DOHODA O MLČENLIVOSTI
Obchodní firma:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zápis v OR:
Zastoupená:

DANTOA marketing, s. r. o.
Sabinova 707/7, 130 00 Praha 3 - Žižkov
04796004
CZ04796004
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
spisová značka C 253742
Martinem Tumou

dále jen „DODAVATEL“
a
Obchodní firma:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zápis v OR:
Zastoupená:
dále jen „Společnost“

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto
dohodu o mlčenlivosti:

1. Strany této dohody prohlašují, že dne 26. 08. 2020 zahájily jednání o spolupráci a mají zájem spolu
uzavřít smlouvu, na základě, které DODAVATEL pro Společnost bude spravovat výkonové kampaně
v České a Slovenské republice
2. V souvislosti s jednáními o spolupráci a dále za účelem plnění Smlouvy a v rámci případné následné
spolupráce dle článku 1 této dohody poskytnula nebo poskytne Společnost DODAVATELI
o Společnosti informace (např. technické či obchodní údaje, které nejsou veřejně dostupné, knowhow, popis funkcionality softwaru, procesy, koncepce, specifikace, databáze, cenové informace,
podnikatelské, finanční a marketingové plány, informace ohledně klientů, zákazníků nebo
dodavatelů, seznamy klientů, zákazníků či dodavatelů včetně jejich ceníků nebo cenové struktury,
jež není veřejně přístupná, informace ohledně marketingu a prodeje, obchodních plánů nebo
obchodních operací, informace ohledně zaměstnanců či vedoucích pracovníků, informace o
průzkumech a řešení tvořící součást nabídky realizace zakázek obou stran a další informace, které
se označí jako „Důvěrné“), které mají povahu informací důvěrných a tvoří obchodní tajemství
Společnosti (dále jen „INFORMACE“).
3. DODAVATEL se zavazuje zachovat mlčenlivost o INFORMACÍCH a použít INFORMACE pouze k účelu,
pro které mu byly poskytnuty, tedy pro účely plnění Smlouvy a pro případnou další obchodní
spolupráci se Společností. Vzhledem ke skutečnosti, že INFORMACE tvoří obchodní tajemství
Společnosti, mohou být zpřístupněny pouze pokud Společnost udělí DODAVATELI k užití
INFORMACÍ k jinému účelu písemný souhlas.
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4.

DODAVATEL se zavazuje na výzvu Společnosti INFORMACE (resp. data představující INFORMACE)
zničit. Společnost je oprávněni takovou výzvu společnosti DODAVATEL doručit, pokud pomine účel
nebo bude splněn účel, pro který byly INFORMACE DODAVATELI poskytnuty.

5.

Smluvní strany berou na vědomí, že pro podpis Smlouvy popsané v článku 1 jakož i dohody o další
případné spolupráci, je nezbytné, aby se smluvní strany písemně dohodly na všech podstatných i
nepodstatných okolnostech spolupráce a že až do uzavření příslušné písemné Smlouvy či smluv,
nelze důvodně očekávat podpis Smlouvy a každá smluvní strana může kdykoliv ukončit jednání o
Smlouvě či smlouvě o spolupráci, aniž by druhé straně z toho vznikl jakýkoliv nárok.

6.

V případě porušení povinností stanovených v této dohodě ze strany DODAVATELE má Společnost
vůči DODAVATELI právo na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy padesát tisíc korun českých)
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, přičemž smluvní strany podpisem této dohody
prohlašují, že výši smluvní pokuty považují za odpovídající významu povinností, které jsou smluvní
pokutou zajištěny. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo
na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

7.

Právní vztah z této dohody vzniklý se v částech jí neupravených řídí českým právním řádem,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních
korporacích.

8.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou čtyř (4) let. Po ukončení trvání této smlouvy se ochrana
INFORMACÍ řídí obecnými ustanoveními o ochraně obchodního tajemství. Tuto dohodu nelze
vypovědět.

9.

Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech s tím, že jedno vyhotovení je určeno pro
DODAVATELE a jedno pro Společnost.

10. Tato dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně.

V …………………………….………, dne ………………. 2021

DODAVATEL:

………………………………………

Společnost:

………………………………………
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