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Titoktartási nyilatkozat
Alulírott, ........................................................................................................................................................................................................................(cégnév)
(székhelye: .............................................................................................................................................................................................................................,
cégjegyzékszáma: ..................................................................................................................................................................................................................,
képviseli: .......................................................................................................................................................................................................[név, beosztás])
a mai napon az OTP Bank Nyrt. felé a következő nyilatkozatot tesszük:
1. Az OTP Bank Nyrt-vel (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszáma: 01-10-041585) – továbbiakban:
Bank – folytatott, az OTP Bank által kiírt ajánlattételi felhívások tekintetében történő bármely ajánlattételi eljárásban való
részvétellel (a továbbiakban Tevékenység) kapcsolatos üzleti tárgyalások során Társaságunk a Bank üzleti érdekkörébe tartozó
adatok, információk, dokumentumok birtokába kerül. A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentjük, hogy az abban foglaltak az OTP
Bank által kiírt bármely ajánlattételi eljárásban történő részvételünk tekintetében irányadó, amelyikben Társaságunk részt vesz.
2. Tudomásul vesszük, hogy a Tevékenység keretében a Bank által átadott bármilyen adatok, információk, tények, illetve az
azokat tartalmazó dokumentumok bármilyen formában (akár közvetlenül, akár közvetett úton jutott Társaságunk tudomására)
üzleti titkot, banktitkot vagy értékpapírtitkot (a továbbiakban együtt Bizalmas Információ) képeznek.
3. Ennek megfelelően nyilatkozunk, hogy a tudomásunkra jutott Bizalmas Információt kizárólag a jelen nyilatkozatban
meghatározott célra használjuk fel. Kijelentjük, hogy a Tevékenység során esetlegesen tudomásunka jutott bank-, értékpapírilletve fizetési titkot megőrzi, azokat harmadik személy tudomására nem hozzuk. Kijelentjük továbbá, hogy a bank- és
értékpapírtitokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket Társaságunk ismeri, az azok megsértése esetére előírt szankciókat
ismerjük és tudomásul vesszük. Kijelentjük, hogy a Tevékenység során Társaságunk nem kíván hozzáférni a Bank által kezelt
bank-, illetve értékpapír- vagy fizetési titoknak minősülő adatokhoz valamint személyes adatokhoz. Vállaljuk, hogy amennyiben
Társaságunk észleli, hogy banktitok, értékpapírtitok, fizetési titok vagy személyes adat került birtokába, erről a banktitok,
értékpapírtitok, fizetési titok vagy személyes adat törlésével egyidejűleg haladéktalanul értesíti a Bankot.
4. Továbbá tudomásul vesszük, hogy a Bizalmas Információról semmilyen információ sem egészben, sem részben a Bank
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem hozható harmadik személy tudomására, illetve nem
használható fel feladatkörön kívül vagy illetéktelen előnyök megszerzésére, hátrány okozására. Amennyiben bármilyen
hatósági határozat vagy egyéb jogszerű kötelezés alapján Társaságunknak a jelen nyilatkozatban foglalt titoktartási
kötelezettségét érintő adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik, köteles az alapul szolgáló határozat vagy egyéb előírás egy
másolati példányát a Banknak megküldeni (amennyiben a jogszabályok vagy az adatszolgáltatás alapjául szolgáló határozat
ezt kifejezetten nem zárja ki). Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését megelőzően Társaságunk egyeztetni köteles a
Bankkal és – amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettséget előíró határozat ezt kifejezetten nem tiltja – csak a Bankkal
előzetesen írásban egyeztetett tartalmú választ küldhet az adatszolgáltatási kötelezettséget előíró határozatra, és ezen túl
is köteles minden tőle elvárható erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy biztosítsa a szolgáltatott információ üzleti
titokként történő kezelését.
