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	Vyhlásenie o zachovaní mlčanlivosti
VYHLÁSENIE

O ZACHOVANÍ MLČANLIVOSTI


obchodná verejná súťaž OVS PP 01/2012
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto tretej osobe za odplatu


Meno a priezvisko/Obchodné meno: ...........................................................................

Bydlisko/Sídlo/Miesto podnikania: .............................................................................

Dátum narodenia/IČO: ...............................................

Konajúci prostredníctvom: .........................................

(ďalej len „účastník OVS PP 01/2012“)


	Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako vyhlasovateľ OVS PP 01/2012 poskytuje účastníkovi OVS PP 01/2012 na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto tretej osobe za odplatu možnosť prístupu k údajom o postupovaných pohľadávkach v elektronickej alebo písomnej podobe.


	Účastník OVS PP 01/2012 sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, informáciách a údajoch (ďalej len „dôverné informácie“), ktoré sa viažu ku všetkým dlžníkom vyhlasovateľa a k pohľadávkam podľa predchádzajúceho odseku, s ktorými sa účastník OVS PP 01/2012 oboznámi v súvislosti s OVS PP 01/2012 na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto tretej osobe za odplatu a ďalej ich neposkytovať a ani neumožniť prístup tretích osôb k takto získaným dôverným informáciám.


	Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje:
	na informácie, ktoré už sú v čase podpisu tohto vyhlásenia verejne známe a prístupné,

na informácie, ktoré sa stali po podpise tohto vyhlásenia verejne známe a prístupné inak, než porušením povinnosti účastníka OVS PP 01/2012 zachovávať mlčanlivosť,
na prípady, keď na základe zákona vznikne účastníkovi OVS PP 01/2012 povinnosť poskytnúť dôverné informácie.

	Účastník OVS PP 01/2012 je povinný vopred písomne informovať vyhlasovateľa o vzniku povinnosti poskytnúť dôverné informácie na základe zákona a o spôsobe a rozsahu jej plnenia. Účastník OVS PP 01/2012 je povinný v takomto prípade zabezpečiť v spolupráci s vyhlasovateľom, aby takéto oprávnené poskytnutie informácií bolo vykonané iba spôsobom a v rozsahu vyžadovanom zákonom.


	Účastník OVS PP 01/2012 sa zaväzuje, že dôverné informácie využije iba počas trvania OVS PP 01/2012 a výhradne za účelom jeho rozhodovania sa ohľadom jeho účasti v OVS PP 01/2012.


	Účastník OVS PP 01/2012 sa zaväzuje, že nebude využívať dôverné informácie za iným účelom ako je uvedené v odseku 5 a ani neumožní iným osobám iné využitie dôverných informácií ako pre uvedený účel.


	Účastník OVS PP 01/2012 sa zaväzuje, že dôverné informácie nebude používať spôsobom, ktorý by priamo alebo nepriamo akokoľvek poškodzoval alebo ohrozoval oprávnené záujmy vyhlasovateľa alebo iných dotknutých osôb. Tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 5.


	Pokiaľ by zo zákona, súdneho, prípadne iného rozhodnutia vznikla v súvislosti s porušením povinností účastníka OVS PP 01/2012 uvedených  v tomto vyhlásení povinnosť vyhlasovateľa OVS PP 01/2012 zaplatiť akúkoľvek sumu v prospech tretej osoby, zaväzuje sa účastník OVS PP 01/2012 uvedenú povinnosť splniť namiesto vyhlasovateľa OVS PP 01/2012.


	Účastník OVS PP 01/2012 vyhlasuje, že koná vo svojom mene a vo vlastný prospech a nie ako mandatár, broker alebo sprostredkovateľ tretej osoby.


	Účastník OVS PP 01/2012 vyhlasuje, že:
	všetky vyhlásenia, ktoré vykonal voči vyhlasovateľovi v priebehu obchodnej verejnej súťaže sú pravdivé,

nie je ku dňu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže osobou ekonomicky alebo personálne spätou s dlžníkom,
pri nadobúdaní pohľadávok nezastupuje priamo alebo nepriamo dlžníkov a ani akúkoľvek inú osobu, ktorá je s dlžníkmi ekonomicky alebo personálne spätá,
cieľom, dôsledkom alebo účelom prevzatia pohľadávok nie je činnosť alebo úkon, ktorý je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky považovaný za protiprávny.

	Za osobu ekonomicky alebo personálne spätú s dlžníkom sa považuje:
	člen štatutárneho alebo dozorného orgánu ktoréhokoľvek dlžníka, jeho prokurista, likvidátor alebo spoločník,

právnická osoba, v ktorej má ktorýkoľvek z dlžníkov alebo osoba uvedená v písmene a) majetkovú účasť aspoň 10%,
právnická osoba, v ktorej má osoba uvedená v písmene b) majetkovú účasť aspoň 30%.


V ........................, dňa .....................






	_______________________________	Podpis účastníka OVS PP 01/2012*








*	Za FO sa vyžaduje vlastnoručný podpis FO a za PO podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu alebo iných zástupcov, ktorí sú oprávnení konať v mene PO

