BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Alulírott:

NÉV:
ANYJA NEVE:
SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ:
TELEFONSZÁM:
LAKCÍM:

kijelentem, hogy a Driver Intelligence Database (a továbbiakban: DiDb) rendszerben, melynek kizárólagos adatkezelője a
SECTRAN Kft. [(cégjegyzékszám: 16-09-016061; adószám: 14313965-2-16; központi iroda: H-1033, Budapest, Szentendrei út
89-93.) a továbbiakban: SECTRAN)], tagságot kívánok létesíteni és fenntartani az alábbiak szerint:
1.

Kijelentem, hogy jelen Nyilatkozat elválaszthatatlan részét képező, a SECTRAN munkatársa által az adatbázisba történő
felvételi eljárás (a továbbiakban: regisztráció) során előttem feltárt, valamint a www.didb.eu honlapon is közzétett DiDb
Felhasználói Kézikönyv tartalmát megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem.

2.

Jelen Nyilatkozat aláírásával kijelentem továbbá, hogy SECTRAN munkatársa által rendelkezésemre bocsátott
Adatkezelési Tájékoztató (mely kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a személyes adataim kezelésével összefüggő
jogaimra és jogorvoslati lehetőségeimre), valamint a személyes adataim kezeléséről szóló „A DiDb rendszer adatkezelési
leírása” (továbbiakban: kézikönyv) dokumentumok tartalmát megismertem, személyes adataim fenti dokumentumokban
foglaltak szerinti kezelését elfogadom. Kijelentem, hogy a regisztráció önkéntes és tájékozott elhatározásomon alapul, és a
DiDb rendszer tagja kívánok lenni. Az adataim kezelésének célja a DiDb tagságra vonatkozó szerződés megkötése.
Megértettem, hogy amennyiben adataim kezelésének megszüntetését kérem - a kezelt adat fajtájától függően akár
egyidejűleg - a törlendő adat hiányában a szerződéses jogviszony automatikusan megszűnhet.

3.

Tudomásul veszem, hogy a hatályos jogszabályok alapján SECTRAN a DiDb adatbázisba történő felvételem, valamint a
DiDb tagságom fenntartásával kapcsolatos tevékenysége során a 2. pontban nevesített tájékoztató és kézikönyv alapján
adatfeldolgozót vehet igénybe. Az adatfeldolgozókról SECTRAN a kézikönyvben és egyéb kommunikációs csatornáin ad
tájékoztatást, de bármikor tájékoztatást kérhetek az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók személyéről.

4.

Tudomásul veszem, hogy SECTRAN-t, mint a DiDb rendszer adatkezelőjét és üzemeltetőjét, nem terheli felelősség
döntéseinek – úgy mint regisztrációs kérelem visszautasítása, minősítés, felfüggesztés, kizárás - a munkaviszonyomra
gyakorolt esetleges hatásáért.

5.

Tudomásul veszem továbbá, hogy a www.didb.eu honlapon közzétett DiDb Incidens Szabályzatban foglaltak a DiDb
tagságom létesítésével egyidejűleg, valamint tagságom fenntartásának teljes időtartama alatt rám nézve kötelező
érvényűek.

6.

Vállalom, hogy a DiDb regisztráció és kártyakészítés díja SECTRAN részére – a szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg
készpénzben vagy előzetes megállapodás esetén utólag, banki átutalással – megfizetésre kerül, továbbá tudomásul
veszem a DiDb hivatalos honlapján (www.didb.eu) közzétett szolgáltatási díjak megfizetésére vonatkozó kötelezettséget.

7.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
tudomásom szerint jelenleg sem büntetőeljárást, sem szabálysértési eljárást nem folytatnak ellenem
a közügyek gyakorlásától nem vagyok eltiltva
cselekvőképes természetes személy vagyok
a regisztráció során megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek
valamennyi, a regisztráció során SECTRAN munkatársának bemutatott okmányom valódi

8.

Megértettem, hogy SECTRAN és közöttem a DiDb tagság létesítésére és fenntartására vonatkozó szerződés jelen
nyilatkozat SECTRAN általi elfogadásával jön létre. Jelen nyilatkozatra és az elfogadását követően létrejövő szerződésben
szabályozott valamennyi kérdésben a magyar polgári jog és a hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és 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) az irányadók, az
esetleges jogvita eldöntésére az illetékes magyar bíróság jogosult.
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