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TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

Adatfeldolgozási tevékenységet ellátó vállalkozás munkavállalója részére 
 

MUNKÁLTATÓ NEVE:  

MUNKAVÁLLALÓ NEVE:  

MUNKAKÖRE:  

 
1.) Munkavállaló kijelenti, hogy a munkáltató adatvédelmi szabályzatát teljes körűen megismerte és 
tudomásul vette. 
 
2.) Munkavállaló kijelenti, hogy a Társaság adatvédelmi szabályzatában rögzített adatkezelési és 
adatbiztonsági szabályok megtartására kötelezettséget vállalt.   
 
3.) Munkavállaló kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a munkáltatója az általa végzett 
TEÁOR _______ tevékenységi körében AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 
RENDELETE (2016. április 27.) - továbbiakban rendelet - 4. cikk 8. pontja alapján adatfeldolgozónak 
minősül. Adatfeldolgozó  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
 
4.) Munkavállaló kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a rendelet 28. cikk (1) bekezdése alapján az 
adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat 
nyújtanak az adatkezelés rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak 
védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, ezek keretében az 
adatfeldolgozó biztosítja, hogy a személyes adatokat kezelését végző munkavállalók titoktartási 
nyilatkozatot tegyenek.      
 
5.) Munkavállaló jelen okirat aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy 
munkakörének ellátása során a fentiekben megnevezett adatfeldolgozásra irányuló tevékenységgel 
összefüggésben tudomására jutott személyes adatokat, üzleti információkat üzleti titokként kezeli, 
azokat megőrzi. 
 
6.) Munkavállaló ennek megfelelően kötelezettséget vállal arra, hogy általa harmadik személy 
tudomást nem szerez a munkakör ellátásával összefüggésben megismert személyes adatokról, üzleti 
információkról. Ezen kötelezettség megszegése esetén mind munkajogi, mind büntetőjogi 
jogkövetkezmények alkalmazásának helye van. 
 
7.) Munkavállaló kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt, munkaköri kötelezettségeinek teljesítése során 
birtokába jutott üzleti információkat, személyes adatokat nem használja fel arra, hogy azok révén 
saját magának vagy más személyeknek közvetlenül vagy közvetve előnyt szerezzen, illetve, hogy a 
Munkáltató, annak szerződéses partnerei, ügyfelei, illetőleg egyéb harmadik személy számára 
joghátrányt, vagyoni, illetve nem vagyoni kárt, egyéb sérelmet okozzon. 

8.) Munkavállaló kijelenti, hogy hangsúlyozottan kötelezettséget vállal a titoktartáshoz szükséges 
biztonsági intézkedések megtételére. 
 
9.) A munkavállaló titoktartási kötelezettsége határidő nélkül  fennáll. 
 
Kelt, 201____ év _________ hónap ___ nap 
                       ____________________ 
                    Munkavállaló 


