
DOHODA O MLČANLIVOSTI

Registráciou na získanie práce na portáli Chatujuci.com uzatvárate dohodu s:

RED EARTH ONLINE MARKETING LTD, súkromnou spoločnosťou s ručením 
obmedzeným podľa právnych predpisov Seychel so sídlom na adrese OLIAJI TRADE 
CENTRE – 1ST FLOOR, VICTORIA, MAHÉ, SEYCHELLES, zaregistrovanou 
v seychelskom obchodnom registri pod číslom 212825 (ďalej len „Red Earth“)

ako nezávislý pracovník (ďalej len „nezávislý pracovník“).

Ďalej tiež spoločne: „zmluvná strana“ a/alebo „zmluvné strany“,

KEĎŽE:

- nezávislý pracovník a Red Earth spolupracujú na viacerých podnikateľských
činnostiach a nezávislý pracovník poskytuje viaceré obchodné služby 
spoločnosti Red Earth;

- zmluvné strany chcú zabezpečiť, aby obchodné informácie spoločnosti Red Earth 
neboli poskytované žiadnej tretej strane a/alebo verejnosti, pokiaľ spoločnosť Red 
Earth nevydala predchádzajúci písomný súhlas na takéto zverejnenie informácií.

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI TAKTO:

Spoločnosť Red Earth (ďalej len „poskytovateľ“) poskytuje dôverné informácie 
(vymedzené ďalej v texte) v spojitosti so službami nezávislému pracovníkovi (ďalej len 
„príjemca“). V tejto súvislosti sa zmluvné strany dohodli takto:

(1) „Dôverné informácie“ zahŕňajú i) existenciu a obsah tejto dohody a existenciu 
a obsah schôdzí alebo inej komunikácie medzi poskytovateľom a príjemcom 
týkajúcich sa obchodných služieb, a ii) všetky informácie akejkoľvek povahy, ktoré 
budú sprístupnené príjemcovi alebo pridruženým osobám (tak, ako je vymedzené 
ďalej v texte) v rámci obchodných služieb bez ohľadu na to, či sa to deje ústne alebo 
písomne, na prenosnom médiu alebo elektronicky, alebo na základe návštev 
obchodných priestorov a na všetky možné spôsoby uchovávania alebo ukladania 
týchto informácií. Pojmom „spoločníci“ sa v tejto dohode označuje spoločnosť, 
osoba alebo subjekt, ktoré priamo alebo nepriamo, nezávisle alebo v spojení s inými 
majú kontrolu nad danou spoločnosťou alebo sú pod kontrolou danej spoločnosti. 
Pojmom „pridružené osoby“ sa v tejto dohode označuje spoločnosť, jej spoločníci, 
riaditelia, zamestnanci, finanční a iní odborní poradcovia, zástupcovia, bankári 
a konzultanti danej spoločnosti kedykoľvek počas trvania úplnej platnosti a účinnosti 
tejto dohody.

(2) Dôverné informácie nezahŕňajú informácie, ktoré i) sú z akéhokoľvek dôvodu 
verejné, pokiaľ sa tak nestalo chybou príjemcu
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alebo osoby prepojenej s príjemcom, ktorí nesplnili záväzky vyplývajúce z tejto 
dohody, alebo ktoré ii) poskytla príjemcovi iná osoba ako poskytovateľ alebo jeho 
poradcovia, pokiaľ príslušná osoba nemala zakázané zverejniť tieto informácie podľa 
zmluvných alebo iných záväzkov voči poskytovateľovi alebo inej zmluvnej strane, 
alebo ktoré iii) boli získané alebo vytvorené nezávisle od príjemcu, ktorý dodržal svoje
záväzky ustanovené v tejto dohode.

(3) Príjemca i) zachováva čo najprísnejšiu mlčanlivosť v súvislosti s dôvernými 
informáciami, ii) dbá na dôslednú ochranu dôverných informácií, iii) nepoužíva 
dôverné informácie na žiadne iné účely, ktoré nesúvisia s obchodnými službami, 
iv) nezverejňuje ani nediskutuje o dôverných informáciách so žiadnymi inými 
osobami okrem pridružených osôb príjemcu, pričom tak robí len v rozsahu 
vyžadovanom na vykonanie transakcie.

