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Sekretessförbindelse 
 

[Namn leverantör], [Org nr, leverantör], (nedan ”leverantören”) har fått följande uppdrag 

av Riksbyggen [beskriv uppdraget kort] (nedan ”uppdraget”). Leverantören kan i samband 

med uppdraget komma att erhålla konfidentiell information.  

 

Med konfidentiell information avses alla uppgifter – kommersiella, organisatoriska, 

tekniska eller av annan art – som leverantören erhåller från Riksbyggen, Riksbyggens 

anställda eller andra personer anlitade av Riksbyggen i samband med uppdraget. Dock med 

undantag för:  

- Uppgifter som, annat än genom brott mot denna sekretessförbindelse, är allmänt 

kända. 

- Uppgifter som leverantören kan visa varit kända för leverantören innan 

informationen erhölls från Riksbyggen. 

- Uppgifter som pga stadgande i lag, förordning eller domstolsbeslut måste avslöjas.  

 

Leverantören förbinder sig att: 

- Inte kopiera eller bereda sig tillgång till konfidentiell information i större 

omfattning än vad som krävs för uppdraget.  

- Inte använda konfidentiell information för annat ändamål än uppdraget. 

- Säkert förvara och skydda konfidentiell information.  

- Inom den egna organisationen inte göra konfidentiell information tillgänglig för 

andra än företrädare och anställda vilkas kunskap om den konfidentiella 

informationen krävs för uppdraget. Leverantören åtar sig tillse att dessa företrädare 

och anställda informeras om och efterföljer de förhållningsorder som gäller enligt 

denna sekretessförbindelse. 

- Inte sprida konfidentiell information till tredje man i större omfattning än som 

krävs för uppdraget. Leverantören ska, om leverantören önskar sprida konfidentiell 

information till tredje man, på förhand meddela Riksbyggen och erhålla 

Riksbyggens skriftliga samtycke för spridningen av den konfidentiella 

informationen.  

- Efter skriftlig begäran från Riksbyggen omedelbart återlämna all skriftlig och 

elektronisk konfidentiell information, eller om Riksbyggen så anvisar förstöra all 

sådan information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Så här arbetar vi Göra inköp och upphandla 
Riksbyggen ekonomisk 

förening 
 

   

Upprättat av: Jan Widlund Gäller från: 2011-11-28 Sida 2av 2 

Godkänt av: Processansvarig – Göra 

inköp och upphandla 

  

   

 

 

Denna sekretessförbindelse gäller utan tidsbegränsning. 

 

Vid brott mot denna sekretessförbindelse ska leverantören i varje enskilt fall utge vite till 

Riksbyggen med [tjugo] basbelopp. Om Riksbyggens skada överstiger vitesbeloppet har 

Riksbyggen rätt att kräva skadestånd för överskjutande belopp.  
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