ZMLUVA O MLČANLIVOSTI
TÁTO ZMLUVA O MLČANLIVOSTI (ďalej len „Zmluva") sa uzatvára podľa ust. § 269 ods. 2 a
§ 271 Obchodného zákonníka medzi:

Univerzitou Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
so sídlom:
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
IČO:
00 397 865
DIČ:
2020845332
Štatutárny zástupca: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor
V zastúpení:
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan
Kontaktná osoba:
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

(ďalej len „Akademický partner")
a

spoločnosťou Rádiológia s.r.o.
so sídlom:
Hraničiarska 76, 851 10 Bratislava
IČO:
35788Q81
IČDPH:
2021789737
Zapísaná:
v OR SR Bratislava I., Oddiel. Sro, Vložka 30797/B
Zastúpená:
Mgr. Mária Bilická- konateľka
Kontaktná osoba:
MUDr. Peter Bluska
Bankové spojenie:
(ďalej len „Firemný partner")

a
(ďalej Firemný a Akademický partner spolu ako „Zmluvné strany" alebo jednotlivo ako
„Zmluvná strana").

PREAMBULA
A.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave je
súčasťou verejnej vysokej školy, ktorej poslaním je zabezpečovať výučbu, vedecký výskum
a vývoj, okrem iného aj v oblasti informatiky. Rádiológia s.r.o. je spoločnosť, ktorá
poskytuje zdravotnú starostlivosť v oblasti zobrazovacej diagnostiky. Zmluvné strany sa
dohodli na projekte spolupráce, v rámci ktorého bude Radiologia s.r.o. ako firemný
partner poskytovať skenované medicínske obrazy a Fakulta matematiky, fyziky a
informatiky UK v Bratislave ako akademický partner bude v rámci výskumu so zapojením
študentov skúmať vhodné automatické algoritmy na ich rozpoznávanie a diagnostiku
(ďalej len „Projekt spolupráce"). O použití vytvorených algoritmov uzatvoria zmluvne
strany samostatnú zmluvu.
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B.

Účelom tejto zmluvy je úprava vzájomných vzťahov zmluvných strán počas realizácie
projektu spolupráce, pri ktorých dôjde k poskytnutiu a používaniu dôverných informácií
definovaných v článku II. tejto zmluvy.

C.

Majúc na mysli význam dôvernosti niektorých informácií ako aj potrebu ochrany osobných
údajov počas riešenia a realizácie projektu spolupráce sa zmluvné strany rozhodli upraviť
pravidlá mlčanlivosti a poskytovania, používania a ochrany poskytnutých dôverných
informácií.

So zreteľom na vyššie uvedené zmluvné strany uzatvárajú
v nasledovnom znení:

zmluvu

o mlčanlivosti

ČLÁNOK I.
DEFINÍCIE POJMOV

Na účely tejto zmluvy sa pojmom:
a) „Prijímateľ" rozumie zmluvná strana, ktorá sa pri riešení a realizácii projektu
spolupráce oboznamuje s dôvernými informáciami druhej zmluvnej strany v súlade
s podmienkami tejto zmluvy,

b) „Poskytovateľ" rozumie zmluvná strana, ktorá disponuje dôvernými informáciami
alebo takéto informácie vlastní a poskytuje ich alebo sprístupňuje na účely riešenia
a realizácie projektu spolupráce druhej zmluvnej strane v súlade s podmienkami tejto
zmluvy,
c) "Zástupca" rozumie zástupca zmluvnej strany, ktorí ňou bol menovaný v jej mene pri
realizácii tejto zmluvy,
d) „Neoprávnená manipulácia" rozumie (i) poskytnutie, sprístupnenie alebo umožnenie
prístupu k dôverným informáciám tretej osobe v rozpore s podmienkami tejto zmluvy
alebo (ii) zverejnenie, publikovanie alebo vystavenie na akomkoľvek verejnom mieste
dôverných informácií prijímateľom alebo (iii) zneužitie dôverných informácii
prijímateľom mimo rámca vzájomnej spolupráce s ich poskytovateľom.
ČLÁNOK II.
DÔVERNÉ INFORMÁCIE

1.

