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VYHLÁSENIE O MLČANLIVOSTI 
 
A) ÚČEL  
 
Účelom toho vyhlásenia je zabezpečenie kontroly, 
ochrany a nezverejnenia dôverných informácií (v 
zmysle definície uvedenej nižšie) poskytnutých 
príjemcovi v rámci obchodných verejných súťaží (v 
zmysle definície uvedenej nižšie) a v súvislosti s 
nimi. 
 
B) KEĎŽE 
 
„EGP“ označuje organizáciu v rámci skupiny Erste 
Group, ktorá zabezpečuje centrálne riadenie 
nákupu a riadi obchodné verejné súťaže z hľadiska 
obstarávania.   
 
„Skupina Erste Group“ označuje spoločnosť 
Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 
Viedeň, Rakúsko („Erste Holding“) a všetky 
subjekty, v ktorých spoločnosť Erste Holding má 
alebo bude mať priamy alebo nepriamy majetkový 
podiel bez ohľadu na to, či je väčšinový alebo 
menšinový, a tiež všetky subjekty, ktoré sú 
zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky 
spoločnosti Erste Holding (vrátane všetkých členov 
systému krížových garancií „Haftungsverbund“ 
uplatňovaného rakúskymi sporiteľňami 
(„Sparkassen“)). Označenie Erste Group zahŕňa aj 
subjekty priamo alebo nepriamo ovládané inými 
členmi skupiny Erste Group. 
 
„Príjemca“/ “Recipient”  
označuje/ means:(enter full company name) 

 
názov, adresa príjemcu dôverných informácií. 
name, address of the recipient of the Confidential 
Information 
 
„ŽO“ je skratka pre Žiadosť o informácie. 
 
„VPN“ je skratka pre Výzvu na predloženie návrhu. 
 
„VPCP“ je skratka pre Výzvu na predloženie 
cenovej ponuky. 
 
„Obchodná verejná súťaž“ označuje účasť 
príjemcu na jednej alebo viacerých výzvach na 
preloženie návrhov/cenových ponúk na 
potenciálne obstaranie určitého tovaru/služieb, 
ktoré uskutočňuje spoločnosť EGP pre členov 
skupiny Erste Group. 
 
C) PREAMBULA 
 
Spoločnosť EGP a/alebo iní členovia skupiny Erste 
Group majú v úmysle poskytnúť si a/alebo si už 
poskytli v priebehu obchodných verejných súťaží a 
v súvislosti s nimi určité dôverné informácie. 

CONFIDENTIALITY DECLARATION 
 
A) PURPOSE  
 
The purpose of this Confidentiality Declaration (the 
“Declaration”) is the control, protection and non-
disclosure of any Confidential Information (as 
defined below) disclosed to the Recipient in the 
course of any Tender Proceedings (as defined 
below). 
 
B) WHEREAS 
 
“EGP” means central supply management 
organisation within Erste Group which is managing 
Tender Proceedings from a procurement 
perspective.   
 
“Erste Group” means Erste Group Bank AG, Am 
Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria (“Erste 
Holding”) and all entities in which Erste Holding has 
and/or will have an interest, irrespective of whether 
or not this is a direct or indirect, majority or minority, 
interest; as well as all entities that are included in 
Erste Holding’s consolidated financial statements 
(including all members of the “Haftungsverbund” – 
a cross-guarantee system of Austrian savings 
banks (“Sparkassen”)). The term Erste Group also 
includes entities that are directly or indirectly 
controlled by other members of Erste Group. 
 
 
 
…………………………………………………........... 
 
…………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………. 
 
 
“RFI” is short for “Request for Information”. 
 
“RFP” is short for “Request for Proposal”. 
 
“RFQ” is short for “Request for Quotation”. 
 
 
“Tender Proceedings” means the participation by 
the Recipient in one or more RFI/RFP and/or RFQ 
proceedings for the potential procurement of 
certain goods/services carried out by EGP for 
members of Erste Group. 
 
