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uzatvorená medzi

ďalej tiež nazývaný „PANKL“
a

ďalej tiež nazývaný „ZMLUVNÝ PARTNER“
dňa
1. Platnosť predmetnej dohody o mlčanlivosti (ďalej tiež „dohoda“) sa vzťahuje na plánovanú spoluprácu v
oblasti

(ďalej tiež „projekt“) medzi zmluvnými stranami (ďalej tiež „strany“).
2. Každá strana disponuje určitými ochrannými právami, údajmi a inými informáciami, nachádzajúcimi sa
v jej vlastníctve. Pritom ide predovšetkým, ale nie výlučne o technické a/alebo hospodárske informácie,
ako aj o ochranné práva a know-how, ktoré táto strana považuje za dôverné. Uvedené informácie
(ochranné práva, know-how, údaje a iné informácie), ktoré budú v priebehu projektu vyvinuté jednou zo
strán a/alebo jedným z jej spolupracovníkov, sú zahrnuté do predmetnej dohody a budú ďalej
označované tiež ako „INFORMÁCIE“. Výslovne sa stanovuje, že pojem INFORMÁCIE v zmysle
predmetnej dohody zahŕňa všetky podniky skupiny Pankl.
3. Strany majú v úmysle – akýmkoľvek spôsobom - sprístupniť príslušnej druhej strane INFORMÁCIE na
realizáciu projektu. Strany sa dohodli a súhlasia s tým, že každé umožnenie prístupu k INFORMÁCIÁM
príslušnej druhej strane, ako aj každá výmena INFORMÁCIÍ počas a/alebo pred realizáciou projektu
bude vždy uskutočnená na základe a so zohľadnením predmetnej dohody.

Pankl Racing Systems AG
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4. Obidve strany sprístupnia INFORMÁCIE príslušnej druhej strane výlučne s cieľom úspešnej realizácie
projektu. Obidve strany sa dohodli, že budú s každou, akýmkoľvek spôsobom získanou INFORMÁCIOU
príslušnej druhej strany, zaobchádzať ako s dôvernou, s výnimkou tých INFORMÁCIÍ, o ktorých
prijímajúca strana môže dokázať, že táto INFORMÁCIA
a. bola v čase jej získania už všeobecne známa alebo verejne prístupná;
b. sa bezprostredne po jej získaní stala právoplatným uverejnením alebo iným právoplatným
spôsobom všeobecne známou alebo verejne prístupnou;
c. jej bola sprístupnená od oprávnenej tretej osoby v dobrej viere, bez porušenia povinnosti
zachovávania mlčanlivosti;
d. bola už v čase pred jej získaním ňou samotnou spracovávaná.
5. Žiadna zo strán nepoužije INFORMÁCIE príslušnej druhej strany priamo ani nepriamo pre iné účely než
pre prípravu a/alebo realizáciu projektu a bez výslovného písomného súhlasu druhej strany.
6. Obidve strany oboznámia s INFORMÁCIAMI príslušnej druhej strany v rámci podniku a/alebo spojeného
podniku iba tých spolupracovníkov, ktorí tieto INFORMÁCIE nevyhnutne potrebujú na prípravu a/alebo
realizáciu projektu.
7. Obidve strany zaručujú a zabezpečia, že žiadny z ich spoločníkov, zamestnancov, manažérov,
riaditeľov a obchodných partnerov, ako aj z ich dcérskych, sesterských a materských podnikov, ich
majitelia, zamestnanci, manažéri, riaditelia a obchodní partneri nevykonajú nič, čo by znamenalo
porušenie predmetnej dohody, aj keby im to prikázala samotná jedna zo strán.
8. Každá INFORMÁCIA ostáva v jedinom a výlučnom vlastníctve príslušnej poskytujúcej strany.
Prijímajúca strana nezíska z poskytnutej INFORMÁCIE príslušnej druhej strany žiadne nároky
akéhokoľvek druhu, a najmä žiadne majetkové, užívacie a zhodnocovacie práva. INFORMÁCIA, ktorú
počas projektu vyvinula jedna zo strán alebo jeden z jej spolupracovníkov, ostáva vo výlučnom
a jedinom vlastníctve tejto strany.

9. Na požiadanie poskytujúcej strany alebo v prípade ukončenia predmetnej dohody musí každá strana
všetky dokumenty, akty, súbory, kópie a ostatné záznamy INFORMÁCIÍ poskytujúcej strany
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bezodkladne vrátiť poskytujúcej strane, alebo – opäť na požiadanie poskytujúcej strany – tieto podklady
zničiť a poskytujúcej strane odovzdať písomné potvrdenie o zničení podkladov.
10. Predmetná dohoda vstupuje v platnosť s hore vyznačeným dátumom a uzatvára sa na obdobie
desiatich (10) rokov. Obmedzenia používania a povinnosť utajenia stanovené v predmetnej dohody
ostávajú zachované aj po ukončení predmetnej dohody.
11. Predmetná dohoda predstavuje poslednú, úplnú a výlučnú dohodu o utajení medzi stranami a nahrádza
všetky predchádzajúce písomné a/alebo ústne dohody o utajení medzi stranami.
12. Zmeny a doplnenia predmetnej dohody si pre svoju účinnosť vyžadujú písomnú formu a musia byť
opatrené firemnými podpismi obidvoch strán. Ústne vedľajšie dohody sú neplatné.
13. Vzdanie sa jednej zo strán niektorého ustanovenia alebo časti niektorého ustanovenia predmetnej dohody
neznamená vzdanie sa tejto strany niektorého ustanovenia alebo časti niektorého ustanovenia
v hociktorom inom čase.
14. Predmetná dohoda je záväzná a bola uzatvorená v prospech obidvoch strán, ako aj ich príslušných
právnych nástupcov. Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého ustanovenia alebo časti niektorého
ustanovenia tejto dohody sa nedotýka platnosti a účinnosti hociktorého iného ustanovenia alebo časti
niektorého ustanovenia tejto dohody.
15. Žiadna strana nie je oprávnená predmetnú dohodu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
strany previesť alebo postúpiť na tretiu osobu.
16. V prípade porušenia povinnosti utajenia z predmetnej dohody je strana, ktorá povinnosť utajenia porušila,
povinná druhej strane, bez ohľadu na prípadné ďalšie nároky na náhradu škody, zaplatiť sumu vo výške
50.000 € alebo vo výške 20% obratu medzi dvomi stranami v roku porušenia povinnosti utajenia, pričom
musí byť zaplatená suma, ktorá je vyššia.
17. Platnosť, ako aj práva a povinnosti z predmetnej dohody, ako aj zo všetkých súčasných i budúcich
obchodných vzťahov medzi stranami budú posudzované výlučne podľa rakúskeho práva, bez ohľadu na
prípadné kolízne a odkazujúce ustanovenia.
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18. Pre všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s predmetnou dohodou, ako aj v rámci súčasných i budúcich
obchodných vzťahov medzi stranami, dohodli strany výlučnú príslušnosť vecne príslušného súdu v Grazi,
Rakúsko.

………………………………………
Za a v mene

.………………………………………
Za a v mene
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