5. Kötelezettséget vállalunk továbbá, hogy a Bizalmas Információról társaságunk nem készít feljegyzést, másolatot, azt
nem rögzíti, tárolja Tevékenység bármely okból történő megszűnését követően, a megbízás megszűnését követően kötelesek
visszaszolgáltatni, vagy megsemmisíteni és ennek megtörténtéről teljes bizonyító erejű okirati formában nyilatkozni
(1. sz. melléklet).
6. Tudomásul vesszük, hogy a Biztalmas Információ a Társaságunk részére történő átadást követően is a Bank tulajdonában
és kizárólagos rendelkezési körében marad, ennek megfelelően annak visszaszolgáltatását a Bank írásban bármikor kérheti
Társaságunktól. A Bank írásbeli felhívására, vagy a Tevékenység bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén
Társaságunk:
(a) köteles visszaszolgáltatni minden Bizalmas Információt és ahhoz kapcsolódó származékos anyagot;
(b) köteles haladéktalanul megsemmisíteni minden olyan dokumentumot, felvételt, számítógépes adathordozót, tárgyat,
mintát és a Bizalmas Információhoz kapcsolódó származékos anyagot, amely nem került a fenti (a) bekezdés alapján
visszaszolgáltatásra;
(c) nem tarthatja meg a fenti (a) és (b) bekezdésben foglaltak egyetlen másolatát vagy kiadmányát sem, különös tekintettel
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arra, hogy a Bizalmas Információ eleve nem reprodukálható;
(d) köteles legalább teljes bizonyító erejű okirati formában megtett írásbeli nyilatkozatot kiadni arról, hogy a jelen
6. pontban foglalt rendelkezéseknek maradéktalanul eleget tett.
7. Amennyiben Társaságunk bármilyen kötelezően érvényesülő jogszabály vagy könyvviteli szabály alapján a Bizalmas
Információ másolatát visszatarthatja, úgy
(a) köteles az ilyen visszatartásra vonatkozó követelményekről a Bankot írásban tájékoztatni és
(b) köteles biztosítani, hogy az ilyen módon visszatartott Bizalmas Információra a továbbiakban is a jelen nyilatkozatban
foglalt előírások érvényesüljenek a visszatartás ideje alatt.
8. A Bizalmas Információval kapcsolatos titoktartási kötelezettség valamennyi munkavállalónkat, egyéb közreműködőnket
(különösen alvállalkozót, megbízottat, teljesítési segédet) terheli. Kijelentjük, hogy a jelen nyilatkozatban meghatározott
titoktartási kötelezettség a Társaságunkat, valamint közreműködőit, munkavállalóit attól függetlenül is időbeli korlát nélkül –
különös tekintettel a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 165. § (1) bekezdésében
foglaltakra is – terheli, hogy a Bankkal folytatott Tevékenység bármely okból megszűnik.
9. Tudomásul vesszük, hogy a Bank a Bizalmas Információt tartalmazó elektronikus dokumentumokat csak az alábbi
tartalomvédelmi megoldások valamelyikének alkalmazásával továbbít, és vállaljuk, hogy Társaságunk is ennek megfelelően jár
el (ide értve a Bizalmas Információ Társaságunk általi visszaszolgáltatásának esetét is) egymásnak:
(a) a Bizalmas Információt tartalmazó dokumentum jelszóval történő titkosítása mellett;
(b) a Bizalmas Információt tartalmazó dokumentumokat tartalmazó tömörített mappa (.ZIP) jelszóval történő titkosítása
mellett;
(c) ún. AD RMS (Active Directory Rights Management Service) keretében történő titkosítással, amennyiben Társaságunk
rendelkezik a Bank által biztosított hozzáféréssel a banki Active Directory-hoz.
A fenti (a) és (b) pontban foglaltak esetében a Felek a védelmet feloldó jelszót (jelszavakat) külön csatornán (nem a védett
tartalmú dokumentumokkal egy elektronikus üzeneten belül) kötelesek továbbítani a másik Félnek
10. Társaságunk köteles megfelelő (technikai és szervezési) intézkedésekkel védeni a megismert Bizalmas Információt a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, illetve
köteles biztosítani annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a Bizalmas Információt adatátviteli berendezés
alkalmazásával kiknek továbbították.
