
 
N Y I L A T K O Z A T 

 
 
Szerződés száma: ____________ Szerződő fél neve, kódszáma: ________________________ 
 
Alulírott(ak), mint az ULT Magyarország Zrt.-vel szerződéses jogviszonyban álló Termelője, illetve 
ezen termelő 1. sz. melléklet szerinti közeli hozzátartozója ezúton kifejezett 
 

hozzájárulásomat adom 
 
ahhoz, hogy az alábbiakban feltüntetett, a jelen nyilatkozat 1. számú mellékletét képező „Tájékoztató 
személyes/különleges adatok szolgáltatásáról” megnevezésű okiratban pontosan meghatározott 
körben, módon és korlátozásokkal – az ott szereplő időtartam alatt – személyes/különleges adataimat 
az ULT Magyarország Zrt. kizárólag a Tájékoztatóban megjelölt célból kezelhesse, feldolgozhassa, 
illetve felhasználhassa, a Tájékoztatóban meghatározott – az adatok megismerésére jogosult – 
adatkezelők részére átadhassa. 
 
A nyilatkozatot önként, minden kényszertől és befolyástól mentesen teszem meg, melyet sajátkezű 
aláírásommal látok el. 
 
Ön vagy bármely közeli hozzátartozója kormányzati szerv alkalmazottja vagy képviselője-e (a 
Tájékoztatóban meghatározattak szerint)?  (jelölje a megfelelő válaszokat) 

 

� Igen – termelő vagy vállalkozás tulajdonosa, vezetője, képviselője; 

� Igen – közeli hozzátartozó; 

� Nem 
 
 

Termelő megjegyzése: _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Termelő neve:   _________________________________________ 

Aláírás:   _________________________________________ 

Kelt:    _________________________________________ 

 

 

 

Agronómus megjegyzése: _________________________________________ 
 



1. számú melléklet 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

személyes / különleges adatok szolgáltatásáról 
 

A Universal csoport Korrupcióellenes Megfelelési folyamatának kiemelt részeként az ULT Magyarország Zrt. adatgyűjtést folytat és 
az érintett személyek által megadott személyes és különleges adatokat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezeli. Különleges adatnak 
minősülnek azok az adatok, amelyek az érintett személyek politikai véleményére vagy pártállására vonatkoznak. 
 
Az adatgyűjtésben érintett személyek: az ULT Magyarország Zrt.-vel szerződéses jogviszonyban álló termelők, illetve ezen 
termelők közeli hozzátartozói. 
 
Jelen adatszolgáltatás céljából közeli hozzátartozónak minősül: házastárs, szülők, gyermekek, testvérek, nagyszülők, gyermekek 
házastársa, házastárs szülei és nagyszülei. 
 
Az adatgyűjtés célja: a Korrupcióellenes vállalati programban rögzített elvárásoknak való megfelelés érdekében azt szeretnénk 
megtudni, hogy Ön vagy bármely közeli hozzátartozója „Kormányzati szerv” alkalmazottja vagy képviselője-e. 
 
Az adatok megismerésére jogosultak: Az ULT Magyarország Zrt. mint adatkezelő, valamint a Nyidoter Kft. (székhely: 4400 
Nyíregyháza, Dugonics u. 2.-4.), a Deltafina S.r.l. (székhely: Via Monte Fiorino 4, 05018 Orvieto Scalo (TR), kereskedelmi képviselet: 
Via Monte delle Gioie 1/C, 00199 Róma, Olaszország), az Universal Leaf Tobacco Co., Inc. (székhely: 9201 Forest Hill Avenue, Stony 
Point II Building, Richmond, Virginia 23235 USA) mint adatfeldolgozók, valamint az USA Igazságügyi Minisztériuma is. 
 
Az adatkezelés időtartama határozott, az Adatkezelő mindaddig jogosult a személyes adatok kezelésére, feldolgozására és 
felhasználására, ameddig a Termelő szerződéses jogviszonyával kapcsolatban az ULT Magyarország Zrt. az adózási és számviteli 
elévülési időn belül jogszabályi kötelezettségének eleget tenni köteles. Ezt követően az Adatkezelő illetve a személyes adatokhoz 
hozzáférő adatfeldolgozók kötelesek a személyes adatokat törölni vagy egyéb módon megsemmisíteni. 
 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy: 

1. Az adatszolgáltatás önkéntes, azaz a termelőre illetve közeli hozzátartozóira vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelők csak 
és kizárólag az adatszolgáltatással érintett hozzájáruló nyilatkozata alapján kezelhetik, illetve használhatják fel. 