 
C) PREAMBLE 
 
EGP and/or any other members of Erste Group 
intend to disclose and/or have already disclosed 
certain information to the Recipient in the course of 
or in connection with any Tender Proceedings. At 
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Prinajmenšom niektoré z dôverných informácií, 
ktoré boli takto poskytnuté alebo sa majú 
poskytnúť, sú klasifikované ako dôverné 
informácie (v zmysle definície uvedenej nižšie). 
Podpísaním tohto vyhlásenia sa príjemca zaväzuje 
zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách. 
 
1. DEFINÍCIA „DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ“ 
„Dôverné informácie“ označujú akékoľvek 
informácie alebo údaje týkajúce sa technológií, 
know-how, obchodných tajomstiev, obchodných, 
interných a/alebo iných dôverných informácií 
vrátane objavov, nápadov, koncepcií, techník, 
návrhov, špecifikácií, výkresov, konceptov, 
nákresov, schém, modelov, vzoriek, vývojových 
diagramov, údajov, počítačových programov, 
diskov, diskiet, pások, marketingových plánov a 
stratégií, mien a iných údajov zákazníkov a iných 
technických, finančných alebo komerčných 
informácií a duševného vlastníctva niektorého 
člena skupiny v písomnej, ústnej alebo inej 
hmotnej či nehmotnej podobe, a to aj v prípade, ak 
sú poskytnuté priamo členom skupiny Erste Group 
(alebo treťou osobou v jeho mene) a bez ohľadu na 
to, či k poskytnutiu došlo pred alebo po dátume 
tohto vyhlásenia. Na vylúčenie pochybností 
označenie „dôverné informácie“ zahŕňa aj 
akékoľvek informácie poskytnuté príjemcovi 
prostredníctvom elektronických platforiem 
používaných spoločnosťou EGP a/alebo 
príjemcom v priebehu obchodnej verejnej súťaže. 
Bez ohľadu na vyššie uvedené označenie „dôverné 
informácie“ nezahŕňa dôverné informácie a 
príjemca nemá žiadnu povinnosť mlčanlivosti vo 
vzťahu k dôverným informáciám, ktoré: 
 
 
a) sú v čase použitia alebo poskytnutia verejne 
dostupné (pokiaľ sa tieto dôverné informácie 
nestali verejne dostupnými v dôsledku porušenia 
zmluvných alebo zákonných povinností), alebo 
 
b) sa stanú verejne dostupnými (pokiaľ sa tieto 
dôverné informácie nestanú verejne dostupnými v 
dôsledku porušenia zmluvných alebo zákonných 
povinností), alebo ktoré  
 
c) príjemcovi poskytla tretia osoba, ktorá má právo 
na tieto dôverné informácie a právo na ich 
poskytnutie alebo použitie, alebo  
 
d) boli známe príjemcovi už pred ich poskytnutím, 
alebo ktoré nezávisle vypracoval pracovník 
príjemcu bez toho, aby mu boli poskytnuté alebo 
oznámené akékoľvek dôverné informácie. 
 
 
2. POVINNOSŤ ZACHOVÁVANIA 
MLČANLIVOSTI 

least some of the information already disclosed or 
to be disclosed qualifies as Confidential 
Information as that term is defined herein below. By 
signing this Declaration, the Recipient agrees to 
maintain the confidentiality of the Confidential 
Information. 
 
1. DEFINITION OF "CONFIDENTIAL 
INFORMATION" 
“Confidential Information” shall mean any 
information or data relating to an Erste Group 
member's technology, know-how, trade secrets, 
trade, proprietary and/or other confidential 
information, including, without limitation, 
discoveries, ideas, concepts, techniques, designs, 
specifications, drawings, blueprints, tracings, 
diagrams, models, samples, flow charts, data, 
computer programs, disks, diskettes, tapes, 
marketing plans and strategies, customer names 
and other customer data and other technical, 
financial or commercial information and intellectual 
properties, whether disclosed in written, oral or 
other tangible or intangible forms, whether 
disclosed directly by an Erste Group member or by 
a third party on behalf of an Erste Group member 
and whether disclosed before or after the date of 
this Declaration. For the avoidance of doubt, the 
term “Confidential Information” includes, but is not 
limited to, any information that is disclosed to the 
Recipient through any electronic procurement 
platforms used by EGP and/or the Recipient in the 
course of the Tender Proceedings. 
Notwithstanding the foregoing, the term 
“Confidential Information” does not include and the 
Recipient shall have no obligation of confidentiality 
with respect to any information that: 
 
