Sekretess avtal
I fråga om tillgång till konfidentiell information
FAS Converting Machinery AB
Följande person kommer att få tillgång till konfidentiell information från FAS Converting Machinery AB (FAS).
Namn:

( "undertecknaren")

Företag:

________________

Bakgrund
Undertecknaren kommer att få tillgång till konfidentiell information i samband med att företaget skall lämna offerter
på detaljer, leverera detaljer till FAS eller besöka FAS faciliteter.
Den konfidentiella informationen som undertecknaren kan komma att få tillgång till är generell konfidentiell företags
information, ritningar, inloggningsuppgifter till FAS servrar, ekonomisk information, strategisk information och
information om produkter och/eller produktions metoder.
Undertecknaren av detta åtagande kan komma att få tillgång till information som faller under definition om
affärshemligheter i Sektion 1 från Svensk lag om skydd av affärshemligheter (SFS 1990:409) och/eller information
som FAS anser vara av känslig natur. All handling av undertecknaren som frångår dessa krav kan skada företaget
och/eller företagets rykte.

Tystnadsplikt
För detta åtagande "konfidentiell information" avses all information - inklusive men inte enbart teknisk, praktisk och
kommersiell information – vilken är känd eller som kommer att bli känd I detalj för allmänheten, som undertecknaren
kan visa var i sin besittning innan detta åtagande.
Som mottagare av konfidentiell information, förbinder sig de avtalslutande följande, utan begränsning i tiden, att:
(a)
(b)
(c)
(d)

hålla sådan information konfidentiell, och se till att inga obehöriga får tillgång till eller kännedom om
information eller blir i stånd att utnyttja informationen på något annat sätt;
utöva vederbörlig omsorg vid hantering av sådan information så att den inte kommer i besittning av
obehöriga;
inte använda konfidentiell information som erhållits annat än strikt för de ändamål för vilket
informationen mottogs; samt
säkerställa att alla personer i undertecknarens organisation, med skriftligt medgivande från FAS som,
fick tillgång till den informationen som gör en tystnadsplikt till förmån för FAS identiskt med detta
åtagande från undertecknaren.

Omedelbar anmälan om brott mot detta åtagande
Om undertecknaren bryter mot något av dessa åtagande när det gäller information som erhållits, eller har någon
annan anledning att tro att villkoren i åtagandet har överträtts, åtar han eller hon sig att omedelbart kontakta FAS
och ge detaljer om omständigheterna i fråga. Syftet med denna skyldighet att rapportera alla överträdelser är att
tillåta företaget att begränsa de skadliga effekterna av eventuella läckor av information.

Ort och datum: ___________________________

________________________________________
Signatur

____________________________________________
För och på uppdrag av FAS Converting Machinery AB

