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Informacijos neatskleidimo susitarimas 

Šis informacijos neatskleidimo susitarimas yra skirtas tiek „Locum AB“ darbuotojams, 
tiek „Locum AB“ ar Stokholmo apygardos tarybos („Stockholms läns landsting“; „SLL“) 
rangovams per „Locum AB“ ir yra susijęs su pateikiama informacija pasirašiusiai šaliai, kai 
ji yra paskiriama ar įdarbinama. 

Toliau pasirašęs asmuo įsipareigoja neatskleisti jokios konfidencialios informacijos, kai 
yra paskiriamas ar įdarbinamas, – tiek žodžiu, tiek skelbiant dokumentus ar kitu būdu. 
Toliau pasirašęs asmuo taip pat įsipareigoja užtikrinti, kad įmonės darbuotojai ir 
subrangovai laikytųsi šio informacijos neatskleidimo susitarimo.  

Konfidenciali informacija reiškia asmens sveikatos ar kitų asmens reikalų duomenis 
(Švedijos viešos prieigos prie informacijos ir Slaptumo įstatymo 25 skyriaus 1 skirsnis) ir 
informaciją, susijusią su turto, paslaugų ar kitų daiktų įsigijimu, perdavimu ar naudojimu 
(Viešos prieigos prie informacijos ir Slaptumo įstatymo 19 skyriaus 3 skirsnio pirma 
pastraipa). Su viešaisiais pirkimais susijusi informacija apie paraiškas dalyvauti 
konkursuose ar atitinkamuose pasiūlymuose niekada negali būti atskleista niekam kitam, 
išskyrus šalį, paskelbusią kvietimą ar pateikusią paraišką, prieš paskelbiant visus 
kvietimus ar pasiūlymus arba priėmus sprendimą dėl tiekėjo, arba procedūrą užbaigus 
prieš tai (Viešos prieigos prie informacijos ir Slaptumo įstatymo 19 skyriaus 3 skirsnio 
antroji pastraipa). Taip pat konfidenciali informacija gali būti verslo ar veiklos klausimai, 
susiję su kitomis įmonėmis (Viešos prieigos prie informacijos ir Slaptumo įstatymo 31 
skyriaus 16 skirsnis). 

Pagal Viešos prieigos prie informacijos ir Slaptumo įstatymo 18 skyriaus 8 skirsnį 
konfidencialumas taip pat taikomas informacijai, kuri atskleidžia arba galėjo padėti 
atskleisti saugumo ar sekimo priemones, skirtas pastatams, verslo patalpoms ar kitiems 
objektams, ir kai informacijos atskleidimas galėtų pakenkti tokiai priemonei. 

Pažymėtina, kad atskleidus konfidencialią informaciją gali būti traukiama baudžiamojon 
atsakomybėn dėl slaptumo pareigos pažeidimo pagal Švedijos baudžiamojo kodekso 20 
skyriaus 3 skirsnį. 

Bet kuris informaciją tvarkantis asmuo yra atsakingas už informacijos saugumą. 
Informacija tvarkoma saugiai siekiant užtikrinti, kad tinkama informacija tinkamu laiku 
būtų prieinama tinkamam asmeniui. 

Kiekvienas turi būti budrus ir pranešti „Locum“ saugumo skyriui apie visus įvykius ir 
trūkumus, kurie galėtų pakenkti mūsų duomenų saugumui. 

Toliau pasirašęs asmuo įsipareigoja laikytis „Locum“ informacijos saugumo politikos, 
kurią galima rasti „Locum“ interneto svetainėje www.locum.se. 

Visa IT įranga, prijungta prie „Locum“ ar „SLL“ tinklų, ir bet kokia naudojama ar įdiegta 
programinė įranga turi būti patvirtinta „Locum“ IT specialisto arba su IT turtu susijusio 
specialisto.  

http://www.locum.se/
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Toliau pasirašęs asmuo negali įdiegti, saugoti, atspausdinti, platinti, ieškoti ar kitaip 
tvarkyti medžiagos arba lankytis svetainėse, kuriose pateikiama: 

• Pornografinė medžiaga
• Grasinimai, šmeižtas, informacija, susijusi su smurtu, terorizmu, rasizmu,

etninių grupių persekiojimu
• Raginimai vartoti narkotikus
• Diskriminacija dėl lyties, etninės kilmės, religijos, seksualinės orientacijos

ir kt.

Jokia konfidenciali informacija negali būti paskelbta socialinės žiniasklaidos priemonėmis, 
pvz., „Facebook“, „Twitter“ ir kt. Informacija, paskelbta socialinės žiniasklaidos 
priemonėmis, yra prieinama visiems ir, ten atsiradusi, gali būti labai sunkiai pašalinama. 

Šis susitarimas bus taikomas net ir pasibaigus paskyrimui ar įdarbinimui „Locum AB“ arba 
„SLL“. 

Esu susipažinęs su informacija, kad man nesilaikant pirmiau minėtų nuostatų, gali būti 
imtasi drausminių veiksmų ir (arba) apie tai gali būti pranešta policijai. 

Stokholmas 

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

Parašas 

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

Vardas, pavardė ir įmonė pavadinimas 
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