SÄKERHETS- OCH SEKRETESSAVTAL
Avtal om säkerhet och sekretess vid uppdrag för Vattenfall Services Nordic AB.
1. Allmänt
Detta avtal reglerar de säkerhetsbestämmelser, den sekretess och det
säkerhetsskydd som skall tillämpas vid
(nedan
kallad utföraren) och av den personal som är anställd eller anlitad av denne när
uppdrag/tjänster som medför kontakt med sekretessklassad information och/eller
annan sekretessbelagd verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och lag
om skydd för företagshemligheter (1990:409) utförs.
2. Säkerhet och sekretess
Det åligger utföraren att informera sig om förekommande säkerhetsbestämmelser
och sekretess. Sekretessen omfattar den information som utföraren kan få om
Vattenfall Services Nordic verksamhet samt om dennes kunder och vars röjande
kan innebära skada. Ovan nämnda information omfattar alla uppgifter som återfinns
i
(t ex tillgängliga IT-system, erhållna dokument etc)
samt personlig kännedom om förhållanden, även om sekretessklassning ej framgår.
Sekretessen gäller information om anläggningar och verksamheter som kan påverka
produktion, överföring eller distribution av el/värme och har betydelse för rikets
säkerhet eller behöver skyddas mot spioneri, sabotage eller terrorism samt mot grov
organiserad brottslighet. Sekretessen gäller även uppgifter om elanvändare
(kunder), personuppgifter och affärsrelaterad information.

3. Personbedömning, tystnadsplikt och utbildning
Utföraren svarar för att varje person hos utföraren som medverkar i uppdraget skall
ha tecknat en tystnadsförbindelse inom ramen för detta avtal samt genomfört en
dokumenterad säkerhetsprövningsintervju/personbedömning enligt mall VS-MA-273.
Sidan 4 i denna mall skall skickas in till uppdragsgivaren, se adress i mallen. Övriga
sidor arkiveras hos utföraren och ska kunna visas upp vid efterfrågan.
Utföraren skall lämna en förteckning över de personer som skall medverka/delta i
uppdraget för vilket detta avtal gäller. Vid personalförändringar skall detta meddelas
till Vattenfall Services i så god tid som möjligt. Godkänd säkerhetsprövning med
registerkontroll skall vara genomförd på utförarens personal som omfattas av detta
avtal.
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Allt erhållet material och allt material som producerats av utföraren inom ramen för
uppdraget är uppdragsgivarens egendom och skall hanteras enligt uppdragsgivarens anvisningar och direktiv reglerat i affärsavtal. I de fall uppgifter inom ramen
för denna förbindelse måste lämnas ut till annan part skall medgivande inhämtas
från uppdragsgivaren.
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Vattenfall Services kan efter begäran bistå med erforderlig säkerhetsutbildning.
Den personal som omfattas av detta avtal skall bl.a. ha kunskap om:
•
•
•
•
•

lagen om skydd för företagshemligheter
säkerhetsskyddslagen
styrande dokument om säkerhet och sekretess i Vattenfall
säkerhet och sekretess kopplat till uppdraget
uppdragsgivarens kontaktpersoner

4. Ansvar
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer skyddade eller
sekretessbelagda uppgifter riskerar rättsliga påföljder och skadeståndsskyldighet.
5. Kontroll och rapportering
Uppdragsgivaren äger rätt att kontrollera hur utföraren efterföljer detta avtal och
lagstiftningen kopplat till detta.
Om utföraren får kännedom om eller misstänker att sekretessbelagda uppgifter
kommit obehöriga till del skall utföraren utan dröjsmål underrätta uppdragsgivaren.
6. Giltighet
Detta avtal träder i kraft vid undertecknandet och gäller till den tidpunkt då
uppdraget som omfattas slutförts.
Sedan uppdraget slutförts skall utföraren på begäran återlämna allt material som
erhållits eller producerats för uppdragets genomförande.
Tystnadsförbindelsen gäller även efter denna förbindelses upphörande och så länge
utföraren har tillgång till uppgifter som beställaren håller företagshemliga.
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Utföraren skall utan dröjsmål meddela Vattenfall Services om ägarförhållanden
ändras på sätt som kan ha betydelse från säkerhets- och sekretessynpunkt.
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7. Vattenfall Services ansvar och skyldigheter
Det åligger Vattenfall Services att uppfylla de sekretesskrav utföraren har
beträffande information och uppgifter som denne håller hemliga.

Av detta avtal är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade.

Ort och datum

Vattenfall Services Nordic AB

……………………………………………..

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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