TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
Alulíro Szőnyi János, mint az Óriás Kutya Panzió K . (cím: 1142 Budapest, Sz őnyi út 35/b. adószám:
14519408-2-42), mint megbízo tartalomkezel ő ada eldolgozó - továbbiakban Megbízo képviselője tudomásul veszem,
hogy megbízóm, Bábel István EV. (cím: 1155 Budapest, Kolozsvár utca 48.), továbbiakban Megbízó
az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény szerint adatkezel őnek
minősül.
Továbbá, hogy Megbízómnak gondoskodnia kell a kezelt személyes adatok biztonságáról, így arról is,
hogy a személyes adatok kezelésére általa feljogosíto személyek toktartási köteleze séget
vállaljanak.
Ismerem és tudomásul veszem a személyes adat jelen értelmezését, mely szerint személyes adatnak
minősül azonosíto vagy azonosítható természetes személyre („Érinte ”) vonatkozó bármely
információ.
Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvete módon, különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy
tes , ﬁziológiai, gene kai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható.
Jelen dokumentum aláírásával következ ő toktartási nyilatkozatot teszem:
Köteleze séget vállalok arra, hogy a fent neveze Megbízómnak végze munkám során
tudomásomra juto 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.
Tudomásul veszem
● hogy ez a toktartási köteleze ség megbízásom illetve munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyom fennállását követ ően is terhel.
● hogy a toktartási köteleze ség megsértése a megbízásomból ered ő köteleze ség lényeges
megsértésének minősül, amelyre a megbízó jogkövetkezményeket alkalmazhat.
● a Btk. 223.§-a szerin magán tok megsértése b űncselekményére vonatkozó tájékoztatást,
amely szerint aki a foglalkoztatásánál fogva tudomására juto magán tkot alapos ok nélkül
felfedi, vétség mia elzárással büntetend ő. A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, ha
a bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.
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