2. A jelen nyilatkozat aláírásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait az ULT Magyarország Zrt. a Universal 
Leaf Tobacco Company, Inc (székhely: 9201 Forest Hill Avenue, Stony Point II Building, Richmond, Virginia 23235 USA) mint 
adatfeldolgozó részére az Amerikai Egyesült Államokba átadja, ahol a személyes adatoknak az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) szerinti megfelelő szintű védelme nem 
biztosított. 

3. A jelen adatszolgáltatásban feltüntetett válaszai semmiképpen nem veszélyeztetik azt, hogy Ön üzleti kapcsolatban álljon az ULT 
Magyarország Zrt.-vel. A jelen kérdésre adott válaszai nincsenek semmilyen hatással arra vonatkozóan, hogy az ULT 
Magyarország Zrt. felvásárolja a dohányát. 

4. Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az 
ULT Magyarország Zrt.-nél. Önt megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is az Infotv 21. §-ában írtak 
szerint. Jogainak érvényesítése érdekében jogosult továbbá bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, a hatályos jogszabályokkal összhangban. 

 
Jelen adatszolgáltatás céljából Kormányzati szervnek minősül: 

1. bármilyen osztály, ügynökség vagy minisztérium, amely a kormányzat végrehajtó, törvényhozó vagy igazságszolgáltató ágához 
tartozik, lehet az nemzeti, állami, helyi vagy önkormányzati (vagy ezeknek megfelelő) szinten; 

2. bármilyen szerv vagy magánszemély, ami/aki „hivatalos minőségben jár el” (vagyis a kormányzat feladatkörébe tartozó ügyben, 
a kormánytól kapott felhatalmazás alapján jár el); 

3. bármilyen politikai párt vagy politikai kampány; 

4. bármilyen nemzetközi közszervezet, mint a Világbank, WHO, vagy az ENSZ; 

5. olyan vállalat, amelynek céljából sejthető a kormányzati szerepvállalás (pl. áramszolgáltató vállalat); és 

6. bármilyen Kormányzati Tisztviselő (a lent meghatározottak szerint). 
 
A „Kormányzati szerv” kifejezés olyan vállalatokra is kiterjed, amelyek kormányzati tulajdonban vannak vagy kormányzati 
ellenőrzés alatt állnak (beleértve az olyan vevőket, mint a Japan Tobacco, Inc.), még akkor is, ha a vállalatot magánvállalatként 
működtetik. A jelen dokumentum rendelkezéseinek értelmében akkor tekinthető egy vállalat Kormányzati szervnek, ha a fenti 1-6. 
pontok alatt felsorolt szerv: 

� legalább 25%-os tulajdonrészt birtokol a vállalatban; 

� a kibocsátott részvények legalább 25%-ához kapcsolódó szavazatok feletti ellenőrzést gyakorolja (beleértve az úgynevezett 
„aranyrészvény” használatát, vagyis amelyik a tulajdonosát több szavazati joggal ruházza fel, mint a vállalat egyéb 
részvényeinek a tulajdonosait); 

� kinevezheti a vállalat tisztségviselőit vagy igazgatóit; 

� köteles, vagy fenntartja magának a jogot, hogy jelentős vállalati lépéseket jóváhagyjon; 
 



„Kormányzati Tisztviselő” alatt értendő: 

1. bármely kormányzati szerv miniszterei, titkárai, igazgatói, törvényhozói, bírói, tisztviselői és alkalmazottai, beleértve a 
választott tisztviselőket is; 

2. bármilyen magányszemély, aki átmenetileg bármely kormányzati szerv nevében hivatalos minőségben jár el (mint pl. 
kormányzati szerv által megbízott tanácsadó, hogy a nevében eljárjon); 

3. királyi család tagjai; 

4. bármilyen szintű politikai hivatal jelöltjei vagy a politikai pártok hivatalnokai; és 

5. 1-4. pontban felsoroltak közeli hozzátartozói (házastárs, szülők, gyerek, testvérek) 
 