a) is publicly accessible at the time of use or 
provision (unless such Confidential Information has 
become publicly accessible due to a breach of 
contractual or legal obligations); or 
 
b) becomes publicly accessible (unless such 
Confidential Information has become publicly 
accessible due to a breach of contractual or legal 
obligations); or  
 
c) is provided to the Recipient by a third party with 
the right to such information and the right to 
disclose or use such information; or  
 
d) was known to the Recipient prior to such 
disclosure or is independently developed by a 
member of the Recipient’s staff to whom no 
Confidential Information was disclosed or 
communicated. 
  
2. OBLIGATION OF CONFIDENTIALITY 
The Recipient will not use the Confidential 
Information other than for the purposes of the 
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Príjemca môže používať dôverné informácie len na 
účely obchodnej verejnej súťaže a nesmie 
poskytnúť žiadne dôverné informácie v rozpore s 
týmto vyhlásením.  
Príjemca môže poskytnúť dôverné informácie v 
súlade so zásadou „nutnosti ich poznania“ svojim 
funkcionárom, riaditeľom a zamestnancom, ako aj 
svojim audítorom a právnym a iným odborným 
poradcom.  
Do odvolania tohto súhlasu spoločnosťou EGP 
alebo príslušným iným členom alebo členmi 
skupiny Erste Group je príjemca oprávnený 
poskytnúť dôverné informácie v súlade so zásadou 
„nutnosti ich poznania“ nasledujúcim tretím 
osobám (ktorých zoznam sa považuje za 
vyčerpávajúci), ktorých zainteresovanie v rámci 
obchodných verejných súťaží je nutné:  
 
 
a) názov a adresa spoločnosti tretej osoby/ third 

party company name & address 
 

 
 
b) názov a adresa spoločnosti tretej osoby/ third 

party company name & address 
 
 

 
c) názov a adresa spoločnosti tretej osoby/ third 

party company name & address 
  
 
V každom prípade príjemcovi zostáva výlučná 
zodpovednosť voči spoločnosti EGP a/alebo 
príslušnému inému členovi alebo členom skupiny 
Erste Group poskytujúcim dôverné informácie za 
všetky povinnosti vyplývajúce z tohto vyhlásenia. 
  
3. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 
 
Príjemca sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o 
všetkých dôverných informáciách a vykonávať 
dostatočnú kontrolu nad dôvernými informáciami, 
ktoré mu boli poskytnuté, v záujme zachovania 
dôvernej povahy týchto dôverných informácií a 
chrániť ich pred krádežou a/alebo prístupom zo 
strany neoprávnených osôb a zabezpečiť, aby 
dôverné informácie neboli použité nepovoleným 
spôsobom ani poskytnuté žiadnej tretej osoby 
alebo subjektu, pokiaľ táto dohoda neustanovuje 
inak.  
Príjemca bude uplatňovať aspoň taký stupeň 
starostlivosti pri ochrane dôverných informácií, akú 
vynakladá alebo by vynaložil na zabránenie 
zverejneniu svojich vlastných dôverných informácií 
a v prípade poskytnutia dôverných informácií, ktoré 
podliehajú právnym a iným predpisom upravujúcim 
bankové tajomstvo, tajomstvo týkajúce sa cenných 
papierov a/alebo ochranu údajov, príjemca bude 

