VYHLÁSENIE O MLČANLIVOSTI
spoločnosti ............................................................., so sídlom ...............................................................,
(doplniť názov spoločnosti)

(doplniť sídlo spoločnosti)

IČO: ......................., zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu ...................................................,
(doplniť názov súdu)

oddiel: ......................, vložka č.:

...................., zastúpenou ...................................................................,
(titul, meno, priezvisko)

dátum narodenia: ........................................, trvalý pobyt: ......................................................................,
(ďalej len „Uchádzač/Záujemca“),
pre
spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 681 300, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 482/B, zastúpenou Ing. Andrejom Rutkovským, členom
predstavenstva spoločnosti a Ing. Pavlom Rudym, členom predstavenstva spoločnosti
(ďalej len „OLO“)
(ďalej len „vyhlásenie“)
1.

2.

3.

Spoločnosť OLO je akciovou spoločnosťou, ktorá podniká prevažne v oblasti nakladania
s odpadmi. Uchádzač/Záujemca má záujem spolupracovať v budúcnosti so spoločnosťou OLO,
pričom za účelom nadviazania spolupráce so spoločnosťou OLO a za účelom neskoršieho
plnenia so záväzkového vzťahu, spoločnosť OLO sprístupní Uchádzačovi/Záujemcovi vybrané
informácie a dokumenty týkajúce sa spoločnosti OLO obsahujúce najmä právne, účtovné,
finančné, obchodné, technické a strategické informácie o spoločnosti OLO, ktoré sú potrebné a
nevyhnutné pre nadviazanie spolupráce a uzatvorenie záväzkového vzťahu medzi spoločnosťou
OLO a Uchádzačom/Záujemcom a následne pre riadne a včasné plnenie zo záväzkového
vzťahu, pričom Uchádzač/Záujemca bude oboznámený so skutočnosťami, ktoré sú dôverné a ich
dôvernosť je Uchádzač/Záujemca povinný chrániť v súlade s ustanoveniami tohto vyhlásenia.
Uchádzač/Záujemca týmto výslovne vyhlasuje a zaväzuje sa, že bude zachovávať mlčanlivosť o
všetkých skutočnostiach a/alebo o informáciách a/alebo dokumentoch získaných či už priamo
alebo nepriamo v súvislosti s účasťou Uchádzača/Záujemcu vo verejnom obstarávaní
vyhlásenom spoločnosťou OLO ako verejným obstarávateľom na predmet zákazky
„[Automatizovaný systém váženia]“ (ďalej len „verejné obstarávanie“) a v súvislosti s
uzatváraním alebo plnením záväzkového vzťahu uzatvoreného na základe verejného
obstarávania a bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti OLO ich neposkytne
tretím osobám, ani nepoužije v rozpore s účelom ich poskytnutia pre svoje potreby.
Za dôverné informácie sa na účely tohto vyhlásenia o záväzku mlčanlivosti považujú najmä, nie
však výlučne:
(i)
akékoľvek informácie, dokumenty a záznamy akejkoľvek povahy týkajúce sa spoločnosti
OLO, poskytnuté a/alebo sprístupnené v akejkoľvek podobe a forme spoločnosťou OLO
a/alebo
(ii)
akékoľvek informácie, analýzy, záznamy, kompilácie, štúdie, správy, dokumenty alebo iné
materiály (či už poskytnuté ústne, písomne, prostredníctvom kuriéra, alebo zaslaných
poštou, elektronicky alebo faxom alebo akýmkoľvek iným spôsobom) týkajúce sa
spoločnosti OLO a/alebo ktoré Uchádzač/Záujemca získal akýmkoľvek iným spôsobom
a/alebo
(iii)
akékoľvek informácie, analýzy, záznamy, kompilácie, štúdie, správy, dokumenty a/alebo
iné materiály, či už v písomnej alebo v akejkoľvek inej podobe, vyhotovené spoločnosťou
OLO, ktoré obsahujú, vyjadrujú alebo zahŕňajú, vcelku alebo sčasti, takéto informácie
poskytnuté Uchádzačovi/Záujemcovi a/alebo
(iv) všetky rokovania medzi Uchádzačom/Záujemcom a spoločnosťou OLO, ako aj obsah
týchto rokovaní, a obsah zmlúv, dohôd alebo iných právnych rokovaní vyjednávaných

(v)

medzi Uchádzačom/Záujemcom a spoločnosťou OLO v súvislosti s poskytnutými
informáciami a/alebo
akékoľvek poskytnuté dôverné informácie v zmysle § 271 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „Dôverné informácie“).
4.

