DOHODA O UTAJENÍ DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ
Zmluvné strany:
1. Technologický inštitút Slovenskej akadémie vied
štatutárny zástupca:
RNDr. Arpád Nagy, CSc., riaditeľ
sídlo:
Dúbravská cesta 9, 845 13 Bratislava
IČO:
42129486
(ďalej len „TI SAV“)
a
2. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
štatutárny zástupca:
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
sídlo:
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
IČO:
00151882
(ďalej len „CVTI SR“)
uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka dohodu o utajení
dôverných informácií (ďalej len „Dohoda“) s nasledovným obsahom:
Článok I Predmet Dohody
1. Predmetom Dohody je zabezpečenie ochrany dôverných informácií poskytovaných
zo strany TI SAV v prospech CVTI SR a vymedzenie práv a povinností zmluvných
strán v súvislosti s použitím a ochranou dôverných informácií špecifikovaných
v článku II. Dohody.
2. Účelom sprístupnenia dôverných informácií zo strany TI SAV v prospech CVTI SR je
poskytnutie informácií potrebných na vykonanie patentových a iných rešerší.
Článok II Vymedzenie dôverných informácií
1. Za dôverné informácie sa na účely tejto Dohody považujú predovšetkým všetky
informácie technickej, technologickej, procesnej, fyzikálnej, chemickej a inej povahy,
súvisiace s výsledkami výskumno-vývojových aktivít organizácií SAV, ktoré TI SAV
poskytne najmä elektronicky, ústne, písomne alebo iným spôsobom, CVTI SR
v súlade s účelom a predmetom Dohody.
2. Za dôverné informácie sa na účely Dohody nepovažujú:
a. informácie, ktoré sú v čase podpisu Dohody verejne známe a prístupné,
b. informácie, ktoré sa stali známymi a prístupnými po podpise Dohody inak než
porušením ustanovení tejto Dohody,
c. informácie známe CVTI SR pred získaním prístupu k dôverným informáciám
na základe Dohody.
3. V prípade pochybností, či sa nejaká informácia považuje za dôvernú, platí, že je
dôvernou informáciou.

Článok III Vyhlásenie o mlčanlivosti
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1. CVTI SR sa zaväzuje:
a. zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a utajovať ich spôsobom,
akým zabezpečuje utajenie vlastných informácií obdobnej povahy,
b. prijať potrebné opatrenia na ochranu dôverných informácií pred
neoprávneným použitím alebo zverejnením,
c. bez predchádzajúceho písomného súhlasu TI SAV nepoužiť dôverné
informácie na iný účel, než ktorý vyplýva z tejto Dohody,
d. bez predchádzajúceho písomného súhlasu TI SAV nesprístupniť tretím
osobám dôverné informácie ani neumožniť prístup k nim,
e. zabezpečiť, že všetci zamestnanci CVTI SR, ktorí sa oboznámia s dôvernými
informáciami budú informovaní o ich dôvernej povahe a budú o nich
zachovávať mlčanlivosť v súlade s touto Dohodou; CVTI SR plne zodpovedá
za prípadné porušenie mlčanlivosti zo strany svojich zamestnancov,
f. používať dôverné informácie len takým spôsobom, ktorý nijako nepoškodzuje
oprávnené záujmy TI SAV alebo organizácií SAV, ktorých sa dôverné
informácie týkajú,
g. v prípade zistenia porušenia ustanovení Dohody (najmä neoprávneného
sprístupnenia dôverných informácií tretej osobe), bezodkladne o tejto
skutočnosti informovať TI SAV.
2. Z Dohody nevyplýva udelenie či priznanie žiadnych práv k dôverným informáciám
voči CVTI SR okrem tých, ktoré vyplývajú z Dohody.
3. Povinnosť mlčanlivosti a utajenia dôverných informácií trvá bez časového
obmedzenia a prechádza aj na právnych nástupcov CVTI SR.
Článok IV. Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Zmena tejto Dohody je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.

2.

Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek nezhody pri realizácii tejto Dohody budú
riešené vzájomnými rokovaniami.

3.

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

4.

Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu a na
znak toho ju podpísali.

V Bratislave dňa 25.6.2012

V Bratislave dňa 25.6.2012

____________________________

____________________________

RNDr. Arpád Nagy, CSc., riaditeľ
TI SAV

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ
CVTI SR
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