1. számú melléklet
TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
Alulírott név: ______________________________________________________________________
születési hely és idő: _________________________________________________________________
édesanyja neve:_____________________________________________________________________
jelen
titoktartási nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok a fennálló szerződéses jogviszonyom során
tudomásomra jutott, az üzleti titok kategóriájába tartozó információk megőrzésére. Tudomásul
veszem, hogy
az üzleti titok megőrzésével kapcsolatos szabályok szándékos, vagy súlyosan gondatlan megszegése,
az üzleti
tiktok védelme alatt álló, jelen nyilatkozatot szintén aláíró gazdasági társaság részéről az üzleti titok
megsértése
körébe tartozó szankcionálást vonhat maga után.
Az üzleti titok fogalma alatt a Ptk. . 47.§ (1) bekezdésében meghatározott fogalmat értik:
„Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert, vagy az érintett
gazdasági
tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztató, egyéb
adat és az
azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása,
másoknak való
közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené
vagy
veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező
jogosultat
felróhatóság nem terheli”
A titoktartási nyilatkozatot annak értelmezése és megértése után saját kezűleg aláírtuk:
Bóly, __________________________
___________________________ ___________________________
üzleti titok kötelezettje üzleti titok jogosultja
Munkaszerződés kiegészítés munkavállalók részére

A munkaviszony fennállása alatt a munkavállaló az előtte feltárt, a Társaság működésével kapcsolatos
információkat a társaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában meghatározott szabályok
szerint köteles
kezelni. Amennyiben a munkavállaló munkavégzéssel kapcsolatos bármely információt nem az
adatvédelmi és
adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezel, önálló adatkezelővé válik, és alapot adhat a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv 78§(1) szerinti azonnali hatályú felmondás munkáltató által
történő
kezdeményezésére.
2. számú melléklet
Munkavállalói tájékozató a munkaviszonnyal kapcsolatos személyes adatok kezeléséről
munkavállaló neve: __________________________________
születési neve: __________________________________
születési helye és ideje: __________________________________
édesanyja neve: __________________________________
Tisztelt Munkavállalónk!
A munka törvénykönyvéről szól 2012. évi I. tv 9-11.§-a értelmében tájékoztatom, hogy az Eurodom
Zrt (9025 Győr, Erkel F. u. 4.) munkavállalással kapcsolatos személyes adatait adatvédelmi és
adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. Ön a szabályzat alapján tájékoztatást kérhet
személyes adatai kezeléséről, kérheti adatai módosítását, vagy – a jogszabályban meghatározott
adatkezelési kötelezettségek kivételével – törlését a szabályzatban feltüntetett elérhetőségeken.
Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban
megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulni.
Győr, _________________
_________________________________
Eurodom Zrt képviseletében
Az Eurodom Zrt adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát megismertem, a benne foglaltakat
tudomásul vettem.

Győr, __________________
___________________________
munkavállaló
3. számú melléklet
Honlapon történő adatkezelés tájékoztatója
Az Eurodom Zrt (továbbiakban társaság) a 2011. évi CXII. törvényben (info tv) foglaltaknak
megfelelően végzi
az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységet. A tájékoztató célja, hogy a honlapot megtekintő,
valamint az
ügyfélkapcsolati pontot igénybe vevő látogatók tájékoztatást kaphassanak a társaság által kezelt
adatokról. A
társaság honlapjának látogatása során a honlap tárhely-szolgáltatója nem rögzít adatokat. A honlap
ügyfélkapcsolati pontján keresztül lehetőséget biztosít az érdeklődő számára, hogy e-mailben vegye
fel a
kapcsolatot a társasággal. A kapcsolatfelvételhez az érdeklődő e-mail címének megadása szükséges.
A megadott
adatok kizárólag az érdeklődővel, ügyféllel történő kapcsolattartás, szerződéskötés érdekében
kerülnek
felhasználásra.
Adatvédelmi nyilatkozat
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:
Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes
adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes
adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása
bármely
időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság

Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes
adatok
megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye:
kapcsolatfelvétel
nehézsége
□ A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim
fentiekben
megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.
4. számú melléklet:
Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez
Információk:
adatkezelő neve:
Eurodom Zrt
képviselője:
Eisenberger Péter
honlapja:
www.tervrajzmasolasgyor.hu
az adatkezelés célja:
szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás
az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
a személyes adatok címzettjei:
(akik megtekinthetik)
a társaság ügyfélkapcsolattal kapcsolatos
feladatokat ellátó munkavállalói
a személyes adatok tárolásának időtartama:
5 év vagy az érintett által történő törlés időpontjáig
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:
Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes
adatokhoz

való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes
adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása
bármely
időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság
Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes
adatok
megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges
következménye:____________________________________________________
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim
fentiekben
megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.
Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap
____________________________
aláírás
az érintett neve:
születési hely, idő:
anyja neve:
lakcíme:
telefonszáma:
e-mail címe:
további személyes adatok:
5. számú melléklet: Adatfeldolgozói titoktartási nyilatkozat
TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
munkavállaló neve: ________________________________________
munkaköre: ________________________________________
Figyelemmel arra, hogy munkáltatóm a 6920 - Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenysége

tekintetében az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) valamint az
információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény szerinti adatfeldolgozónak
minősül, és mivel e jogszabályok szerint az adatfeldolgozónak biztosítania kell, hogy a személyes
adatok
kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállaljanak, továbbá megismerve a
„személyes
adat” Rendelet szerinti fogalmát, miszerint személyes adatnak minősül az azonosított vagy
azonosítható
természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes
személy, aki
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó
adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható a következő titoktartási nyilatkozatot teszem:
1. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a fent nevezett munkáltatómnál végzett munkám során
tudomásomra
jutott személyes adatokat kizárólag a munkaköri feladataim teljesítése céljából kezelem és
továbbítom, más
célra nem használom, azokat illetéktelen személlyel nem közlöm, és részére nem adom át, a
személyes
adatokhoz jogosulatlan hozzáférést nem engedek, a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozom.
2. Tudomásul veszem, hogy ez a titoktartási kötelezettség munkaviszonyom vagy munkavégzésre
irányuló
egyéb jogviszonyom fennállását követően is terhel.
3. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése a munkaviszonyból eredő
kötelezettség
lényeges megsértésének minősül, amelyre a munkáltató munkajogi jogkövetkezményeket
alkalmazhat.
Tudomásul veszem a Btk. 223.§-a szerinti magántitok megsértése bűncselekményére vonatkozó
tájékoztatást,

amely szerint, aki a foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva tudomására jutott magántitkot
alapos ok
nélkül felfedi, vétség miatt elzárással büntetendő. A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, ha a
bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.
Kelt, ___________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap
____________________________
munkavállaló

