CzechLink StartUp
ZÁSADY OCHRANY DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
1.

Účastník bere na vědomí, že při poskytování Služeb v rámci Projektu mu mohou být
vědomě nebo opomenutím poskytnuty informace, které budou považovány za důvěrné
(dále jen „důvěrné informace“).

2.

Účastník je povinen zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých
skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním Služeb v rámci
Projektu, a které se týkají činnosti Realizátora anebo Startupů.

3.

Za třetí osoby podle bodu 2. se nepovažují:
a)

zaměstnanci Účastníka a osoby v obdobném postavení;

b)

statutární orgány Účastníka a jejich členové;

za předpokladu, že se podílejí na čerpání Služeb v rámci Projektu, důvěrné informace
jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je
provedeno v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných
podmínek, jaké jsou stanoveny Účastníkovi ve Všeobecných obchodních podmínkách.
4.

S důvěrnými informacemi, jež byly poskytnuty Realizátorem anebo Startupem při
poskytování Služeb, je Účastník povinen nakládat jako s obchodním tajemstvím a
důvěrnými informacemi ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.

5.

Za důvěrné informace se pro účel Projektu nepovažují:
a)

informace, které se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich
zpřístupnění Účastníkem anebo Realizátorem;

b)

informace, které Účastník prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné
z jiného zdroje než od Realizátora;

c)

mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu, včetně
práva EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci.

6.

Účastník se dále zavazuje v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a
povinnost chránit důvěrné informace vyplývající též z příslušných právních předpisů,
zejména povinnosti vyplývající Nařízení č. 679/2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen
„GDPR“) a ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů. Účastník se v této souvislosti zavazuje poučit veškeré osoby, které
se budou podílet na čerpání Služeb v rámci Projektu, o výše uvedených povinnostech
mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazuje vhodným způsobem
zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na čerpání Služeb
v rámci Projektu.

7.

Budou-li informace poskytnuté Realizátorem či třetími stranami (zejména jednotlivými
Startupy) obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Účastník
zabezpečit splnění všech ohlašovacích povinností, které citovaný zákon vyžaduje, a
obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování.

8.

Nedohodnou-li se Účastník a Realizátor výslovně písemnou formou jinak, považují se
za důvěrné implicitně všechny informace poskytnuté v rámci Projektu. Jedná se
zejména, ale ne výhradně o informace, které jsou anebo by mohly být součástí
obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
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informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní
nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty,
smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích
hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny
další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo
způsobit škodu.
9.

Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace poskytnuté při čerpání
Služeb v rámci Projektu považují výlučně za důvěrné informace a Účastník je povinen
tyto informace chránit v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami. Účastník při
tom bere na vědomí, že povinnost ochrany těchto informací se vztahuje pouze na
Účastníka.

10.

Ukončení čerpání Služeb ani ukončení účasti Účastníka v Projektu z jakéhokoliv důvodu
se nedotkne ustanovení o ochraně důvěrných informací a mlčenlivosti Účastníka a jejich
účinnost přetrvá i po ukončení účasti Účastníka v Projektu, a to až do uplynutí doby 10
let od tohoto ukončení.

11.

Účastník se zavazuje uhradit Realizátorovi či jakékoli třetí straně, kterou porušením
povinnosti mlčenlivosti ohledně důvěrných informací poškodí, újmu takovým porušením
způsobenou. Realizátor je oprávněn požadovat náhradu újmy i v případě, že se jedná
o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu.

12.

Poruší-li Účastník povinnosti vyplývající z této části Všeobecných obchodních podmínek
Projektu ohledně ochrany důvěrných informací a mlčenlivosti, je povinen zaplatit
Realizátorovi smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč za každé jednotlivé porušení takové
povinnosti.
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