Titoktartási és Pártatlansági nyilatkozat
A KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (01-09-203215) (továbbiakban: Társaság),
valamint köztem mint Megbízott/Vállalkozó között létrejött jogviszony kapcsán – figyelemmel
a vonatkozó Általános szerződési feltételekre – kijelentem, hogy:
I.
Titoktartási Nyilatkozat
1. A tevékenységi körömbe tartozó feladatok teljesítése során a Társaság utasításai szerint és
érdekeinek megfelelően, a tőlem elvárható legnagyobb gondossággal, valamint a
titoktartásra vonatkozó jogszabályi és egyéb előírások szerint fogok eljárni.
2. Vállalom, hogy bizalmasan kezelek és megőrzök minden olyan információt, üzleti és egyéb
titkot, más hasonló adatot (ideértve a személyes adatokat is) vagy dokumentumot, mely az
általam végzett tevékenység során vagy annak eredményeként jut tudomásomra.
3. Tudomásul veszem, hogy ezek az információk és dokumentumok kizárólag a rám bízott
feladatok teljesítése érdekében használhatók fel, és nem tehetők hozzáférhetővé harmadik
személy számára.
4. Tudomásul veszem, hogy üzleti titoknak minősül különösen:
- minden, a megbízás/vállalkozás tárgyával, tartalmával, feltételeivel kapcsolatos üzleti és/
vagy technikai jellegű adat;
- a Társaság tevékenységével, szolgáltatásaival, szellemi alkotásaival, üzleti kapcsolataival,
pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk;
- harmadik személyekkel, szervezetekkel kapcsolatos üzleti titoktartási kötelezettsége mellett
kezelt és a harmadik személy, illetve szervezet engedélyével jogszerűen átadott adatok;
- minden olyan információ, amelyhez szóbeli vagy írásbeli kapcsolattartás, illetőleg a
Társaság helyiségeibe történő belépés vagy egyéb módon hozzáférek, vagy hozzáférhetek;
5. Kötelezettséget vállalok arra, hogy:
- minden, üzleti titoknak minősülő információt és adatot a legszigorúbb üzleti titoktartás
szabályai szerint kezelek, legalább olyan gondossággal, mintha saját üzleti titkaimról lenne
szó és legalább olyan szabályok szerint, amelyeket saját üzleti titkaimmal kapcsolatban
alkalmaznék;
- az esetlegesen a tudomásomra jutott személyes adatok vonatkozásában megtartom a
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit;
- köteles vagyok tartózkodni ezen információk saját vagy más céljaira történő
felhasználásától, továbbá harmadik személyek részére történő átadásától;
- a megbízáshoz/megrendeléshez kapcsoló iratok meglétéről, tárgyáról, tartalmáról és
feltételeiről harmadik személyek részére tájékoztatást nem adok;
- minden olyan esetről haladéktalanul tájékoztatom a Társaság képviselőjét, amikor bíróság
vagy hatóság megkeresése alapján üzleti titok (bíróság vagy hatóság részére történő)
átadására kényszerülök;
6. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség értelemszerűen nem vonatkozik olyan
adatokra és információkra, melyek már a jelen nyilatkozat megismerésekor
köztudomásúak voltak, vagy később (de nem a titoktartási kötelezettség megszegése miatt)
köztudomásúvá váltak; amelyek a jogszabály erejénél, hatóság vagy bíróság
intézkedésénél fogva nyilvánosak.

7. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül fennmarad
mindaddig, amíg egy információ vagy adat üzleti titok jellege fennáll, illetve a fent felsorolt
körülmények be nem következnek.
A jelen nyilatkozatban a titoktartással összefüggésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, és
az egyéb, kapcsolódó jogszabályok az irányadók.
II.

Pártatlansági Nyilatkozat

1. Feladataimat pártatlanul végzem, és nem állok kapcsolatban egyetlen olyan féllel sem, aki,
vagy amely az általam végzett tevékenyég eredményeként bármilyen illetéktelen előnyben
részesülhet, továbbá akit, vagy amelyet tevékenységem végzése során jogtalan és/vagy
méltánytalan hátrány érhet.
2. Amennyiben olyan körülmény állna be, mely szerint érdekeltségi viszonyt eredményezne,
úgy minden ilyen tényről, illetve adatról haladéktalanul tájékoztatom a Társaság
ügyvezetőjét/képviselőjét.
3. Amennyiben a megbízási/vállalkozási szerződésben foglalt feladataim ellátása során olyan
tény, adat merül fel, amely összeférhetetlenséget okozna és ez a feladatom elvégzése
szempontjából releváns, azt írásban, haladéktalanul bejelentem a Társaság képviselője
részére.
4. Kijelentem, hogy legjobb tudomásom szerint nincs olyan múltbéli vagy jelenleg fennálló,
sem pedig – jelen idő szerint – a jövőben várhatóan felmerülő olyan tény vagy körülmény,
mely kizárná, kétségessé tenné, akadályozná, gátolná vagy veszélyeztetné pártatlanságomat,
illetve feladataim pártatlan, független, objektív, befolyástól mentes és a tőlem elvárható
legmagasabb szakmai színvonalon történő ellátását vagy összeférhetetlenséget
eredményezne. Az esetlegesen fennálló összeférhetetlenségi helyzetet haladéktalanul
megszüntetem és azt a Társaság képviselője felé ennek tényét – írásban – igazolom.
Jelen Titoktartási és Pártatlansági nyilatkozat (2 oldalon) a 1/2020 (I.02.) sz. Ügyvezetői
utasítás részét képezi.
Fentiek 2020.01.01. napjától alkalmazandók visszavonásig.

