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Péceli Polgármesteri Hivatal

KINEVEZÉSI/MUNKASZERZŐDÉSI KIKÖTÉS AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
MEGISMERÉSÉRŐL, ALKALMAZÁSÁRÓL ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

1.  Alulíérott,  ……………………………………………………………….  koö ztisztviseloő /munkavaé llaloé
kijelentem, hogy a munkaé ltatoé  adatkezeleési szabaé lyzataé t megismertem.

2.  A  koö ztisztviseloő /munkavaé llaloé  munkaveégzeése  soraén  a  szemeé lyes  adatok kezeleéseére
koö teles alkalmazni eés eé rveényesíéteni az adatkezeleési szabaé lyzat rendelkezeéseit.

3. Az adatkezeleési szabaé lyzat betartaé sa eés eé rveényesíéteése a  koö zszolgaé lati jogviszonyboé l/
munkaviszonyboé l  szaé rmazoé  leényeges koö telezettseégnek minoő suö l,  megseérteése munkajogi
jogkoövetkezmeényeket von maga utaén.

4.  A  koö ztisztviseloő /munkavaé llaloé  koö telezettseéget  vaé llal  arra,  hogy  a  munkaé ltatoé naé l
veégzett munkaé ja soraén – akaé r a munkaé ltatoé  sajaé t  adatkezeleése, akaé r megbíézaé s alapjaén
veégzett  adatfeldolgozoé i  teveékenyseége  soraén  –  tudomaésaé ra  jutott  szemeé lyes  adatokat
kizaé roé lag a munkakoö ri feladatai teljesíéteése ceé ljaéboé l kezeli eés tovaébbíétja, maés ceé lra nem
hasznaé lja, azokat illeteéktelen szemeé llyel nem koö zli, eés reészeére nem adja aé t, a szemeé lyes
adatokhoz  jogosulatlan  hozzaé feé reést  nem  enged,  a  szemeé lyes  adatokat  nyilvaénossaégra
nem  hozza.  A  koö ztisztviseloő /munkavaé llaloé  tudomaésul  veszi,  hogy  ez  a  titoktartaé si
koö telezettseég  a  koö ztisztviseloő  közszolgálati  jogviszonya/a  munkavállaló  munkaviszonya
vagy munkaveégzeésre iraényuloé  egyeéb jogviszonya fennaé llaé saé t koövetoő en is terheli. 
Tudomaésul  veszem,  hogy  a  titoktartaé si  koö telezettseég  megseérteése  a  koö zszolgaé lati
jogviszonyboé l/munkaviszonyboé l  eredoő  koö telezettseég  leényeges megseérteéseének minoő suö l,
amelyre a munkaé ltatoé  munkajogi jogkoövetkezmeényeket alkalmazhat, tudomaésul veszem
tovaébbaé  a  Btk.  223.  §-a szerinti  magaéntitok megseérteése  buő ncselekmeényeére  vonatkozoé
taé jeékoztataé st,  amely  szerint,  aki  a  foglalkozaé saénaé l  vagy  koö zmegbíézataé saénaé l  fogva
tudomaésaé ra  jutott  magaéntitkot  alapos  ok  neé lkuö l  felfedi,  veétseég  miatt  elzaé raé ssal
buö ntetendoő . A buö nteteés egy eévig terjedoő  szabadsaégveszteés, ha a buő ncselekmeény jelentoő s
eérdekseérelmet okoz.
Alaé íéraé sommal igazolom, hogy jelen nyilatkozat egy peé ldaényaé t aé tvettem.

Kelt, _____________________________________

____________________________
                          a koö ztisztviseloő /munkavaé llaloé  alaé íéraé sa”


