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MUNKASZERZŐDÉSI KIKÖTÉS AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLVZAT MEGISMERÉSÉRŐL, 

ALKALMAZÁSÁRÓL ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL 

 

1. A munkavállaló kijelenti, hogy a munkáltató adatkezelési szabá lyzatát megismerte. 

 

A munkavá llaló munkavégzése során a személyes adatok kezelésére köteles alkalmazni 

és érvényesíteni az adatkezelési szabályzat rendelkezéseit. 

 

Az adatkezelési szabályzat betartása és érvényesítése a munkaviszonyból származó 

lényeges kötelezettségnek minősül, megsértése munkajogi jogkövetkezményeket von 

maga után. 

 

2. A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a munkáltatónál végzett munkája során 

tudomásomra jutott személyes adatokat kizárólag a munkaköri feladatai teljesítése céljából 

kezeli és továbbítja, más célra nem használja, azokat illetéktelen személlyel nem közli, és 

részére nem adja át, a személyes adatokhoz jogosulatlan hozzáférést nem enged, a 

személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza. A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, 

hogy a munkáltató tulajdonosairól, ügyfeleiről, projektjeiről és munkatársairól időbeli 

korlátozás nélkül a részére átadott bármilyen dokumentációból, tárgyalás során és bármilyen 

más módon tudomásomra jutott bármilyen adatot, információt megőrzi. Üzleti titoknak 

minősül különösen a Társaság tulajdonát képező, birtokomba került minden, jogi oltalom alá 

eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: a társaság(ok) 

üzletmenetét, gazdálkodását érintő elképzelések) szellemi alkotás, ötletek, valamint a 

Társaság üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, általam a Társaságnak nyújtott szolgáltatás 

kapcsán és azon kívül tudomásomra jutott személyes adatok, információk, gazdálkodásra 

vonatkozó adatok, illetve minden olyan adat és információ, amit a Társaság üzleti titoknak 

minősít, személyes adatként kezel, vagy jogosan annak tekinthet. Az üzleti titkot, személyes 

adatokat képező információkat nem vagyok jogosult harmadik személy tudomására hozni, 

publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, a munkáltató és a cége érdekei ellen 

felhasználni. Tartózkodom minden olyan magatartástól, amely a munkáltató cége gazdasági 

érdekeit veszélyeztetné. A munkáltatói céggel kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát 

és bármilyen úton történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) 

bizalmas információként kezelem. A fenti kötelezettségem megszegése esetén a hatályos 

jogszabályok szerint büntetőjogi és teljes anyagi felelősséggel tartozom. 
 

3. A munkavá llaló tudomásul veszi, hogy ez a titoktartási kötelezettség munkaviszonyom 

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyom fennállását követően is terhel. A 

munkavállaló tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése a 

munkaviszonyból eredő kötelezettség lényeges megsértésének minősül, amelyre a 

munkáltató munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat, tudomásul veszi továbbá 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: Kecskemét, 2019. …………….. 
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