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6. számú nyilatkozat 

 

Az adatfeldolgozó munkavállalóinak titoktartási nyilatkozata 

 

Jelen nyilatkozatunkban megerősítjük abbeli megállapodásunkat és egyetértésünket, 

miszerint az Etalon Zala Kft. (Továbbiakban: Adatkezelő) által 

……………………………. (név) (……………………………… anyja neve, születési 

hely és idő) előtt az eddigiekben feltárt és a jövőben feltárandó bizonyos információk, 

így különösen üzleti tervek, kereskedelmi titkok, ügyfelek adatai és egyéb tulajdonosi 

információk, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó személyes adatok (összefoglalóan: 

információk) bizalmas jellegűek. 

 

……………………………………….. a nyilatkozat aláírásával elfogadja, hogy az ilyen 

információk egyetlen részét vagy töredékét sem teszi közzé, nem bocsátja rendelkezésre 

vagy nem tárja fel más módon semmilyen harmadik fél előtt az Adatkezelő 

ügyvezetőjének erre felhatalmazó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül, kivéve, ha ezek 

az információk bizonyító erejű dokumentumokként nyilvánosságra bocsáthatók. Az 

ilyen információk nem tekintendők nyilvánosságra bocsáthatónak pusztán azért, mert 

ezekből további általános információkat lehet szerezni vagy mert begyűjthetők egy vagy 

több forrásból is, vagy ha abból adódóan kerültek nyilvánosságra, mert megszegték a 

jelen nyilatkozatot, vagy harmadik személlyel vagy jogi személlyel kötött hasonló 

nyilatkozatokat. 

 

Nyilatkozattevő beleegyezését adja, hogy mindent és minden ésszerű elővigyázatossági 

intézkedést megtesz annak érdekében, hogy szóban, írásos anyagban vagy elektronikus 

adattároló eszközben vagy más módon feltárt ilyen információkat megfelelő 

védelemmel látja el bármely harmadik fél előtti jogosulatlan feltárással szemben, így 

különösen betartja az Adatkezelő Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának 

irányadó rendelkezéseit. Beleegyezését adja ahhoz is, hogy egyetlen anyagról sem készít 

másolatot és az ilyen anyagok valamennyi másolatát kérésre azonnal visszaszolgáltatja. 

 

Nyilatkozattevő elfogadja továbbá, hogy valamennyi ilyen információ tulajdonosa az 

Adatkezelő, és hogy az Adatkezelő folyamatos üzletvezetése érdekében mindezen 

információk bizalmas jellegűek, értékesek és nélkülözhetetlenek.  Beleegyezését adja, 

hogy az ilyen információkat nem fogja felhasználni, kiaknázni és/vagy üzleti alapokra 

helyezni saját javára vagy bármely egyéb harmadik fél javára. 

 

Jelen nyilatkozat aláírása nevezettet nem ruházza fel semmiféle jogosultsággal vagy 

egyéb joggal. 
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Jelen titoktartási nyilatkozat ……………………………………….. (dátum vagy 

konkrétan meghatározható esemény, így pl.: „munkaszerződés aláírásával”) lép életbe. 

 

Jelen titoktartási nyilatkozaton megadott, a 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó 

személyes adatot az Adatkezelő Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján 

kezeli. 

 

Zalaegerszeg, 20……………………… 

 

 

__________________________________ _________________________________ 

 Nyilatkozattevő Etalon Zala Kft 

  képviseletében 

 


