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Salassapitosopimus
Allekirjoittanut ymmärtää, että Ringhals AB:n (RAB) ja yksilön (työntekijän, alihankkijan, konsultin,
harjoittelijan tai vieraan) välinen suhde perustuu molemminpuoliseen lojaaliuteen ja luottamukseen.
Allekirjoittanut voi saada haltuunsa tai tietoonsa yksityistä (eng. internal), xxxx (eng. internal
restricted), salaista (eng. secret) tai luottamuksellista (eng. top secret), luonteeltaan teknistä, kaupallista
tai muuta tietoa (johon viitataan yleisesti Tietona), jota RAB haluaa suojata velvollisuudesta laajempaa
yhteiskuntaa, liikekumppaneitaan, osakkaitaan tai muita henkilöitä kohtaan.
Tiedolla tarkoitetaan kaikkea tietoa riippumatta siitä, onko se kirjoitetussa vai puhutussa muodossa,
sähköistä vai paperilla, paitsi jos se on ollut yleisessä tiedossa silloin, kun allekirjoittanut sai tiedon
RAB:ltä, tai on tullut yleiseen tietoon sen jälkeen muusta syystä kuin allekirjoittaneen tilanteen vuoksi.
Poikkeuksen tähän luottamuksellisuuteen muodostavat tiedot, jotka allekirjoittaneen on paljastettava
sovellettavan lainsäädännön tai julkisen viranomaisen tekemän päätöksen nojalla.
Allekirjoittamalla tämän salassapitosopimuksen sitoudun olemaan paljastamatta tai millään muulla
tavalla luovuttamatta muille tietoja, joita olen saanut RAB:llä ollessani tai sen jälkeen. Sitoudun myös
olemaan paljastamatta tällaisia tietoja muille työntekijöille RAB:n sisällä tai muille kumppaneille, joilla
ei ole oikeutta tietojen saamiseen tai jotka tarvitsevat sitä työnsä tekemiseen RAB:llä. Lisäksi sitoudun
toimimaan määräysten mukaan ja noudattamaan RAB:n ohjeita tällaisten tietojen suojelemiseksi ja
säilyttämiseksi turvallisesti, niin etteivät valtuuttamattomat henkilöt saa niitä tietoonsa.
RAB:n pyynnöstä tai toimeksiantoni tai sopimukseni RAB:llä päätyttyä sitoudun välittömästi
palauttamaan kaikki asiakirjat ja muut tietojen tallennusvälineet (sähköiset välineet mukaan lukien),
jotka eivät ole luonteeltaan selvästi julkisia, ja tuhoamaan kaikki sähköiset kopiot näistä tiedoista.
Olen tietoinen siitä että rikkomus tätä salassapitosopimusta vastaan voi johtaa rangaistukseen, ja/tai
vahingonkorvauksiin Ruotsin liikesalaisuuksia koskevan (2018:558) lain mukaan,
kuin myös tietosuojalain (2018:585) mukaan.
Olen ymmärtänyt tämän salassapitosopimuksen, ja sitoudun noudattamaan sen sisältämiä määräyksiä.
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