5.

6.

7.

Dôvernými informáciami sú najmä informácie, ktoré spoločnosť OLO poskytuje v rámci verejného
obstarávania, alebo ich Uchádzač/Záujemca získava pri akejkoľvek činnosti, najmä, ale nie
výlučne, v súvislosti s verejným obstarávaním.
Dôvernými informáciami nie sú informácie,
(i)
ktoré sú, alebo sa stanú verejne dostupnými inak, ako porušením povinností
Uchádza/Záujemcu podľa tohto vyhlásenia;
(ii)
ktoré boli v čase ich zverejnenia spoločnosťou OLO verejne prístupné bez akejkoľvek
povinnosti dodržiavať ich dôvernosť;
(iii)
ktoré boli Uchádzačom/Záujemcom získané od tretej osoby, ktorá je oprávnená šíriť tieto
Dôverné informácie alebo
(iv)
sú súčasťou zverejnenej dokumentácie spoločnosti OLO v rámci verejného obstarávania.
Uchádzač/Záujemca sa zaväzuje, že:
7.1
bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých Dôverných informáciách spoločnosti OLO v
každom štádiu realizácie verejného obstarávania a aj po jeho ukončení bez ohľadu na
skutočnosť, či napokon dôjde k naplneniu a uskutočneniu spolupráce pri verejnom
obstarávaní;
7.2
bude chrániť Dôverné informácie poskytnuté spoločnosťou OLO minimálne v rozsahu,
v akom chráni dôverné informácie vlastné, najmä bude chrániť Dôverné informácie pred
ich zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením, nevyzradí
ich, nesprístupni ich, nezverejní ich, nebude ich šíriť, nebude ich používať inak ako v
súvislosti s verejným obstarávaním, nevyužije ich vo svoj vlastný prospech, ani v
prospech akejkoľvek tretej osoby, ani ich nebude používať v rozpore s účelom ich
poskytnutia a ani žiadne z Dôverných informácií neodovzdá ani neposkytne žiadnej inej
fyzickej a/alebo právnickej osobe, a to počas, aj po ukončení verejného obstarávania, a
že okamžite po jeho ukončení vymaže, zničí, prípadne spraví nepoužiteľnými všetky
Dôverné informácie;
7.3
nebude vyhotovovať kópie dokumentov, ako aj obrazové, zvukové, obrazovo - zvukové
záznamy ďalších tlačív, listín a verbálnych prejavov obsahujúcich Dôverné informácie a
pri manipulácii s Dôvernými informáciami si bude počínať s primeranou odbornou
starostlivosťou nevyhnutnou na zabezpečenie ochrany Dôverných informácií;
7.4
bude používať Dôverné informácie len v konkrétnej a priamej súvislosti s verejným
obstarávaním a zabezpečí, že všetky osoby, ktoré sa budú priamo alebo nepriamo
podieľať na účasti Uchádzača/Záujemcu vo verejnom obstarávaní budú viazané
povinnosťou mlčanlivosti v rovnakom rozsahu, ako je uvedené v tomto vyhlásení, pričom
poskytnutie Dôverných informácií iným osobám ako zamestnancom Uchádzača/
Záujemcu, t. j. zástupcom, splnomocnencom, subdodávateľom ako i iným
spolupracujúcim tretím osobám Uchádzača/Záujemcu, ktoré potrebujú poznať Dôverné
informácie pre realizáciu ponuky do verejného obstarávania a/alebo splnenie predmetu
verejného obstarávania, je možné len za predpokladu predošlého písomného súhlasu
spoločnosti OLO, ktorý spoločnosť OLO po posúdení vydá na základe písomnej žiadosti
Uchádzača/Záujemcu;
7.5
oznámi spoločnosti OLO neoprávnené použitie, poskytnutie alebo zverejnenie Dôverných
informácií, a to ihneď po tomto zistení a bude spolupracovať pri znovuobnovení ochrany
Dôverných informácií a zabránení ich ďalšieho neoprávneného použitia;
7.6
bude všetky písomnosti, nosiče záznamov a iné zdroje Dôverných informácií uchovávať
na bezpečnom mieste tak, aby zabezpečil najvyššiu možnú mieru ich ochrany a chránil
ich tým pred neoprávneným sprístupnením tretím osobám alebo svojim zamestnancom,
ktorí k nim nemajú mať prístup, pred krádežou alebo pred iným zneužitím,
7.7
bude niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú tým, že porušil niektorú z povinností podľa
bodov 7.1 až 7.6. tohto vyhlásenia a Uchádzač/Záujemca zodpovedá za škodu aj v
prípade, ak svojim konaním umožnil, čo aj nepriamo, porušenie ochrany Dôverných
informácii treťou osobou.
Uchádzač/Záujemca je oprávnený poskytnúť Dôverné informácie:

