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Javaslat a munkavállalóval kötött szerződés kiegészítésére 
 

 
1.) Felek, a közöttük [*] napján kötött munkaszerződést az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 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 vagy EU Rendelet) rendelkezései alapján 
kiegészítik az alábbiakkal. 
 

2.) Munkavállaló kifejezetten nyilatkozik, hogy Munkáltatónál hatályban lévő EU 
Rendelet szerinti, a Munkáltató működésével és tevékenységével kapcsolatos 
általános adatkezelési tájékoztatót (Általános Adatkezelési Tájékoztató), valamint a 
munkaviszonnyal kapcsolatban, a munkavállalók személyes adatai kezelésére 
vonatkozó adatkezelési tájékoztatót (Munkavállalói Adatkezelési Tájékoztató) 
megismerte, és azok rendelkezéseit betartja. 
 

3.) Munkavállaló kifejezetten nyilatkozik, hogy a munkájával kapcsolatban a 
tudomására jutott személyes adatokat nem kezeli, azaz azokat nem gyűjti, rögzíti, 
rendszerezi, tagolja, nem alakítja át, nem változtatja meg, azokat nem használja fel, 
nem továbbítja, terjeszti, azokat jogellenesen nem törli, és nem semmisíti meg. 
Mindezen adatkezelés saját célra sem valósítható meg. 
 

4.) Munkavállaló vállalja, hogy munkaviszonya megszűnését követően a birtokába 
került személyes adatokat megsemmisíti. 
 

5.) Munkavállaló tudomással bír arról, hogy ezen kötelezettségei megsértése a 
munkaviszony azonnali hatályú megszüntetéséhez vezetnek. 
 

6.) Munkavállaló ezúton hozzájárul ahhoz, hogy a Munkáltató a Munkaszerződésben 
rögzített, valamint a NAV és a társadalombiztosítási szervekhez bejelentendő 
személyes adatait, gyermekek után járó támogatások megállapítása céljából a 
munkavállaló gyermekének, házastársának/élettársának/családi kedvezmény 
igénybevételére jogosult személynek a személyes adatait, valamint a Munkavállaló 
képzettségére és végzettségére vonatkozó adatokat, valamint a kapcsolattartás 
céljából a Munkavállaló által megadott személyes adatokat (privát telefonszám és e-
mail cím, értesítési cím) és a munkabér utalás céljából a bankszámlaszámot kezelje. 
Az adatkezelés egyrészt a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes 
hozzájáruláson, másrészt a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz a 
Munkáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapul. Munkavállaló 
nyilatkozik, hogy Munkáltató őt az adatkezelésről a Munkaszerződés illetve annak 
módosítását és aláírását és a személyes adatok megadását megelőzően tájékoztatta, 
a Munkavállaló pedig a hozzájárulást megadta, illetve a kötelező adatkezelés 
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jogalapját megismerte. A Munkavállaló továbbá kifejezetten hozzájárul, hogy a 
végzettségét, képzettségét alátámasztó iratokról, okiratokról, bizonyítványokról, 
oklevelekről a Munkáltató másolatot készítsen, és azt kezelje. A Munkavállaló 
kifejezetten hozzájárul, hogy a Munkáltató a tevékenysége végzése és a jogi 
kötelezettségek teljesítése céljából, a szükséges mértékben, harmadik személy 
részére a Munkavállaló adatait, illetve a végzettségét, képzettségét alátámasztó 
iratokat, okiratokat, bizonyítványokat, okleveleket továbbítsa. 
 

 
A munkaszerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 
A munkaszerződés és jelen kiegészítés együtt érvényes és hatályos. 
 
 
Kelt: Cegléden, 2018. szeptember "..." napján. 
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