SZABÁLYZAT AZ ÜZLETI TITOK VÉDELMÉRŐL

Az Optimum Broker Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban Optimum Broker Kft. vagy Társaság)
mint független biztosításközvetítő, a tevékenységével kapcsolatban, az üzleti titok védelme érdekében
a 2013. évi V. törvény (Ptk.), a 2018. évi LIV. törvény (Üttv.) valamint a 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bitv.)
rendelkezései alapján, az alábbi szabályzatot alkotja és annak használatát elrendeli.

Az üzleti titok fogalma

Az üzleti titok a Társaság gazdasági tevékenységéhez kötődő minden nem közismert vagy a
gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan adat, tény, majd
akár ezekből készült összeállítás, amelynek illetékteleneknek kezébe történő jutása vagy megszerzése,
hasznosítása, esetleg másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozása a jogosultnak jogos személyi,
gazdasági, piaci, vagy esetleg pénzügyi érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltételezvén, hogy a titok
megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat semmiféle felróhatóság nem
terheli.
Fentiek alapján a Társaság tevékenységével kapcsolatban üzleti titoknak minősül,





az ügyfelek adatait tartalmazó adatbázis, cím és elérhetőségi lista,
az ügyfelek listája, adatai ügyfélkapcsolati adatai,
az ügyfélkapcsolati‐, üzletszerzési‐, ügyfélkapcsolat teremtési módszerek,
a Társaság gazdálkodására vonatkozó minden olyan adat, tény, vagy információ, amely a
hivatalosan letétbe helyezett éves beszámolóban vagy annak mellékleteiben, mint adat nem
szerepel.
Titoktartási kötelezettség

A Társaság és tulajdonosai, a Társaságben részesedést szerezni kívánó személy vagy személyek, a
vezető állású személy, egyéb vezető, a Társaság alkalmazottai, a Társasággal szerződésben álló
megbízottak, üzletkötők, kötelesek a Társaság működésével kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti
titkot időbeli korlátozás nélkül megőrizni!
A titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében hivatalosan eljáró






Felügyelettel (MNB)
Nemzetbiztonsági Szakszolgálatokkal,
Állami Számvevőszékkel,
Gazdasági Versenyhivatallal,
Vagyonellenőrrel,
Oldal 1 / 2

 a központi költségvetési pénzeszközök felhasználását ellenőrző és kijelölt ellenőrző
szervezettel,
Nem jelent üzleti titok megszegésének sérelmét a Társaság által, a NAV felé történő adatszolgáltatás.
A titoktartási kötelezettség nem áll fenn
 a bűnügyi nyomozás elrendelését követően a nyomozó hatóság és ügyészség felé,
 bűntetőügyben, polgári peres eljárás, bírósági felülvizsgálat során, bírósági ügyben, bírósági
szakértővel szemben, végrehajtási eljárás során bírósági végrehajtóval szemben,
A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti titok körébe tartozó adat, tény, tájékoztatás a Bitv. alapján
meghatározott körön kívül, az ügyfél és a Társaság felhatalmazása nélkül nem adható ki más személy
részére és az a faladatkörén kívül nem használható fel.
Aki üzleti titok birtokába jut, azt nem használhatja fel, hogy azzal bármilyen módon akárkinek előnyt
szerezzen, vagy a Társaság vagy annak ügyfele/i részére bármilyen módon hátrányt okozzon.
Aki üzleti titok birtokába jut, az az üzleti titkot köteles időbeli korlátozás nélkül megőrizni!

Ez a szabályzat 2020.09.01‐én lép hatályba.

Kelt Budapesten, 2020. 08. 15. napján

a Társaság ügyvezetője sk.
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