súdu alebo inému orgánu verejnej moci v súvislosti so súdnym alebo iným správnym
konaním vzniknutým a vedeným v súvislosti s obchodnými vzťahmi medzi
Uchádzačom/Záujemcom a spoločnosťou OLO, alebo
(ii)
v prípade, že povinnosť Uchádzača/Záujemcu takto konať je stanovená zákonom, či iným
všeobecne záväzným právnym predpisom a o tejto skutočnosti Uchádzač/Záujemca je
povinný bezodkladne informovať spoločnosť OLO.
Dôverné informácie sú a vždy budú vlastníctvom spoločnosti OLO. Poskytnutím Dôverných
informácií Uchádzač/Záujemca nezískava a ani pre neho nevyplýva poskytnutie licencie, ani
akéhokoľvek iného práva k duševnému a priemyselnému vlastníctvu chránenému patentom,
autorským právom, ochrannou známkou, alebo akéhokoľvek iného práva k priemyselnému
vlastníctvu alebo k inému duševnému vlastníctvu.
Uchádzač/Záujemca si je vedomý, že v prípade porušenia akéhokoľvek bodu tohto vyhlásenia
má spoločnosť OLO voči Uchádzačovi/Záujemcovi právo uplatniť sankciu vo výške 2000,- EUR
(slovom: dvetisíc eur) za každé jednotlivé porušenie povinností Uchádzača/Záujemcu. Sankciu
je Uchádzač/Záujemca povinný zaplatiť do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia
výzvy na jej úhradu. Právo spoločnosti OLO popri sankcii na náhradu škodu vzniknutú porušením
povinnosti podľa tohto vyhlásenia, a to aj nad rozsah sankcie tým nie je dotknuté.
Uchádzač/Záujemca podpisom tohto vyhlásenia potvrdzuje, že sankcia uvedená v bode 9 tohto
vyhlásenia je primeraná so zreteľom na hodnotu a význam Dôverných informácií a je v súlade so
zásadami poctivého obchodného styku.
Uchádzač/Záujemca berie na vedomie, že spoločnosť OLO je oprávnená požiadať kedykoľvek
Uchádzača/Záujemcu o vrátenie písomností, nosičov záznamov a iných prostriedkov na
uchovávanie informácií, ktoré obsahujú Dôverné informácie alebo kedykoľvek požiadať
Uchádzača/Záujemcu o ich zničenie. Uchádzač/Záujemca vyhlasuje, že tejto žiadosti spoločnosti
OLO bezodkladne vyhovie a nenechá si dotknuté Dôverné informácie ani kópie Dotknutých
informácií a na požiadanie vydá spoločnosti OLO písomné čestné vyhlásenie o zničení týchto
informácií a prostriedkov a/alebo nosičov obsahujúcich tieto Dôverné informácie.
V prípade ak pri poskytnutí informácii podľa tohto vyhlásenia spoločnosť OLO poskytne
Uchádzačovi/Záujemcovi akékoľvek osobné údaje podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ochrane osobných údajov“), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) (ďalej len „GDPR nariadenie“) alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu,
Uchádzač/Záujemca sa zaväzuje chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením,
zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj
pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania, pričom na tento účel prijme
primerané technické, organizačné a personálne opatrenia.
Uchádzač/Záujemca je oprávnený spracúvať informácie obsahujúce osobné údaje len na účel,
na ktorý boli informácie podľa tohto vyhlásenia poskytnuté a len počas doby nevyhnutnej na
naplnenie tohto účelu. Uchádzač/Záujemca je si vedomí, že osobné údaje nemôžu byť
spracúvané na žiadny iný účel ich poskytovania v súlade s týmto vyhlásením.
Uchádzač/Záujemca vyhlasuje, že jemu poskytnuté osobné údaje nebudú podliehať profilovaniu
ani automatizovanému rozhodovaniu. Uchádzač/Záujemca sa zaväzuje, že spoločnosť OLO má
na základe písomnej žiadosti alebo osobne u Uchádzača/Záujemcu právo:
(i)
žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania svojich osobných údajov;
(ii)
namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
(iii)
na prenosnosť osobných údajov;
(iv) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky (ďalej len „UOOU“).
Uchádzač/Záujemca sa zaväzuje neposkytovať v rámci informácií osobné údaje fyzických osôb
nad rozsah a obsah, ktorá je nevyhnutný na dosiahnutie účelu poskytnutia informácii.
Spoločnosť OLO ako prevádzkovateľ osobných údajov týmto informuje Uchádzača/Záujemcu, že
jeho osobné údaje, resp. osobné údaje jeho štatutárneho orgánu a jeho zástupcov podľa tohto
vyhlásenia ako dotknutých osôb, spracúva v rozsahu: titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis,
email, telefónne číslo, trvalý pobyt, miesto podnikania na účel verejného obstarávania. Osobné
údaje objednávateľ spracúva na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté
orgánom verejnej moci na základe osobitných predpisov; v iných prípadoch sa osobné údaje
(i)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