Tender Proceedings and will not disclose 
Confidential Information other than as set out 
herein.  
The Recipient may disclose Confidential 
Information on a need-to-know-basis to its officers, 
directors and employees as well as to its auditors 
and legal and other professional advisors.  
Further, unless such approval is withdrawn by EGP 
or the respective other member(s) of Erste Group, 
the Recipient may disclose Confidential 
Information on a need-to-know-basis to the 
following third parties (exhaustively listed below) 
whose involvement is necessary in the course of 
the Tender Proceedings:  
 
 
 
 
………………………………...............……………… 
 
………………………………...............……………… 
 
 
………………………………...............……………… 
 
………………………………...............……………… 
 
 
………………………………...............……………… 
 
………………………………...............……………… 
  
In any case, the Recipient remains solely 
responsible towards EGP and/or the respective 
other member(s) of Erste Group providing 
Confidential Information for all obligations arising 
out of this Declaration. 
  
 
3. PROTECTION OF CONFIDENTIAL 
INFORMATION 
The Recipient undertakes to maintain 
confidentiality in respect of any Confidential 
Information and will exercise sufficient control over 
any Confidential Information disclosed to it in order 
to preserve the confidential nature of such 
Confidential Information and to safeguard the 
Confidential Information from theft and/or access 
by unauthorised personnel and to ensure that any 
Confidential Information is neither used in an 
unauthorised manner nor disclosed to any third 
person or entity except insofar as set forth 
hereunder.  
The Recipient will use at least the same degree of 
care to protect the Confidential Information as it 
uses and would use to prevent a disclosure of its 
own confidential information and, in cases of 
disclosure of Confidential Information which is 
subject to laws and regulations regarding banking 
secrecy, securities secrecy and/or data protection, 
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uplatňovať stupeň starostlivosti požadovaný 
príslušnými predpismi.  
Bez obmedzenia účinnosti vyššie uvedeného 
príjemca uskutoční primerané opatrenia formou 
poučenia, uzatvorenia dohody alebo iným 
spôsobom, aby zabezpečil dodržiavanie povinností 
príjemcu v zmysle tohto vyhlásenia svojimi 
zamestnancami alebo inými osobami, ktorým 
prípadne poskytne dôverné informácie, v plnom 
rozsahu.  
Príjemca je povinný bez zbytočného odkladu 
oznámiť prípadné porušenie svojich povinností 
vyplývajúcich z tohto vyhlásenia spoločnosti EGP 
a/alebo príslušnému inému členovi alebo členom 
skupiny Erste Group hneď, ako sa o porušení 
dozvie.  
V prípade, že príjemcovi vznikne povinnosť 
poskytnúť dôverné informácie na základe 
rozhodnutia príslušného súdu alebo príslušného 
súdneho, štátneho alebo regulačného orgánu, 
alebo zákona, príjemca bezodkladne písomne 
oznámi túto skutočnosť spoločnosti EGP a/alebo 
príslušnému inému členovi alebo členom skupiny 
Erste Group. Príjemca je povinný poskytnúť 
spoločnosti EGP a/alebo príslušnému inému 
členovi alebo členom skupiny Erste Group na ich 
náklady súčinnosť pri úkonoch na zabránenie 
poskytnutiu verejných informácií alebo na jeho 
obmedzenie s využitím všetkých primeraných a 
zákonných prostriedkov.  
Príjemca smie kopírovať dôverné informácie len na 
základe výslovného povolenia spoločnosti EGP 
a/alebo príslušného iného člena alebo členov 
skupiny Erste Group, prípadne v rozsahu 
potrebnom na účely obchodnej verejnej súťaže.  
Na vylúčenie pochybností je dohodnuté, že 
poskytnutím dôverných informácií príjemcovi sa 
mu neudeľuje žiadne právo, licencia, podiel ani 
vlastnícky titul vo vzťahu k týmto dôverným 
informáciám. Okrem toho sa príjemcovi neudeľuje 
ani žiadna licencia vo vzťahu k akémukoľvek 
patentu, ochrannej známke, autorskému právu, 
obchodnému tajomstvu alebo iným majetkovým 
právam spoločnosti EGP a/alebo príslušného 
iného člena alebo členov skupiny Erste Group. 
Vlastníctvo dôverných informácií zostáva výlučne 
spoločnosti EGP a/alebo príslušnému inému 
členovi alebo členom skupiny Erste Group. 
Príjemca potvrdzuje, že spoločnosť EGP ani 
žiadny iný člen skupiny Erste Group mu neuvádza 
žiadne výslovné ani predpokladané vyhlásenie, 
záruku ani záväzok v súvislosti so správnosťou, 
spoľahlivosťou, úplnosťou alebo primeranosťou 
akýchkoľvek skutočností v súvislosti s dôvernými 
informáciami. Spoločnosť EGP ani žiadny iný člen 
skupiny Erste Group nie je povinný poskytnúť 
prístup k ďalším informáciám, ani aktualizovať 
alebo opraviť akýkoľvek aspekt dôverných 
informácií. Spoločnosť EGP ani žiadny iný člen 
skupiny Erste Group taktiež nezodpovedá za 

