Dohoda o zachovávání mlčenlivosti (vzájemná)

Tuto dohodu ze dne _______________ uzavírají:
(1)

Společnost Reply Limited založená v Anglii a Walesu (identifikační číslo společnosti 03847202) se sídlem 38 Grosvenor Gardens
SW1W 0EB, Spojené království; a
(2)
___________________________, založená v České republice (identifikační číslo společnosti ___________), se sídlem
__________________, zastoupená ________________, _______________
(každá z nich dále jen „smluvní strana“ a společně „smluvní strany“).
Tuto dohodu o zachovávání mlčenlivosti uzavírají níže podepsané smluvní strany. Výrazy „my“, „nás“ a „naše“ odkazují na obě smluvní
strany.
1. Účel této dohody
Tato dohoda nám umožňuje vzájemně si sdělovat důvěrné informace. A to našim vlastním pobočkám a pobočkám jiných za
následujících podmínek. „Pobočka“ je jakákoli právnická osoba, která je pod kontrolou nebo společnou kontrolou jednoho z nás.
„Kontrola“ a „vlastní“ znamená vlastnictví 50% nebo většího podílu v tomto subjektu nebo právo řídit vedení tohoto subjektu.
2. Důvěrné informace
a. Co zahrnují. „Důvěrné informace“ jsou neveřejné informace, know-how a obchodní tajemství v jakékoli podobě, které:
•
jsou označeny jako „důvěrné“ nebo
•
osoba s rozumem průměrného člověka rozpozná nebo by měla rozpoznat jako důvěrné.
b. Co nezahrnují. Následující druhy informací, jakkoli označené, nejsou důvěrné informace. Informace, které:
•
jsou nebo se stanou veřejně známými bez porušení této dohody;
•
byly známy příjemci informací v souladu se zákonem, aniž by se na ně vztahovala povinnost nakládat s nimi jako s
důvěrnými;
•
byly obdrženy z jiného zdroje, který je může sdělovat v souladu se zákonem a bez povinnosti nakládat s nimi jako s
důvěrnými;
•
byly vytvořeny nezávisle nebo
•
mají být sděleny na základě příkazu příslušného soudu nebo orgánu podle platných právních předpisů. Pokud je to v
souladu se zákonem, musí příjemce informací uvědomit druhou smluvní stranu o každém příkazu s přiměřeným
předstihem předem, aby mohla druhá smluvní strana učinit potřebná opatření a odvolat se proti příkazu nebo omezit
požadovaný rozsah informací, jež mají být sděleny.
3. Rozsah dohody o zachovávání mlčenlivosti
a. Jaké údaje jsou zahrnuty. Předmětem přístupu podle této dohody mají být následující údaje. Žádné ustanovení této dohody
však smluvní strany nezavazuje ke sdělení jakýchkoli konkrétních informací:
•
Sada SDK („SDK“) pro Solidsoft Reply National Blueprint System („NBS“). Zahrnuje:
i. Definice a popis aplikačního programovacího rozhraní („API“) pro integraci klientského systému se systémem
NBS.
ii. Dokumentaci poskytující návod či jiné informace.
iii. Vzorky a příklady kódů.
iv. Testovací skripty a data.
v. Doplňkové nástroje, knihovny a struktury.
•
Všechny informace o funkci, konfiguraci nebo používání testovacího a produkčního prostředí, nástroje, aplikace,
knihovny, struktury, schémata, skripty nebo jakékoli jiné artefakty poskytnuté smluvní stranou v souvislosti s NBS,
případně konektivita a komunikace mezi NBS a jakýmkoli systémem, službou či aplikací.
•
Všechny informace o komerčních vztazích mezi smluvní stranou a jejími pobočkami a Národní organizací pro ovĕřování
pravosti léčiv, z.s. a jejími pobočkami; a
•
Všechny informace o činnostech, programech, lhůtách či jakékoli jiné důvěrné informace v souvislosti s integrací
klientských systémů se systémem NBS, integrací systému NBS s evropskou centrálou, jakýmkoli pilotním nebo vstupním
(on-boarding) programem, probíhajícím provozem a užíváním systému NBS nebo podpůrnými aktivitami či ujednáními
týkajícími se systému NBS.
b. Jaké funkce jsou zahrnuty. Přístup k údajům je udělen pro účely umožnění a podpory integrace klientských systémů se
