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Konfidentsiaalsusleping 

Käesolev konfidentsiaalsusleping on mõeldud nii Locum AB töötajatele kui ka Locum AB 
ja Stockholmi maakonna haldusnõukogu (Stockholms läns landsting, “SLL”) töövõtjatele, 
kes tegutsevad Locum AB kaudu, ning puudutab teavet, mis saab allakirjutanule 
teadmiseks nende ülesannetega seoses või töösuhte käigus. 

Allakirjutanu kohustub mitte avalikustama (suuliselt, dokumentide avaldamise või mis 
tahes muul moel) konfidentsiaalset teavet oma töösuhte või ülesande täitmise käigus. 
Samuti kohustub allakirjutanu tagama, et ettevõtte töötajad ja töövõtjad järgivad 
käesolevat konfidentsiaalsuslepingut.  

Konfidentsiaalne teave viitab inimese tervise või muude isiklike asjadega seotud 
üksikasjadele (Rootsi teabe avaliku kättesaadavuse ja salastatuse seaduse 25. peatüki 1. 
paragrahv) ning teabele, mis on seotud vara, teenuste või muude kaupade omandamise, 
üleandmise või kasutamisega (avaliku teabe kättesaadavuse ja salastatuse seaduse 
19.peatüki 3. paragrahvi 1. lõik). Hangete puhul ei tohi pakkumiskutsete või vastavate
pakkumistega seotud teavet avaldada teistele isikutele peale kutse väljaandnud isikute
või pakkumise esitanud pakkujate enne, kui kõik kutsed või pakkumised on avaldatud,
või kui tarnija kohta on tehtud otsus, või menetlus on lõpetatud enne eelmainitud
toiminguid (avaliku teabe kättesaadavuse ja salastatuse seaduse 19. peatüki 3.
paragrahvi 2. lõik). Konfidentsiaalset teavet võib esineda ka teiste ettevõtete äritegevuse
või operatiivtegevusega seoses (avaliku teabe kättesaadavuse ja salastatuse seaduse 31.
peatüki 16. paragrahv).

Avaliku teabe kättesaadavuse ja salastatuse seaduse 18. peatüki 8. paragrahvi alusel 
kehtib konfidentsiaalsuse kohustus ka sellise teabe puhul, milles avaldatakse (või millest 
võib avaldamisel olla abi) hoonete, äripindade või muude hoonete turvameetmeid või 
järelevalvemeetmeid, ning mille puhul meetmetega seotud teabe avaldamine võib ohtu 
seada nende toimivuse. 

Siinkohal tasub märkida, et konfidentsiaalse teabe avalikustamine võib kaasa tuua 
kriminaalvastutuse kohaldamise saladuse hoidmise kohustuse rikkumise eest vastavalt 
Rootsi karistusseadustiku 20. peatüki 3. paragrahvile. 

Infoturbe tagamise eest vastutavad kõik, kes teavet käsitlevad (mis tahes ulatuses). 
Teabe turvaline käitlemine on vajalik tagamaks, et õigetel inimestel on õigel ajal ligipääs 
õigele teabele. 

Kõigil on kohustus olla tähelepanelik ning teavitada Locumi turvaosakonda kõigist 
intsidentidest ja puudustest, mis võivad ohtu seada meie andmete turvalisuse. 

Allakirjutanu kohustub järgima Locumi infoturbepoliitikat, mida on kättesaadav Locumi 
veebilehel www.locum.se. 

Kõik IT-seadmed, mis on ühendatud Locumi või SLL-i võrkudega ja mis tahes kasutatava 
või paigaldatud tarkvaraga, peavad eelnevalt olema kinnitatud Locumi IT-spetsialisti või 
varaga seotud IT-spetsialisti poolt.  

http://www.locum.se/
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Allakirjutanul on keelatud installeerida, printida, jagada, otsida või muul moel töödelda 
materjali või külastada veebilehti, mis sisaldavad: 

• pornograafilist materjali
• ähvardusi, laimu, vägivalda, terrorismi, rassismi, rahvusrühmade

tagakiusamist
• uimastikasutuse õhutamist
• diskrimineerimist soo, rassi või etnilise päritolu, usutunnistuse või

veendumuste, seksuaalse sättumuse vmt tõttu

Mis tahes konfidentsiaalset teavet ei tohi postitada sotsiaalmeedia vahendusel, sellistel 
veebilehtedel nagu Facebook, Twitter jne. Sotsiaalmeedias avaldatud teave on 
ligipääsetav kõigile ning olles kord avaldatud, on seda väga raske eemaldada. 

Käesolev leping kehtib ka pärast Locum AB või SLL töösuhte või tööülesande lõppemist. 

Ma olen teadlik, et kui ma eespool nimetatud nõudeid ei täida, võidakse rakendada 
distsiplinaarmeetmeid ja / või sellest politseile teatada. 

Stockholm, 

 .......................................................................  

Allkiri 

 .......................................................................  

Nimi ja ettevõte 
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