the degree of care required by the applicable law(s) 
and/or regulation.  
Without limiting the foregoing, the Recipient will 
take reasonable action by instruction, agreement 
or otherwise with respect to its employees or other 
persons to which it may disclose the Confidential 
Information in accordance with the terms of this 
Declaration to cause them to comply fully with the 
Recipient’s obligations hereunder.  
The Recipient will notify EGP and/or the respective 
other member(s) of Erste Group of any breach of 
this Declaration without undue delay on learning of 
such breach.  
In the event that the Recipient shall be required to 
disclose Confidential Information by any order of 
any court of competent jurisdiction or any 
competent judicial, governmental or regulatory 
body or becomes legally compelled to do so, then 
a written notice will be promptly given to EGP 
and/or the respective other member(s) of Erste 
Group. The Recipient will co-operate through all 
reasonable and legal means in any attempts by 
EGP and/or the respective other member(s) of 
Erste Group to prevent or otherwise restrict 
disclosure of such Confidential Information.  
The Recipient will not copy any Confidential 
Information except as expressly permitted by EGP 
and/or the respective other member(s) of Erste 
Group or except as such copying is required for the 
purposes of the Tender Proceedings.  
For the avoidance of doubt, the disclosing of 
Confidential Information to the Recipient does not 
confer any right, license, interest or title in, to or 
under the respective Confidential Information to the 
Recipient. Further, no license is granted to the 
Recipient under any patent, trademark, copyright, 
trade secret or other proprietary rights of EGP 
and/or of any other member(s) of Erste Group. Title 
to the Confidential Information shall remain solely 
vested in the respective member(s) of Erste Group. 
The Recipient acknowledges that neither EGP nor 
any other member of Erste Group makes any 
representation, warranty or undertaking, express 
or implied, as to the accuracy, reliability, 
completeness or reasonableness whatsoever in 
respect of the Confidential Information. Neither 
EGP nor any other member of Erste Group shall be 
under any duty to provide access to any additional 
information or to update or correct any aspect of 
the Confidential Information. Neither EGP nor any 
other member of Erste Group shall further be liable 
for any direct, indirect or consequential loss or 
damage suffered by any person as a result of 
relying on any statement contained in or omitted 
from the Confidential Information. 
The Recipient hereby further acknowledges that 
some or all of the Confidential Information is or may 
be price-sensitive information and that the use of 
such information may be regulated or prohibited by 
applicable legislation including, but not limited to, 
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žiadnu priamu, nepriamu ani následnú stratu alebo 
škodu, ktorá vznikne akejkoľvek osobe v dôsledku 
toho, že vychádzala z akéhokoľvek tvrdenia 
obsiahnutého alebo neobsiahnutého v dôverných 
informáciách. 
Príjemca týmto berie na vedomie, že niektoré 
alebo aj všetky dôverné informácie môžu v prípade 
zverejnenia ovplyvniť ceny cenných papierov a ich 
použitie môže byť regulované alebo zakázané 
príslušnými právnymi predpismi vrátane predpisov 
o cenných papieroch týkajúcich sa obchodovania s 
využitím dôverných informácií a manipulácie trhu. 
Príjemca sa týmto zaväzuje nevyužiť dôverné 
informácie na žiadny nezákonný účel. 
  
