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BELÉPÉSI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
Alulírott _____________________________ mint ______________elvállalom, hogy a ________ tanévben
részt veszek a Polgári Jogi Jogklinika programjában. Tudomásul veszem, hogy a Jogklinika keretében
készülő jogi vélemények a Jogklinika ügyfelei számára kiemelt jelentőséggel bírhatnak. Ennek megfelelően
a Jogklinika keretén belül vállalt feladataimat a lehető legmagasabb minőségben és a megadott határidőn
belül teljesítem, az esetlegesen felmerülő akadályokról a Jogklinikát késedelem nélkül értesítem.
Emellett jelen nyilatkozat aláírásával vállalom, hogy a Jogklinika tevékenységi körében tudomásomra jutó
• személyes adatokat
• különleges adatokat,
• minősített adatokat,
• gazdasági titkot (különösen bank-, értékpapír-, pénztár-, biztosítási vagy foglalkoztatói
nyugdíjtitkot)
• üzleti titkot
• bármilyen egyéb magántitkot
megőrzöm, mással nem közlöm, nyilvánosságra nem hozom,harmadik személy számára nem teszem
hozzáférhetővé vagy megismerhetővé, magam fel nem használom, és más személy általi felhasználását elő
nem mozdítom. Az ilyen ismereteket kizárólag a Jogklinika munkájában résztvevő, az adott ügyben
ténylegesen közreműködő hallgatókkal, és oktatókkal, illetve a közreműködő ügyvédekkel és
jogtanácsosokkal osztom meg.
A bizalmasan kezelendő adatokat tartalmazó dokumentumokat harmadik személy számára nem teszem
hozzáférhetővé, azok tartalmát nem teszem megismerhetővé. Az adott ügyben elkészült jogi véleménynek
az ügyféllel való közlése (vagy a jogi vélemény elkészítésének végleges meghiúsulás) után haladéktalanul
törlöm, megsemmisítem valamennyi olyan birtokomban lévő az ügyféllel kapcsolatos adatot vagy titkot
tartalmazó dokumentumot, amelyek a birtokomban maradtak. A Jogklinika tevékenységével kapcsolatban
létrejött jogi véleményt kizárólag a jogi vélemény – és annak előzetes verzióinak – elkészítésében részt
vevő személyekkel, valamint a Jogklinika illetékes munkatársaival osztom meg.
Nem terjed ki a titoktartási kötelezettség arra a magatartásomra (titok feltárása), amelyre jogszabály vagy
bíróság, illetve hatóság hatáskörében hozott határozata kötelez, vagy amelyre nézve a titok jogosultja a
titoktartás alól felmentést adott.
Tisztában vagyok azzal, hogy e titoktartási kötelezettség a Jogklinikával létrejött jogviszonyom
megszűnése utáni időszakra is vonatkozik. Tudomásul veszem, hogy titoktartási kötelezettségem
megszegése esetén polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezmények alkalmazhatók velem szemben, továbbá
azzal, hogy a jelen nyilatkozat megtétele a titok megőrzésére az adott helyzetben általában elvárható
titokmegőrzési kötelezettség teljesítésének minősül.
Budapest, 201____. ______________. _______.
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