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MELLAN PARTER I ENLIGHET MED HUVUDAVTAL

Parterna har ingått avtal och ska i samband med detta utbyta information rörande Uppdraget.
Parterna ska under avtalstiden delge varandra all information, som part har tillgång till och som
part har rätt att avslöja, oavsett om denna information dokumenteras eller ej, rörande Avtalets
ändamål. Parts förpliktelse att tillhandahålla information kan dock genom skriftlig uppsägning
bringas till omedelbart upphörande om den andra parten kommer på obestånd eller bryter mot
bestämmelse i detta Avtal och Avtalsbrottet är av väsentlig betydelse.
Informationsmottagaren förbinder sig intill fem (5) år om inte annat överenskommits räknat från
Avtalets upphörande, inte för tredje man avslöja konfidentiell information, som erhållits enligt detta
avtal. Med konfidentiell information avses i detta avtal sådan information som får anses utgöra
företagshemligheter enligt Lag om skydd av företagshemligheter (SFS 1990:409) samt
varje upplysning- teknisk, kommersiell eller av annan art – med undan tag för:
a) Upplysning som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än
genom informationsmottagarens brott mot innehållet i detta avtal
b) Upplysning, som informationsmottagaren kan visa att denna redan kände till innan han
mottog den från informationsgivaren
c) Upplysning, som part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara
bunden av sekretessplikt i förhållande till denne
I fall som avses i c. ovan har dock mottagande part ej rätt att avslöja för utomstående att samma
upplysning även mottagits från den andra parten enligt detta avtal.
Informationsmottagaren får ej heller visa tredje man produkter, prov, modeller eller andra fysiska
objekt som tillhandahållits av informationsgivaren och som innehåller eller kan avslöja konfidentiell
information.
Behöriga personer
Parterna förbinder sig att tillse att konfidentiell information endast delges sådana personer som
behöver informationen för genomförande av Avtalets ändamål och att dessa personer inte till
utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. Det åligger därvid part att tillse att de
personer som kan antas komma i kontakt med information av konfidentiell natur är bundna att
hemlighålla denna information i samma utsträckning som part enligt detta avtal.
Informationsmottagaren ska vid anmodan kunna uppvisa en förteckning över personer som tagit
del av konfidentiell information som tillhandahållits av informationsgivaren.
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Andvändning och hantering av konfidentiell information
Informationsmottagaren får endast använda konfidentiell information, som tillhandahållits av
Informationsgivaren. Informationsmottagaren ska följa meddelade föreskrifter om
informationshantering och på betryggade sätt hantera konfidentiell information och databärande
media. Informationsmottagaren ska senast 30 dagar efter avtalets utgång återlämna all
dokumenterad know-how som tillhandahållits av informationsgivaren. Informationsmottagaren ska
härvid intyga att återlämnat material är fullständigt och att kopior ej kvarhållits.
Immateriella rättigheter m.m.
Informationsmottagaren har inga andra rättigheter till konfidentiell information som tillhandahållits
av informationsgivare än vad som uttryckligen framgår av detta avtal. Alla immateriella rättigheter
som härrör från eller är relaterade till konfidentiell information tillhör informationsgivaren.
Informationsgivaren påtar sig inget ansvar för tillhandhållen information. Informationsmottagaren
får således själv bedöma om tillhandahållen information
a. Är korrekt och fullständig
b. Kan användas för avsett ändamål
Informationsgivaren ska på bästa sätt verka för att lämnad information är korrekt och fullständig
och användning av informationen inte medför intrång i tredje mans rättigheter.
Informationsgivaren är dock skyldig att utge skadestånd endast om informationsgivaren förfarit
grovt oaktsamt.
Vite
Bryter part mot bestämmelse i detta avtal ska denne vid anfordran till den andra parten utge ett
vite eller betala skadestånd.
Utgivande av vite inverkar ej på parts rätt att göra andra påföljder än skadestånd gällande
anledning av kontraktsbrottet.
Meddelanden
Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev eller e-post till
parternas i ingressen angivna eller senare ändrade adresser.
Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda
a.
b.
c.

om avlämnat med bud: vid överlämnandet
om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran
om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande behörighet bekräftats

Adressändring ska meddelas part på sätt föreskrivs i denna bestämmelse.
Inledningen av avtalet i olika avsnitt och åsättande av rubriker ska inte påverka avtalets tolkning.
Ändringar
Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen undertecknade av
parterna.
Bestämmelse ogiltighet
Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltigt, ska detta inte innebära att
avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar part utbyte
av eller prestation enligt avtalet, skälig jämkning i avtalet ske.
Passivitet
Parts underlåtenhet att nyttja någon rättighet enligt avtalet eller underlåtenhet att påtala visst
förhållande hänförligt till avtalet ska inte innebära att part frånfallit sin rätt i sådant avseende.
Skulle part vilja avstå från att nyttja viss rättighet eller påtala visst förhållande ska sådant
avstående ske skriftligen i varje enskilt fall.
Tillämplig lag
På detta avtal ska svensk lag tillämpas.

2/3

2021-06-10

SEKRETESSAVTAL

Skiljedom
Tvist i andledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum i Skellefteå om inget annat
överenskommes.
Av detta avtal har två originalexemplar upprättats och utväxlats mellan parterna.
Detta avtal signeras elektroniskt.

3/3

2021-06-10