4. PLATNOSŤ POVINNOSTI MLČANLIVOSTI 
Povinnosť mlčanlivosti vyplývajúca z tohto 
vyhlásenia zostáva platná a účinná v plnom 
rozsahu na dobu neurčitú. 
 
Príjemca vyhlasuje, že prípadné porušenie toho 
vyhlásenia sa považuje za závažné porušenie, 
ktoré môže viesť k zániku práva na používanie 
dôverných informácií. 
 
5. VRÁTENIE DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 
Na základe písomnej výzvy spoločnosti EGP 
a/alebo príslušného iného člena alebo členov 
skupiny Erste Group je príjemca povinný ihneď 
ukončiť používanie dôverných informácií a (i) ihneď 
vrátiť spoločnosti EGP a/alebo príslušnému inému 
členovi alebo členom skupiny Erste Group alebo 
(ii) zničiť všetky kópie dôverných informácií, ktoré 
sú v danom čase v jeho držbe alebo pod jeho 
kontrolou. Na základe písomnej výzvy spoločnosti 
EGP a/alebo príslušného iného člena alebo členov 
skupiny Erste Group je príjemca povinný písomne 
potvrdiť splnenie svojich povinností podľa tohto 
odseku.  
 
6. SÚDNY PRÍKAZ 
V prípade porušenia tohto vyhlásenia príjemcom 
sú spoločnosť EGP, príslušný iný člen alebo 
členovia skupiny Erste Group, ako aj akákoľvek 
tretia osoba, voči ktorej je spoločnosť EGP alebo 
príslušný iný člen viazaný povinnosťou 
zachovávania mlčanlivosti, oprávnení domáhať sa 
súdneho príkazu a uplatniť si nárok na náhradu 
všetkých škôd a nákladov, ktoré im vzniknú v 
súvislosti so súdnym konaním zahájeným v 
dôsledku porušenia vyhlásenia. 
 
7. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ PRÍJEMCU 
Príjemca vyjadruje svoj výslovný súhlas s tým, že 
informácie, ktoré príjemca poskytne v rámci 
obchodnej verejnej súťaže, sa môžu poskytnúť 
iným členom skupiny Erste Group na účely 
obchodnej verejnej súťaže. 
  
 

securities law relating to insider dealing and market 
abuse. The Recipient hereby undertakes not to use 
any Confidential Information for any unlawful 
purpose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4. CONFIDENTIALITY PERIOD 
The obligation of confidentiality under this 
Declaration shall continue in full force and effect for 
an indefinite period of time. 
 
The Recipient acknowledges that any breach of 
this Declaration constitutes a serious breach and 
may lead to termination of the right to use the 
Confidential Information. 
 
5. RETURN OF CONFIDENTIAL INFORMATION 
Upon the written request of EGP and/or the 
respective other member(s) of Erste Group, the 
Recipient shall cease using and (i) promptly return 
to EGP and/or the respective other member(s) of 
Erste Group; or (ii) destroy all copies of any 
Confidential Information then in the Recipient’s 
possession or under the Recipient’s control. Upon 
the written request of EGP and/or the respective 
other member(s) of Erste Group, the Recipient 
shall certify in writing that the Recipient has 
complied with the obligations set forth in this 
paragraph.  
 
 
6. INJUNCTIVE RELIEF 
In the event of any breach of this Declaration by the 
Recipient, EGP, any respective other member of 
Erste Group providing Confidential Information or 
any third party to which any of EGP or such 
respective other member Erste Group is 
contractually bound to maintain confidentiality shall 
be entitled to obtain an injunction and to recover all 
damages and expenses incurred in connection 
with any legal action taken because of such a 
breach. 
 
