DOHODA
o utajení důvěrných informací
1.

Smluvní strany
1.1.

XXX
Obchodní název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Jednající:

dále jen „POSKYTOVATEL“

1.2.

DODAVATEL
Obchodní název:

DigiTwins

Sídlo:

Svatojánská 10, Statenice, 25262

IČ:

27172481

DIČ:

CZ27172481

jednající:

Ing. Bohuslav Frk

Registrace:

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 101815.

dále jen „PŘÍJEMCE“

2.

Účel
2.1.

3.

Důvěrné informace
3.1.

4.

POSKYTOVATEL poskytne důvěrné informace pro vybudování Informačního Systému pro správu zákazníků
a partnerů (dále jako „ÚČEL“).

„Důvěrné informace“ budou pro účely této DOHODY znamenat všechny údaje, plány, filmy,
dokumentaci, počítačem čtená média a informace všeho druhu v jakékoliv formě, hmotné nebo
nehmotné, sděleny či zachyceny (verbálně, písemně, elektronicky či jinak), včetně všech údajů,
informací a sdělení obchodní, marketingové, finanční, právní či jiné povahy týkající se jedné smluvní
strany poskytnuté druhé smluvní straně, které jsou označeny jako důvěrné a jsou jednou ze stran písemně,
elektronicky nebo ústně předány, formou prezentace či jinak, straně druhé v souladu s touto DOHODOU.
Aby se předešlo jakýmkoliv pochybnostem skutečnost, že se strany takto dohodly a obsah této DOHODY
jsou považovány za důvěrné informace. Jakékoliv tiskové prohlášení nebo veřejné prohlášení týkající se
této DOHODY podléhá souhlasu obou stran. Pro účely této DOHODY se důvěrné informace považují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

Práva a povinnosti stran dohody
4.1.

PŘÍJEMCE se touto DOHODOU zavazuje, že :
(a)

podrží v důvěrnosti informace získané od POSKYTOVATELE a omezí přístup k nim pouze na ty
osoby, kteří se s důvěrnými informacemi musejí seznámit v souladu s ÚČELEM; a

(b)

nepoužije důvěrné informace sdělené mu v souladu s touto DOHODOU pro jiné účely než pro zde
dohodnutý ÚČEL; a

(c)

neposkytne důvěrné informace získané v souladu s touto DOHODOU žádné třetí straně s výjimkou
osob, které jsou z povahy své funkce, zaměstnání či znalostí nezbytné pro posouzení důvěrných
informací v souladu s ÚČELEM, bez předchozího písemného souhlasu POSKYTOVATELE; a

4.2.

5.

(d)

nepořídí žádné kopie důvěrných informací poskytnutých v souladu s touto DOHODOU bez
písemného souhlasu POSKYTOVATELE; a

(e)

zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci i třetí strany, kterým budou důvěrné informace sděleny
PŘÍJEMCEM, nakládali s důvěrnými informacemi ve všech ohledech způsobem, který odpovídá
závazkům, které PŘÍJEMCE touto DOHODOU přijímá.

Povinnosti a omezení obsažené ve výše uvedeném bodě 4.1. se nebudou vztahovat na následující
informace:
(a)

informace, které jsou známé v současné době, nebo k jejich zveřejnění dojde následně jiným
způsobem než tak, že PŘÍJEMCE poruší tuto DOHODU; nebo

(b)

informace v rozsahu, které PŘÍJEMCE musí zveřejnit v souladu se zákonem nebo soudním příkazem
nebo příkazem státního úřadu oprávněným regulovat podnikání nebo funkce PŘÍJEMCE; nebo

(c)

informace, které má PŘÍJEMCE již k dispozici k datu této DOHODY; nebo

(d)

informace, které jsou PŘÍJEMCI sděleny třetí stranou bez nároků na omezení jejich využití nebo
důvěrnost; nebo

(e)

informace získané PŘÍJEMCEM na základě postupu nezávislého na této DOHODĚ, pokud je
PŘÍJEMCE schopen tuto skutečnost doložit; nebo

(f)

informace, které POSKYTOVATEL výslovně označí jako informace přístupné bez omezení.

4.3.

Strany tímto chápou a souhlasí, že PŘÍJEMCE nezíská jako důsledek ani jiným způsobem, jakékoliv právo,
nárok nebo licenci v souvislosti s důvěrnými informacemi poskytnutými PŘÍJEMCI v souladu s touto
DOHODOU s výjimkou případů výslovně stanovených touto DOHODOU nebo POSKYTOVATELEM a
nezbytně nutných pro zajištění ÚČELU.

4.4.

PŘÍJEMCE po písemné žádosti POSKYTOVATELE ihned vrátí POSKYTOVATELI všechny důvěrné informace
získané v souladu s touto DOHODOU a navrátí všechny jejich kopie a upraví všechny materiály, které
vlastní nebo kontroluje, a v nichž jsou uvedeny jakékoliv důvěrné informace. Abychom předešli
jakýmkoliv pochybnostem, navrácení důvěrných informací a úprava materiálů obsahujících důvěrné
informace jejich odstraněním nezprostí PŘÍJEMCE závazků vyplývajících z této DOHODY.

4.5.

Bez dopadu na práva a nápravná opatření, která jsou k dispozici POSKYTOVATELI, bude mít tato strana
nárok na spravedlivou náhradu škody formou soudního rozhodnutí, pokud PŘÍJEMCE poruší kteréhokoliv
ustanovení bodu 3 této DOHODY. Nehledě na práva uvedená v předchozí větě, POSKYTOVATEL může
žádat od PŘÍJEMCE smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé porušení jeho povinnosti stanovené
v této DOHODĚ.

Závěrečná ustanovení
5.1.

Tato DOHODA je platná po dobu jednoho roku od data jejího podpisu. Ustanovení bodu 4.1,, 4.4., a 4.5.
této DOHODY však platí i nadále po skončení platnosti této DOHODY.

5.2.

Všechny důvěrné informace zůstanou majetkem POSKYTOVATELE.

5.3.

Tato DOHODA nezakládá žádnou
POSKYTOVATELEM a PŘÍJEMCEM.

5.4.

Tato DOHODA může být měněna pouze formou písemných dodatků, jinak je změna neplatná.

5.5.

Tato DOHODA se řídí právním řádem České republiky.

5.6.

Tato DOHODA je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kdy každý má platnost originálu, a kdy každá smluvní
strana obdržela po jednom výtisku.
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