c) informácie, ktoré mali zmluvné strany preukázateľne k dispozícii už v dobe pred uzavretím tejto dohody v súlade s právnymi predpismi bez 		
povinnosti mlčanlivosti k týmto informáciám,
d) informácie, ktoré získala zmluvná strana od tretej strany, ktorá ich priamo či nepriamo získala v súlade s právnymi predpismi bez povinnosti 		
mlčanlivosti.
V. Nakladanie s dôvernými informáciami a obchodným tajomstvom
5.1 Zmluvné strany sa zaväzujú využiť dôverné informácie alebo obchodné tajomstvo výlučne a jedine na účel poskytnutia alebo využívania služieb
prístupu (ďalej len „účel využitia“).
5.2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a obchodnom tajomstve. Záväzok zmluvných strán zachovávať
mlčanlivosť podľa tejto dohody nie je časovo obmedzený.
5.3. Zmluvné strany sú povinné nakladať s dôvernými informáciami a obchodným tajomstvom s primeranou starostlivosťou tak, aby nedošlo k ich
zneužitiu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú dôverné informácie a obchodné tajomstvo používať spôsobom, ktorý by priamo alebo nepriamo
akokoľvek poškodzoval alebo ohrozoval oprávnené záujmy alebo dobré meno niektorej zo zmluvných strán.
5.4. V prípade, že niektorej zo zmluvných strán vyplynie potreba poskytnúť dôverné informácie a obchodné tajomstvo tretej strane v súlade s účelom
využitia, môže také informácie a skutočnosti poskytnúť len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany a len za
predpokladu, že sa tretia strana uzavretím písomnej dohody s jednou alebo oboma zmluvnými stranami zaviaže ich k ochrane tak, aby bol
dosiahnutý cieľ tejto dohody. Povinnosť predchádzajúceho písomného súhlasu sa neuplatní, ak treťou stranou je osoba, ktorá poskytuje zmluvnej
strane právnu, konzultantskú službu alebo technickú podporu bezprostredne súvisiacu s poskytnutím alebo využívaním služieb prístupu. V takom
prípade je zmluvná strana, ktorá potrebuje poskytnúť dôverné informácie alebo obchodné tajomstvo, druhej zmluvnej strane bezodkladne písomne
oznámiť identifikačné údaje takejto tretej strany. Povinnosť dohodou písomne zaviazať tretiu stranu k ochrane dôverných informácií a obchodného
tajomstva nie je týmto dotknutá.
5.5. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tejto dohody sa nevzťahuje na prípady, keď na základe zákona alebo iného všeobecne záväzného predpisu
vznikne niektorej zo zmluvných strán povinnosť poskytnúť dôverné informácie alebo obchodné tajomstvo. Zmluvná strana, ktorej vznikla povinnosť
poskytnúť dôverné informácie alebo obchodné tajomstvo, (s výnimkou prípadov kde ďalšie poskytnutie informácií by marilo výkon rozhodnutí/
vyšetrovania a zákon takéto informovanie vylučuje) vopred písomne informovať druhú zmluvnú stranu o vzniku povinnosti poskytnúť dôverné
informácie alebo obchodné tajomstvo na základe zákona alebo iného všeobecne záväzného predpisu a o spôsobe a rozsahu jej plnenia. Zmluvná
strana, ktorej vznikla povinnosť poskytnúť dôverné informácie alebo obchodné tajomstvo, je povinná v takomto prípade zabezpečiť, aby takéto
oprávnené poskytnutie informácií bolo vykonané iba spôsobom a v rozsahu vyžadovanom zákonom.
5.6. Zmluvné strany sú povinné sa navzájom oboznámiť o neoprávnenom použití, poskytnutí alebo zverejnení dôverných informácií a obchodného
tajomstva alebo o inom porušení povinnosti podľa tejto dohody a to ihneď po tom, ako takúto skutočnosť zistia. Zmluvné strany sú povinné
akýmkoľvek primeraným spôsobom navzájom spolupracovať pri znovuobnovení ochrany dôverných informácií alebo obchodného tajomstva
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zabránení ich ďalšiemu neoprávnenému použitiu.
5.7. Ak dôverné informácie alebo obchodné tajomstvo zahŕňajú aj predmety duševného alebo priemyselného vlastníctva, ich sprístupnenie nemožno
v žiadnom prípade považovať za udelenie licencie, alebo sublicencie, alebo iného povolenia alebo súhlasu na použitie takýchto predmetov
duševného alebo priemyselného vlastníctva.
5.8. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že porušenie povinností uvedených v tejto dohode môže spôsobiť druhej zmluvnej strane materiálne alebo
nemateriálne škody. Zmluvná strana, ktorej vznikla škoda porušením povinností uvedených v tejto dohode druhou zmluvnou, má nárok na náhradu
škody. Porušením povinnosti niektorej zmluvnej strany týkajúcej sa ochrany dôverných informácií a skutočností tvoriacich obchodné tajomstvo
podľa tejto Dohody vzniká druhej strane právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000 EUR za každé jednotlivé porušenie povinnosti
podľa tejto dohody. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
VI. Záverečné ustanovenia
3.1 Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
3.2 Zmluvné strany sa výslovne v súlade s § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník dohodli, že vzťahy zmluvných strán založené touto
dohodou, ktoré dohoda výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatných platných
právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak bude akýkoľvek rozpor medzi ustanoveniami tejto dohody a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne
záväzných právnych predpisov, ustanovenia tejto dohody budú mať prednosť.
3.3 Akékoľvek zmeny dohody je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných
obidvomi zmluvnými stranami.
3.4 Dohoda je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto dohodu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, dohoda nebola uzavretá
v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

Za ZSD:

Bratislava
Miesto, dňa

Meno, priezvisko a funkcia

Podpis

Meno, priezvisko a funkcia

Podpis

Za Žiadateľa:

Miesto, dňa

Meno, priezvisko a funkcia

Podpis
Miesto, dňa

Meno, priezvisko a funkcia
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Podpis

