
 
 

DOHODA O ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI 
 A ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ DAT POSKYTNUTÝCH V SOUVISLOSTI S JEJICH ZÁCHRANOU 

 
uzavřená mezi účastníky 

 
Firma: LAMA EXPERT, spol.s r.o. 
Sídlo:  Kořenec 17, 68001 Kořenec, IČO: 46966901 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6866 
Zastoupená jednatelem: Viktor Weiniger 
(dále jen „zhotovitel“) 

a 
 
Firma:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Sídlo:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
IČO:   ……………………………………………… Kontakt: ……………………………………………………………………………….. 
Zastoupená: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(dále jen „objednatel“) 

I. 

1.1. Zhotovitel se Objednateli zavazuje, že veškerá data dodaná Objednatelem Zhotoviteli na jakémkoliv datovém nosiči za účelem 

záchrany či likvidace dat nebudou poskytnuta či neumožní přístup třetím osobám a že žádný další subjekt nebude s výše uvedenými 

daty disponovat. 

1.2. Zhotovitel se dále zavazuje Objednateli zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, s výjimkou informací veřejně přístupných, o 

kterých se v souvislosti se záchranou dat o Klientovi, během platnosti této dohody, dozví a nesdělí je či k nim neumožní přístup třetím 

osobám.  

1.3. Zhotovitel se zavazuje Objednateli dodržovat veškeré povinnosti zpracovatele, plynoucí z právních předpisů o ochraně osobních 

údajů ve smyslu ustanovení zákonem č. 101/2000 Sb., a zejména NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),( „GDPR“). S ohledem na výše uvedené se Zhotovitel zavazuje 

Objednateli je přímo či nepřímo neužít, nezpřístupnit je třetím osobám či jakkoli je využít pro sebe či třetí osobu. 

II. 

2.1. Objednatel souhlasí, že výstupy (zachráněná data) ze zakázky předá Zhotovitel pouze osobě zastupující Objednatele, která je uvedena 

v této dohodě, případně jiné osobě s plnou mocí udělenou Objednatelem, případně že budou výstupy Zhotovitelem předány jiným 

Objednatelem schváleným způsobem (např. přepravní společností.)  

 

III. 

3.1. Dohoda nabývá platnosti podpisem obou stran a vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží 
po 1 vyhotovení. Účastníci prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, 
na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

V Boskovicích dne: 

                                     ………………………………………….      ……………………………………………… 

                                                       Objednatel        Zhotovitel 