7. SHARING OF THE RECIPIENT´S 
INFORMATION 
The Recipient expressly consents that any 
information provided by the Recipient in the course 
of the Tender Proceedings may be shared within 
Erste Group for the purposes of the Tender 
Proceedings. 
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8. VŠEOBECNÉ 
Toto vyhlásenie sa riadi a vykladá v súlade so 
slovenským právom s vylúčením kolíznych noriem.  
Príjemca vyjadruje svoj výslovný súhlas s tým, že 
prípadné spory vzniknuté na základe tohto 
vyhlásenia alebo v súvislosti s ním môže 
spoločnosť EGP a/alebo príslušný iný člen alebo 
členovia skupiny Erste Group postúpiť vecne 
príslušným súdom v Bratislave, Slovensko, 
prípadne inému súdu príslušnému na 
rozhodovanie o nárokoch voči príjemcovi. 
  
Pokiaľ sa v písomnom vzdaní sa nároku na plnenie 
výslovne neuvedie inak, v prípade neuplatnenia 
nároku z porušenia vyhlásenia alebo akéhokoľvek 
práva uvedeného v tomto vyhlásení sa táto 
skutočnosť nepovažuje za vzdanie sa nároku aj z 
pokračujúceho alebo ďalšieho porušenia 
príslušného ustanovenia, nároku na plnenie 
príslušného ustanovenia alebo akéhokoľvek práva 
vyplývajúceho z tohto vyhlásenia.   
Všetky opravné prostriedky ustanovené v tomto 
vyhlásení sú kumulatívne a uplatňujú sa nad rámec 
všetkých ostatných opravných prostriedkov 
existujúcich na základe zákona, zásad 
spravodlivosti alebo na inom podklade a 
nenahrádzajú ich.  
V prípade neplatnosti, nezákonnosti alebo právnej 
neúčinnosti niektorého z ustanovení tohto 
vyhlásenia v ktorejkoľvek jurisdikcii ostatné 
ustanovenia vyhlásenia zostanú nedotknuté. 
Príslušné ustanovenie sa nahradí iným, platným a 
právne účinným ustanovením, ktoré čo najlepšie 
zodpovedá zamýšľanému účinku. 
Toto vyhlásenie o mlčanlivosti je vyhotovené v 
slovenskej a anglickej jazykovej verzii. V prípade 
nezrovnalostí medzi slovenskou a anglickou 
verziou je rozhodujúce znenie slovenskej verzie. 
 
 
 
…………………………………………………………. 

názov príjemcu/company name of Recipient 

  
 
 
 
 
............................................................................... 
Meno podpisujúceho/Name of signatory: 
 
  
 
 
 
............................................................................... 
Meno podpisujúceho/Name of signatory: 
 
Dátum/Date: 

8. GENERAL 
This Declaration is governed by and is construed in 
accordance with Slovak law without regard to its 
conflict-law-rules.  
The Recipient expressly agrees that any dispute 
arising out of or in connection with this Declaration 
may be brought by EGP and/or the respective other 
member(s) of Erste Group before the courts having 
subject matter jurisdiction in Bratislava, Slovakia or 
before any other court competent for adjudicating 
claims against the Recipient. 
  
Unless the respective written waiver contains an 
express statement to the contrary, no waiver of any 
breach of any provision of this Declaration or of any 
right provided for herein shall be construed as a 
waiver of any continuing or succeeding breach of 
such provision, a waiver of the provision itself, or a 
waiver of any right under this Declaration.   
All remedies provided for in this Declaration shall 
be cumulative and in addition to and not in lieu of 
any other remedies available at law, in equity or 
otherwise.  
If a provision of this Declaration is or becomes 
illegal, invalid or unenforceable in any jurisdiction, 
the remaining provisions of this Declaration shall 
not be affected. Such provision shall be replaced 
by a valid and enforceable provision, which 
achieves the intended effect insofar as possible. 
This Confidentiality Declaration is written in Slovak 
and English version. In case of any inconsistency 
between Slovak and English version, Slovak 
version shall prevail. 
 
 
 
 

 

 


