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Sekretessförbindelse
Undertecknad är medveten om att förhållandet mellan Ringhals AB (RAB) och den enskilde (anställd,
entreprenör, konsult, praktikant eller besökare) grundar sig på ömsesidig lojalitet och förtroende.
Undertecknad kan komma i kontakt med eller erhålla kunskap om företagsintern, företagsintern
begränsad, hemlig eller kvalificerat hemlig information (sammantaget benämnt Information) av
teknisk, kommersiell eller annan karaktär som RAB önskar skydda med hänsyn till sitt ansvar gentemot
samhället, affärsförbindelser, aktieägare eller enskilda.
Med Information avses all information, oavsett om den är i skriftlig eller muntlig, elektronisk eller
pappersbaserad form, förutom information som var allmänt känd vid den tidpunkt då undertecknad fick
del av Informationen från RAB eller den blev allmänt känd efter nyssnämnda tidpunkt utan att det
berodde på omständighet på undertecknads sida. Undantaget från sekretessen är även Information som
undertecknad enligt gällande lagstiftning eller myndighetsbeslut är skyldig att avslöja.
Genom att skriva under denna sekretessförbindelse förbinder jag mig att varken under eller efter min
tid hos RAB avslöja eller på annat sätt lämna ut Information som jag fått del av. Jag förbinder mig även
att inte avslöja sådan Information för någon annan anställd inom RAB eller någon samarbetspartner,
som inte är behörig att ta del av Informationen och behöver den för att fullgöra sitt arbete åt RAB.
Vidare förbinder jag mig att vidta åtgärder och följa RAB instruktioner för att skydda och förvara
Information på ett säkert sätt så att obehöriga förhindras att ta del av denna.
På begäran av RAB eller efter att mitt uppdrag hos eller min kontakt med RAB upphört förbinder jag
mig att omedelbart återlämna alla dokument och andra informationsbärare (även elektroniska) av
Information, som inte är av uppenbart publik karaktär, samt förstöra alla elektroniska kopior av sådan
information.
Jag är medveten om att brott mot denna sekretessförbindelse kan leda till straffansvar och/eller
skadeståndsansvar enligt lag (2018:558) om företagshemligheter och/eller säkerhetsskyddslagen
(2018:585).
Jag har tagit del av denna sekretessförbindelse och förbinder mig att iaktta de villkor som här anges.
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