(4) Príjemca v plnom rozsahu informuje všetky osoby, ktorým sa sprístupnia dôverné 
informácie o záväzkoch príjemcu podľa tejto dohody a príjemca zabezpečí, aby tieto 
osoby boli povinné dodržiavať dané záväzky tak, ako keby boli zmluvnými stranami 
tejto dohody. Príjemca nesmie zverejniť dôverné informácie iným ako pridruženým 
osobám príjemcu okrem prípadov, v ktorých bol získaný predchádzajúci písomný 
súhlas poskytovateľa.

(5) Ak je príjemca povinný zverejniť dôverné informácie podľa akýchkoľvek právnych 
predpisov alebo nariadení, pravidiel dozorného orgánu alebo burzy alebo na príkaz 
súdneho, správneho alebo regulačného orgánu, príjemca musí (v zákonne povolenom 
rozsahu) i) informovať poskytovateľa o všetkých okolnostiach a informáciách, ktoré sa 
majú zverejniť, ii) diskutovať s poskytovateľom o možných opatreniach s cieľom 
predísť zverejneniu alebo ho obmedziť a prijať takéto opatrenia v rozumnom rozsahu 
v súlade s požiadavkami poskytovateľa, iii) získať zábezpeku od subjektu, ktorý žiada 
zverejnenie, pokiaľ ide o zachovanie dôvernosti, iv) usilovať sa v čo najväčšej miere, 
aby sa nezverejnila identita poskytovateľa a v) vopred sa dohodnúť na znení 
zverejnenia s poskytovateľom, ak sa zverejnenie vykonáva vo forme verejného 
vyhlásenia.

(6) Ak zákon nepovoľuje príjemcovi vopred informovať poskytovateľa pred zverejnením 
dôverných informácií podľa oddielu 5 tejto dohody, príjemca (v zákonne povolenom 
rozsahu) informuje poskytovateľa po zverejnení o všetkých okolnostiach týkajúcich 
sa zverejnenia a o zverejnených informáciách.

(7) Na žiadosť poskytovateľa príjemca i) vráti všetky originály a kópie dokumentov 
s dôvernými informáciami poskytovateľovi alebo ich zničí (okrem analýz, štúdií, 
súhrnov a iných materiálov odvodených od dôverných informácií), ii) zničí všetky 
originály a kópie dokumentov s analýzami, štúdiami, súhrnmi a inými materiálmi 
odvodenými od dôverných informácií a iii) trvalo vymaže všetky dôverné informácie
(ak je to možné) zo všetkých



počítačov, prenosných médií alebo iných zariadení, na ktorých boli dôverné 
informácie uchovávané.

(8) Ustanovenia vymedzené v tejto dohode zostávajú v plnom rozsahu v platnosti na 
neobmedzenú dobu.

(9) V prípade, že príjemca poruší akékoľvek záväzky, ktoré mu vyplývajú z tejto dohody, 
bezodkladne a bez toho, aby bol vyžadovaný akýkoľvek dodatočný úkon alebo 
formality, je poskytovateľovi povinne dlžný bezodkladne splatnú pokutu vo výške 
25 000 EUR
(dvadsaťpäťtisíc eur) za každé porušenie, pričom maximálna pokuta môže 
dosiahnuť 100 000 EUR (stotisíc eur), a periodickú pokutu vo výške 2 000 EUR 
(dvetisíc eur) za každý deň, počas ktorého porušenie pretrváva, pričom poskytovateľ
nemusí dokázať žiadnu ujmu, a pričom nie je dotknuté právo poskytovateľa na 
dodatočné nárokovanie si odškodného, ak sú na to dôvody.

(10) Túto dohodu možno zmeniť len písomne na základe vzájomného súhlasu.

(11) Ak niektoré z ustanovení tejto dohody nebude platné alebo vymožiteľné, neovplyvní
to platnosť ani vymožiteľnosť žiadneho iného ustanovenia tejto dohody. Tento druh 
neplatného alebo nevymožiteľného ustanovenia sa nahradí alebo sa bude 
považovať za nahradené ustanovením, ktoré sa považuje za platné a vymožiteľné, 
a ktorého výklad sa najlepšie približuje k rozsahu pôsobnosti neplatného alebo 
nevymožiteľného ustanovenia.

(12) Táto dohoda sa riadi právom Slovenskej republiky a akékoľvek spory týkajúce sa 
tejto dohody sa predkladajú na vedomie príslušnému súdu v Bratislave.
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