TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
MIVEL az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.; E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (a
továbbiakban: „E.ON”) Technológiai célra, hálózatveszteség és mérési különbözet pótlására
(HMK) pótlására szolgáló földgáz beszerzési eljáráshoz tárgyában (a továbbiakban: „Tárgy”)
Ajánlati felhívást tett közzé,
MIVEL az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.; E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
számára szükséges, hogy a …………………..….cég (a továbbiakban: …………….) tudomására
hozzon bizalmas, a tulajdonát képező, vagy egyébként jogszerűen a birtokában lévő egyéb
információkat, valamint a működésével kapcsolatos szellemi tulajdont, illetve stratégiákat,
amely információkat a(z) ……………. . kizárólag a Tárgy Ajánlati felhívással kapcsolatos ajánlat
megfelelő szakmai színvonalú elkészítése, illetve Szerződéskötés esetén annak teljesítése
érdekében használhat fel,
MIVEL az Információkat E.ON bizalmas jellegűként kívánja feltárni, ezért
alulírott …………………..(aláíró neve) mint, a(z) …………………… Kft. (székhely: ……………………...,
cégjegyzékszám: …………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője a felek közötti
adatszolgáltatással kapcsolatos titokvédelmi szabályok egyértelmű meghatározása céljából
az alábbi nyilatkozatot teszem:
Kijelentem, hogy a fenti beszerzési eljárás kapcsán közvetlen, vagy közvetett módon a
tudomásomra jutott valamennyi, az E.ON -ra és/vagy az E.ON Hungária cégcsoportra, azok
tagjaira, vezetőire, munkavállalóra, valamint ügyfeleire, hozzájuk kapcsolódó személyes
illetve üzleti adatokra vonatkozó információ, stratégia (a továbbiakban együttesen:
„Információ”, vagy „Információk”) az E.ON és az E.ON Hungária cégcsoport üzleti titkát
képező bizalmas információnak minősül. Ezen Információk vonatkozásában titoktartási
kötelezettség terhel, az Információt köteles vagyok – az alábbiakban meghatározottak
szerint – bizalmasan kezelni és védeni a jogosulatlan hozzáféréstől. Az „Információ” kifejezés
magában foglalja az összes olyan információt, amelyről írásban, szóban, vagy bármely más
formában értesült a(z) ……………………., amelyek különösen, de nem kizárólag magukban
foglalják, a stratégiákra, árképzésre, találmányokra, elképzelésekre, ötletekre, know-how-ra,
technikai leírásokra, tervekre, specifikációkra, rajzokra, lenyomatokra, modellekre, példákra,
munkafolyamatokra, számítógépes programokra, marketing tervekre, ügyfélkörre, személyes
adatokra vonatkozó információkat, és bármely más technikai, pénzügyi vagy üzleti
információt. Kijelentem, hogy a kapcsolattartói adatokat az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 számú rendelete ("GDPR") 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján a szerződés
teljesítése érdekében, a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezelem. Ennek megfelelően a
személyes adatok egyéb célra történő felhasználása, kezelése, feldolgozása, továbbítása
tilos.
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1. A titoktartási kötelezettség keretében a(z) …………………….,
• az Információt kizárólag azon munkavállalói számára tárhatja fel, akik részére
ennek ismerete a ……….. beszerzési eljárásban, illetve amennyiben annak
eredményeképpen Szerződés jön létre, úgy annak teljesítése érdekében
szükséges;
• tájékoztatja alkalmazottait a bizalmassági követelményekről és gondoskodik
róla, hogy a megismert Információkat más személy tudomására ne hozzák;
• megköveteli alkalmazottaitól, munkatársaitól, hogy ugyanolyan gondossággal
járjanak el, mint ahogy azt a saját tulajdonát képező bizalmas üzleti
információk és személyes adatok esetén teszik;
• nem tárja fel harmadik felek irányában jelen nyilatkozat létezését és a
Szerződő Felek közötti megbeszélések tartalmát, továbbá azok természetét az
E.ON előzetes írásos engedélye nélkül, és
• tájékoztatja E.ON-t az Információk rendeltetésellenes használatáról.
2. Tudomásul veszem, hogy az E.ON-ra vonatkozó bármely Információt, különösen, de nem
kizárólag az üzleti titkokat illetéktelen személyek részére semmilyen módon nem
tehetem hozzáférhetővé, nem terjeszthetem, és nem hozhatom nyilvánosságra. A Jelen
kötelezettség időkorlát nélkül terheli a(z) …………………….–t.
3. Ismert előttem, hogy az E.ON-ra és az E.ON Hungária cégcsoportra vonatkozó bármilyen
Információ – de különösen az üzleti titkok – vonatkozásában a titoktartási kötelezettség
alól kizárólag az E.ON arra felhatalmazott képviselője és kizárólag írásban adhat előzetes
felmentést.
4. Tudomásul veszem, hogy az összes Információ az E.ON és/vagy az E.ON Hungária
cégcsoport tulajdonát képezi. ……………………. köteles az adathordozón kapott Információt
az E.ON és/vagy az E..ON Hungária cégcsoport részére visszajuttatni, vagy az ilyen
formában kapott Információt megsemmisíteni, amikor erre őt felkérik.
5. Tisztában vagyok azzal, hogy az esetleges üzleti titoksértésért, amely bizonyíthatóan és
felróhatóan a(z) ……………………. részéről merül fel, büntetőjogi és kártérítési felelősség
terhel. Tudomásul veszem, hogy a jelen Nyilatkozatban vállalt kötelezettség megszegése,
vagy annak veszélye E.ON és az E.ON Hungária cégcsoportra nézve nem orvosolható
sérelmet okozhat és azt, hogy E.ON és/vagy az E.ON Hungária cégcsoport egyéb
jogorvoslati lehetőségei mellett jogosult bíróságtól kérni a jelen Nyilatkozatot sértő
magatartás megtiltását és valamennyi felmerült kárának megtérítését, amelyek
bizonyítottan a(z) ……………………. részéről tanúsított magatartás következtében merültek
fel.
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Kelt:……………………………..

……………………………………..
név
……………………………..
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