systémem NBS, integrace systému NBS s evropskou centrálou, implementace pilotních programů, registrace a vstupu organizací
do Národního systému ověřování léčiv České republiky, poskytování podpory smluvními stranami a probíhajícího provozu systému
NBS a integrovaných klientských systémů.
4. Nakládání s důvěrnými informacemi
a. Obecně. S výhradou ostatních podmínek této dohody se obě smluvní strany zavazují, že:
•
nebudou sdělovat důvěrné informace druhé smluvní strany třetím stranám a
•
budou užívat a sdělovat důvěrné informace druhé smluvní strany pouze pro účely svých vzájemných obchodních vztahů.
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b. Bezpečnostní opatření. Obě smluvní strany se zavazují, že:
•
učiní přiměřená opatření na ochranu důvěrných informací druhé smluvní strany. Tato opatření musí zajišťovat alespoň
takovou ochranu jako opatření, která smluvní strana přijímá na ochranu svých vlastních důvěrných informací;
•
budou druhou smluvní stranu neprodleně informovat, jakmile zjistí jakékoli neoprávněné užití nebo sdělení důvěrných
informací a
•
budou s druhou smluvní stranou spolupracovat, aby napomohly obnovit kontrolu nad důvěrnými informacemi a
zabránily jejich dalšímu neoprávněnému užívání či sdělování.
c. Sdílení důvěrných informací s pobočkami a zástupci
•
„Zástupce“ je zaměstnanec, kontrahent, poradce nebo konzultant našich příslušných poboček.
•
Každá smluvní strana může sdělit důvěrné informace druhé smluvní strany svému zástupci (který poté může sdělit tyto
důvěrné informace dalším zástupcům smluvní strany) pouze v případě, že je tito zástupci potřebují znát pro účely
vzájemných obchodních vztahů smluvních stran. Předtím musí smluvní strana:
i. zajistit, aby byli pobočky a zástupci povinni chránit tyto důvěrné informace za podmínek stejných jako podle této
dohody a
ii. převzít odpovědnost za užití důvěrných informací každým zástupcem.
5. Rozhodné právo a příslušnost soudů
•
Tato dohoda se bude řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky a bude podléhat nevýhradní jurisdikci soudů v
České republice.
•
Sdělení důvěrných informací podle této dohody nebude samo o sobě vykládáno jako:
i. udělení jakéhokoli nároku, práva či licence v souvislosti s duševním vlastnictvím (ať již zapsaným nebo nezapsaným,
zejména pak práv týkajících se patentů (nebo práv požádat o patent), autorskými právy, ochrannými známkami,
vzory, právní ochranou databází, know-how nebo obchodním tajemstvím sdělující strany ani jakýmikoli právy
podobného charakteru existujícími kdekoli na světě); nebo
ii. vznik jakéhokoli prohlášení, záruky, závazku či povinnosti (výslovné či naznačené) sdělující strany v souvislosti s
úplností, přesností nebo vhodností těchto důvěrných informací pro konkrétní účel.
•
Tato dohoda se uzavírá na dobu 2 (dvou) let od data její účinnosti, pokud nebude vypovězena jednou ze smluvních stran
písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Povinnosti podle této dohody budou, bez ohledu na ukončení
smluvního vztahu dle předchozí věty tohoto odstavce, trvat tak dlouho, jak dlouho budou mít důvěrné informace důvěrný
charakter, budou platit i po ukončení účinnosti této dohody a po ukončení obchodních nebo smluvních vztahů smluvních
stran (z jakéhokoli důvodu) a budou závazné i pro příslušné právní nástupce a nabyvatele smluvních stran.
NA DŮKAZ SVÉ VŮLE uzavřely smluvní strany výše uvedeného data tuto dohodu.
Za společnost Reply Limited:

Za __________________:

Podpis:

_____________________________

Podpis:

_____________________________

Jméno:

Mark Usher
_____________________________

Jméno:

_____________________________

Funkce:

Partner
_____________________________

Funkce:

_____________________________

Datum:

03/08/2017
_____________________________

Datum:

_____________________________

