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eSam - Allmänna villkor för it-support –
Alternativ skrivning om sekretess (avsnitt 19) med ensidig
avtalssekretess
19 SEKRETESS
19.1

Leverantören är skyldig att beakta de regler om sekretess, tystnadsplikt och handlingars offentlighet som
följer av OSL och TF, samt tillse att anställda, anlitade konsulter och underleverantörer beaktar dessa
regler. Leverantören är vidare skyldig att informera sig och sina anställda, anlitade konsulter och
underleverantörer om innebörden av nämnda rättsregler.

19.2

Leverantören får inte till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter om Kundens
verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller som i övrigt rör Kundens
interna förhållanden, i annan utsträckning än som erfordras för Tjänstens tillhandahållande och Avtalets
fullgörande.

19.3

Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som Leverantören kan visa har blivit känd för
denne på annat sätt än genom tillhandahållandet av Tjänsten eller som är allmänt känd.
Sekretesskyldigheten gäller inte heller när Leverantören är skyldig enligt svensk lag att lämna ut uppgifter.

19.4

Leverantören är införstådd med att Kunden i egenskap av offentligrättsligt organ har en skyldighet att
följa TF, YGL och OSL. Det innebär t.ex. att tredje man kan komma att begära ut handlingar, vilka kan
omfattas av sekretess. Kunden är dock skyldig att genomföra en sekretessprövning enligt OSL innan
uppgifterna lämnas ut.

19.5

I de fall Leverantören ges tillgång till sekretessreglerade uppgifter enligt OSL, ska tillämpliga bestämmelser
i nämnda lag beaktas. Leverantören får inte, utan Kundens skriftliga medgivande, ta del av eller
vidarebefordra uppgifter som är sekretessreglerade enligt lag. Leverantörens förpliktelse i denna del avser
röjande av sekretessreglerade uppgifter både i förhållande till tredje part och i förhållande till
Leverantörens anställda, konsulter och underleverantörer.

19.6

Leverantören ska tillse att särskild sekretessförbindelse undertecknats av Leverantörens medarbetare,
såväl Leverantörens anställda som anställda hos anlitade underleverantörer, innan Avtalad startdag.
Leverantören ska på Kundens begäran uppvisa sådan särskild sekretessförbindelse.

19.7

Leverantören garanterar att Leverantören, och de för vilka Leverantören svarar, inte under avtalstiden
omfattas av utländsk lagstiftning som innebär att Leverantören, eller annan för vilken Leverantören
svarar, är eller kan komma att bli skyldig att överlämna sekretessreglerade uppgifter, utan att laglig grund
föreligger enligt svensk rätt.

19.8

Leverantören ska vid överträdelse av bestämmelse i punkt 19.7 vid varje tillfälle utge ett vite till Kunden
utgående till en miljon (1 000 000) kronor. Kunden äger vidare rätt till ersättning för skada, som orsakats
genom överträdelse av punkt 19.7, med det belopp som överstiger erlagt vite.
Sekretess enligt detta avsnitt 19 ska gälla även när Avtalet i övrigt har upphört att gälla. Leverantören ska
omedelbart informera Kundens kontaktperson om det uppdagas att Leverantörens anställda, eller annan
som Leverantören svarar för har brutit mot tystnadsplikt eller annan skyldighet enligt detta avsnitt 19.