neposkytujú, ak osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný
súhlas. Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané do uplynutia lehoty na uchovávanie
dokumentov podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Získané osobné údaje nepodliehajú
profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. OLO nezamýšľa prenos osobných údajov do
tretej krajiny, ani do medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti
alebo osobne u OLO právo:
(i)
žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania svojich osobných údajov;
(ii)
namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
(iii)
na prenosnosť osobných údajov;
(iv) podať návrh na začatie konania na OUUO. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných
údajov je možné nájsť aj na webovom sídle OLO (ďalej len „Informácie o ochrane
osobných údajov“).
Uchádzač/Záujemca podpisom tohto vyhlásenia potvrdzuje že:
(i)
správnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a sú uvedené v tomto
vyhlásení;
(ii)
mu boli poskytnuté Informácie o ochrane osobných údajov;
(iii)
v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi informoval o
podmienkach spracúvania osobných údajov iné osoby, ktorých osobné údaje poskytol OLO
v súvislosti s verejným obstarávaním (napr. kontaktné osoby, zamestnanci, zástupcovia,
subdodávatelia).
Uchádzač/Záujemca môže spracúvať poskytnuté osobné údaje prostredníctvom tretej osoby len
na základe predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti OLO, a to s výnimkou spracúvania
informácií prostredníctvom právnych zástupcov a daňových alebo účtovných poradcov.
Uchádzač/Záujemca berie na vedomie, že v prípade porušenia svojej povinnosti nezverejniť,
neposkytnúť, ani inak nepoužiť v akomkoľvek čase poskytnuté Dôverné informácie a/alebo
v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto vyhlásení, spoločnosť OLO je
oprávnená použiť na ochranu svojich záujmov všetky právne prostriedky povolené platnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v zmysle ustanovení o náhrade škody podľa §
373 a nasl. Obchodného zákonníka a v zmysle ustanovení o bezdôvodnom obohatení podľa §
451 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa ......................
Za Uchádzača/Záujemcu :

................................................
Titul, meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu Uchádzača/Záujemca alebo
Uchádzača/ Záujemcu