11. Tudomásul vesszük, hogy a jelen nyilatkozat szerinti titoktartási kötelezettség megszegése esetén Társaságunk
10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint összegű kötbért köteles megfizetni a Bank részére. Társaságunk – a jelen pontban
meghatározott kötbér összegén felüli károk tekintetében – teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik, a károk
előreláthatóságától függetlenül. Kijelentjük, hogy tudatában vagyunk annak, hogy az üzleti titkot megsértő személy a
Btk. 418. §-ában, illetve – a tényállástól függően – a 422. §-ában meghatározott büntetéssel büntethető.
12. Vállaljuk, hogy amennyiben a üzleti titoksértés tényéről, vagy titoksértés megalapozott gyanújáról, továbbá olyan
körülményről értesül társaságunk, amely valószínűsíti a Bank e tárgykörbe tartozó érdeksérelmét, úgy haladéktalanul
tájékoztatjuk erről a Bankot, egyidejűleg jóhiszeműen együttműködve járunk el a titoksértés, avagy az ezzel összefüggő
érdeksérelem megakadályozása, avagy a sérelmes helyzet megszüntetése érdekében.
13. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a Tevékenység elvégzésében részt vevő közreműködőinket, munkavállalóinkat a
jelen nyilatkozat tartalmáról tájékoztatjuk, és velük azonos tartalmú titoktartási megállapodást kötünk. Társaságunk és a
jelen nyilatkozat szerinti titoktartási kötelezettséget megsértő Közreműködőinek felelőssége a Felek megállapodása alapján
egyetemleges.
14. A jelen nyilatkozatban foglalt titoktartási kötelezettség és korlátozások nem terjednek ki azokra a Bizalmas Információnak
minősülő adatokra, amelyek
(a) köztudomásúak, illetve a Banktól független okból vált a nyilvánosság számára hozzáférhetővé; vagy
(b) írásbeli nyilvántartással bizonyíthatóan, jogszerűen harmadik személytől jutottak Társaságunk tudomására, 		
birtokába, a jelen nyilatkozatban foglaltak megsértése nélkül; vagy
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(c) a jelen nyilatkozat megsértése nélkül nyilvánosságra került, illetve publikálták; vagy
(d) írásbeli nyilvántartással bizonyíthatóan a jelen nyilatkozat hatályba lépését megelőzően Társaságunk birtokában voltak;
vagy
(e) továbbadásához vagy felhasználásához a Bank nyilatkozatában írásban hozzájárult; vagy
(f) jogszabályon alapuló erre irányuló bírósági vagy hatósági felhívásra kellett rendelkezésre bocsátani, amennyiben az
ilyen információ-szolgáltatást megelőzően Társaságunk a jelen nyilatkozat 4. pontjában foglaltak szerint járt el.
15. A jelen nyilatkozatban foglalt titoktartási kötelezettséggel kapcsolatban felmerült vitás ügyek békés úton történő
rendezésének kötelezettségét vállaljuk. Bármely vita eldöntését, amely a jelen nyilatkozattal vállalt titoktartási nyilatkozatban
foglalt kötelezettséggel összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével
kapcsolatban keletkezik, és azt a Bankkal egymás között nem lehetséges megnyugtató módon rendezni, a Bank, illetve
Társaságunk a polgári perrendtartásról szóló mindenkor hatályos törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bíróságtól kérheti a jogvita eldöntését.
A Titoktartási nyilatkozat alább felsorolt mellékletei a Titoktartási nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezik:
1.sz. Melléklet – Nyilatkozat Bizalmas Információ megsemmisítéséről
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(név, beosztás)
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(cégszerű aláírás)