Pre účely tejto zmluvy zahŕňajú dôverné informácie primárne skenované medicínske
obrazy a informácie s nimi spojené poskytnuté pre potreby projektu spolupráce a
počítačové programy vytvorené v rámci realizácie projektu spolupráce a takisto ďalšie
informácie týkajúce sa projektu spolupráce, ak boli označené poskytovateľom ako tajné
alebo dôverné (ďalej len „Dôverné informácie").

2.

Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:
a) sú v čase ich poskytnutia druhej zmluvnej strane verejne známe, alebo sú už v jej
oprávnenej držbe a nevzťahuje sa na ne žiadna existujúca povinnosť týkajúca sa
zachovania mlčanlivosti,
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b) sa dostali na verejnosť inak než v dôsledku porušenia ktoréhokoľvek zo záväzkov
uvedených v tejto zmluve,
c) druhá zmluvná strana získala od tretej osoby bez toho, aby porušila záväzok zachovania
mlčanlivosti.

ČLÁNOK III.
POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ
1. V prípade, že zmluvná strana ako prijímateľ dostane k dispozícii dôverné informácie,
zaväzuje sa:
a)

zaobchádzať zo všetkými dôvernými informáciami tak, aby s nimi prišli do kontaktu iba
zamestnanci a študenti, ktorí sa budú podieľať na projekte spolupráce a vynaložiť
potrebnú starostlivosť a pozornosť na ich zabezpečenie, vrátane zachovania
mlčanlivosti tými zamestnancami a študentami, ktorí s nimi prišli do kontaktu,

b,

bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany ako poskytovateľa
nikdy, priamo či nepriamo neposkytnúť dôverné informácie žiadnej tretej osobe alebo
subjektu.

2. Firemný partner sa zaväzuje, že skenované medicínske obrazy budú poskytované ako
anonymizované. Pokiaľ bddú ich súčasťou, prípadne súčasťou iných dôverných informácií
aj osobné údaje tretích osôb, zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že boli oboznámené
s ustanoveniami zákona č. 482/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a boli poučené
o povinnostiach pri získavaní a ochrane osobných údajov a o povinnosti zachovávať
mlčanlivosť a tieto povinnosti sa zaväzujú plniť.
3. Dôverné informácie môžu byť reprodukované alebo kopírované, či už vcelku alebo
čiastočne iba za podmienok uvedených v tejto zmluve, pokiaľ sa zmluvné strany písomne
nedohodnú inak.

ČLÁNOK IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Zmluvná strana je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú neoprávnenú
manipuláciu s dôvernými informáciami na svojej strane alebo inou osobou ihneď potom,
ako túto skutočnosť zistí a zaväzuje sa vyvinúť v spolupráci s druhu zmluvnou stranou
maximálne úsilie na to, aby sa odstránili následky takejto neoprávnenej manipulácie, aby
sa zabránilo ďalšej neoprávnenej manipulácii a tiež sa zabezpečili a obnovili všetky
opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií v zmysle tejto zmluvy.

2. Všetky dôverné informácie sú a vždy budú vlastníctvom toho, kto ich poskytol. Žiadna
zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany postúpiť, previesť túto zmluvu alebo nejaké práva a povinnosti z nej
vyplývajúce na inú osobu.
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3. V prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy zo strany jednej zmluvnej
strany sa táto zaväzuje nahradiť druhej zmluvnej strane všetku škodu, ktorá jej v dôsledku
porušenia tejto zmluvy vznikla, a to v plnej výške.

ČLÁNOK V.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky práva a povinnosti vzniknuté podľa tejto zmluvy budú trvať aj po skončení projektu
spolupráce bez ohľadu na skutočnosť, či zmluvné strany uzavreli ďalšiu zmluvu o spolupráci,
pokiaľ sa zmluvné strany výslovne písomnou formou nedohodnú inak.
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba na základe vzájomnej
písomnej dohody zmluvných strán vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k zmluve.
3. Vzhľadom na to, že záväzky založené touto zmluvou sú časovo neobmedzené, ohľadne
ukončenia tejto zmluvy formou výpovede platí ust. § 582 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že prípadné spory z tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým
vzájomnou dohodou. Právo uplatniť si svoje nároky súdnou cestou ostáva zmluvným
stranám zachované.

5.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v deň jej podpisu zmluvnými stranami.

6.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, z ktorých
každé dostane jedna zmluvná strana.

7.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú na znak čoho ju slobodne, vážne,
bez omylu, tiesne a inak nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Univerzita Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan

Rádiológii ;.r.o.
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