Príloha č. 3 k č. 973/ÚR/2020/2 Vyhlásenie o ochrane dôverných
informácií získaných prístupom do IKT prostredia ŽSR
Obchodné meno,
názov PO/ FO
podnikateľa:
Meno, priezvisko FO:
Sídlo PO/miesto
podnikania FO
podnikateľa:
Adresa FO:
IČO, obchodný
register/číslo zápisu
podnikateľa:
Dátum narodenia FO:
Zástupca
PO/podnikateľa
oprávnený na podpis
prehlásenia (meno,
priezvisko, funkcia,
adresa trvalého
bydliska):
(ďalej aj „koncový užívateľ“)
Zástupca PO/podnikateľa oprávnený na podpis prehlásenia svojim podpisom
potvrdzuje, že zodpovedá za porušenie povinností stanovených týmto vyhlásením
svojimi zamestnancami, ktorí na základe jeho poverenia získali prístup do IKT
prostredia ŽSR.
Koncový užívateľ sa podpisom tohto vyhlásenia:
(1) zaväzuje, že v zmysle nižšie uvedených ustanovení nepoužije, nezneužije
a neodovzdá tretím osobám údaje o elektronickej komunikačnej sieti,
elektronických komunikačných službách a
informačno - komunikačných
technológiách ŽSR (ďalej „IKT prostredie“)
(2) zaväzuje, že vykoná také opatrenia, ktoré znemožnia zneužitie prístupu do IKT
prostredia neoprávnenou osobou. Za dôsledky takého zneužitia zodpovedá
koncový užívateľ
(3) zaväzuje využívať schválený prístup do IKT prostredia len na dohodnuté účely
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(4) zaväzuje v nevyhnutnom prípade zabezpečiť taký obmedzený počet osôb, ktorým
budú informácie chránené podľa tohto vyhlásenia prístupné a prijať také účinné
opatrenia na zamedzenie ich úniku, aby bol zodpovedajúcim spôsobom
dosiahnutý účel tohto vyhlásenia
(5) zaväzuje v prípade spôsobenia škody v súvislosti so vstupom a pôsobením v IKT
prostredí nahradiť ŽSR všetky vzniknuté škody, ktoré vznikli hoci aj
z nedbanlivosti alebo ktoré spôsobil koncový užívateľ alebo iná osoba, ktorej
koncový užívateľ umožnil uskutočnenie akéhokoľvek zásahu
(6) zaväzuje držať v tajnosti obchodné tajomstvo, duševné vlastníctvo (vrátane
know-how), všetky informácie získané v súvislosti s prístupom do IKT prostredia,
ktoré nie sú verejne prístupné a sú pri ich poskytnutí primerane označené ako
dôverné a ktoré za dohodnutým účelom získal od ŽSR. Držať dôverné
informácie v tajnosti znamená zákaz odhalenia dôverných informácií tretej strane
(iným ako právnym či iným poradcom a osobám pracujúcim na plnení takéhoto
účelu) bez predchádzajúceho písomného súhlasu ŽSR .
(7) zaväzuje sa k mlčanlivosti o osobných údajoch s ktorými príde do styku
u prevádzkovateľa ŽSR podľa podľa § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov, okrem výnimiek
podľa § 79 ods. 3 tohto zákona; povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zrušení prístupu
do IKT prostredia ŽSR.
(8) zaväzuje sa zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa
dozvedel/a v súvislosti s plnením úloh podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o
kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení
neskorších predpisov u poskytovateľa základnej služby ŽSR a ktoré nie sú
verejne známe; okrem výnimiek podľa § 12 ods. 3 tohto zákona; povinnosť
zachovávať mlčanlivosť trvá aj po zrušení prístupu do IKT prostredia ŽSR.
(9) Za dôverné sa považujú najmä informácie :
a) ktorých obsah ŽSR podľa svojho vyhlásenia považuje, ochraňuje a
ochranu aj primeraným spôsobom zabezpečuje,
b) s charakterom obchodného tajomstva; obchodné tajomstvo tvoria všetky
skutočnosti obchodnej, výrobnej a technickej povahy súvisiace so ŽSR,
ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo
nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne
dostupné, majú byť podľa vôle ŽSR utajené a ŽSR ich utajenie
zodpovedajúcim spôsobom zabezpečuje,
c) všetky skutočnosti, ktoré sa koncový užívateľ dozvedel v súvislosti s
plnením úloh podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov
pre ŽSR a ktoré nie sú verejne známe,
d) osobné údaje s ktorými príde do styku koncový užívateľ u prevádzkovateľa
ŽSR.
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Ustanovenia tohto prehlásenia sa nevzťahujú na žiadne dôverné informácie, ktoré:
a) sú alebo sa stali verejnosti známe bez akéhokoľvek porušenia záväzkov
koncového užívateľa,
b) boli známe koncovému užívateľovi ešte pred vstupom do IKT prostredia
alebo mu boli poskytnuté treťou stranou ako informácie, ktoré nie sú
dôverné, pričom táto tretia strana neporušila vlastnú povinnosť
mlčanlivosti; alebo
c) sú náležite sprístupnené na základe nariadenia súdu s rozhodnou
právomocou alebo iného regulačného orgánu s tým, že v tomto prípade
koncový užívateľ, ktorý je povinný informácie sprístupniť, bude okamžite
informovať ŽSR pred sprístupnením informácií,
d) musia byť zverejnené na základe zákona.
Koncový užívateľ ďalej berie na vedomie a súhlasí, že ŽSR nenesie žiadnu
zodpovednosť za škodu spôsobenú koncovému užívateľovi zariadením vo vlastníctve
ŽSR, prostredníctvom ktorého je koncovému užívateľovi poskytovaná služba, za
predpokladu, že škoda nebola spôsobená zavinením zo strany ŽSR.
Koncový užívateľ podpisom tohto vyhlásenia vyhlasuje, že sa oboznámil s obsahom
dokumentu „Bezpečnostná politika KIS ŽSR“, ktorý je zverejnený na webovej stránke
ŽSR, súhlasí s tam uvedenými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Koncový užívateľ alebo Splnomocnený zástupca PO/podnikateľa:
................................................
(meno, priezvisko, funkcia)
Spoločnosť ŽSR spracúva osobné údaje pre dosiahnutie ďalej popísaného účelu a
na základe ďalej uvedeného právneho základu. Získavané osobné údaje sú
spracúvané za účelom zabezpečenia správy, prevádzky a podpory pre systémy
ŽSR, vrátane riadenia prístupov do týchto systémov, riadenia zmenových konaní,
riešenia incidentov, monitorovania ich prevádzky a zabezpečovania podpory
používateľom. Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie
oprávneného záujmu ŽSR pre zabezpečenie ochrany (dôvernosti, dostupnosti a
integrity) osobných údajov spracúvaných v systémoch ŽSR. V prípade neposkytnutia
osobných údajov nebude dotknutej osobe umožnený prístup do IKT prostredia ŽSR.
Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorého zodpovednú osobu možno
kontaktovať na adrese Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava 813
61, alebo na emailovej adrese dpo@zsr.sk. Ďalšie informácie o spracúvaní
osobných údajov nájdete na https://www.zsr.sk/ou v rámci spracovateľskej činnosti:
Správa, prevádzka a podpora systémov ŽSR.
Žiadateľ/ Koncový užívateľ (FO) alebo Splnomocnený zástupca PO/podnikateľa
prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne a aktuálne. Zároveň je povinný
oznámiť písomne každú zmenu súvisiacu s poskytnutými osobnými údajmi na tejto
žiadosti/na tomto prehlásení.
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