Titoktartási nyilatkozat
Alulírott
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Személyi igazolvány/ személyazonosító igazolvány száma:
Lakcíme:
mint a
I.*
Közvetítő cégneve: .........................................................................................................
Közvetítő cégjegyzékszáma: ..........................................................................................
Közvetítő székhelye: ......................................................................................................
Közvetítői munkavállalója
II.**
Közvetítő cégneve:. ........................................................................................................
Közvetítő cégjegyzékszáma: ..........................................................................................
Közvetítő székhelye: .......................................................................................................
Közvetítői alvállalkozó cégneve/neve: ...........................................................................
Közvetítői alvállalkozó cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: .....................................
Közvetítői alvállalkozó székhelye: .................................................................................
Közvetítői alvállalkozó munkavállalója
1) Tudomásul veszem, hogy üzleti-, illetve banktitok – ideértve az egyéb
jogszabályokban nevesített egyéb titkot (pl. értékpapírtitok, pénztártitok stb.) is tárgyát képezi minden olyan információ, tény és adat, amely az ERSTE
LAKÁSTAKARÉK ZRT. (Erste), mint Megbízó és Közvetítő (együttesen: Felek)
között létrejött, pénzügyi szolgáltatást közvetítői tevékenység ellátására
vonatkozó Megbízási Szerződés alapján végzett közvetítői tevékenységem során
a tudomásomra jutott.
2) Kijelentem, és kötelezettséget vállalok arra, hogy a Közvetítő részéről az Erste
részére végzett valamennyi személyes adat kezeléssel feladatom/tevékenységem
teljesítése során tudomásomra jutott valamennyi személyes adatot üzleti titoknak,
a személyes adat minősítése alapján, amennyiben az irányadó jogszabály előírja,
ezen felül banktitoknak, értékpapír titoknak, biztosítási titoknak, vagy egyéb
védett információnak tekintem és kötelezettséget vállalok az adott titok irányadó
jogszabályok szerinti kezelésére, valamint határidő nélküli megtartására.
3) Kijelentem, hogy
a) az általam kezelt személyes adatokat harmadik személy részére – az Erste
előzetes, írásos engedélye nélkül – semmilyen célból nem adom át, a
Közvetítő/Közvetítői alvállalkozó részére ellátott feladatkörömön kívül nem
használom fel, és felelős vagyok minden olyan kárért, ami bizonyítottan e
kötelezettség megsértéséből ered,

b) tudomásom van arról, hogy személyes adat az azonosított vagy azonosítható
természetes személyre, azaz bármely érintettre vonatkozó bármely
információ. Tudomásom van arról is, hogy 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.
c) tudomásom van arról, hogy a személyes adat kezelés szabályait az alábbi
jogszabályok tartalmazzák, melyben foglaltak megtartására kötelezettséget
vállalok:
-

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU RENDELETE (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet; GDPR);

-

a tevékenységemre hatáskörrel rendelkező
utasításai;

-

az Európai Uniót létrehozó szerződés (EUSZ) 29. cikke szerinti
Adatvédelmi Munkacsoport (WP 29-es munkacsoport) előírásai,

-

továbbá
az
információs
önrendelkezési
jogról
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

-

valamint az adott adatfeldolgozási tevékenységre
jogszabályi előírások.

adatvédelmi hatóságok

és

irányadó

az
egyéb

d) tudomásul veszem, hogy az ilyen jellegű információval való visszaélés polgári
jogi, illetve büntetőjogi következményekkel járhat;
4) Az alábbi aláírással elfogadom a jelen Nyilatkozat feltételeit.
5) Jelen nyilatkozat az aláírás napjától határozatlan ideig hatályos.
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