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Vienošanās par informācijas neatklāšanu 

Šī vienošanās par informācijas neatklāšanu ir paredzēta gan Locum AB darbiniekiem, gan 
Locum AB darbuzņēmējiem vai Stokholmas apgabala padomei (Stockholms läns 
landsting; “SLL”), kas strādā ar Locum AB, un šī vienošanās attiecas uz informāciju, kas 
kļūst zināma personai, kura to parakstījusi darba uzdevuma vai darba tiesisko attiecību 
laikā. 

Persona, kura parakstījusi šo vienošanos, apņemas neizpaust nekādu konfidenciālu 
informāciju darba tiesisko attiecību vai darba uzdevuma izpildes laikā ne mutiski, ne, 
publicējot dokumentus, ne kādā citā veidā. Persona, kura parakstījusi šo vienošanos, 
apņemas nodrošināt, ka darbinieki un apakšuzņēmēji, kas strādā uzņēmuma uzdevumā, 
atbilst šīs vienošanās par informācijas neatklāšanu noteikumiem.  

Konfidenciāla informācija ir informācija par personas veselību vai citām personīgām 
lietām (Zviedrijas Likuma par publisko pieeju informācijai un privātumu 25. daļas 
1. pants) un informācija, kas saistīta ar īpašuma, pakalpojumu vai citu preču iegādi,
nodošanu vai izmantošanu (Zviedrijas Likuma par publisko pieeju informācijai un
privātumu 19. daļas 3. panta 1. daļa). Saistībā ar iepirkumu informāciju par
uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus iepirkumā un iesniegtos piedāvājumus aizliegts
atklāt jebkurai personai, izņemot personai, kas nosūtīja uzaicinājumu vai iesniedza
piedāvājumu, pirms visi uzaicinājumi vai piedāvājumi tiek publicēti vai pirms tiek
pieņemts lēmums par piegādātāja izvēli, vai, ja procedūra tiek pabeigta pirms iepriekš
minētā (Zviedrijas Likuma par publisko pieeju informācijai un privātumu 19. daļas
3. panta 2. daļa). Tāpat, iespējams, ka iepirkuma ietvaros kļūs zināma konfidenciāla
informācija par citu uzņēmumu uzņēmējdarbību vai citiem ar darbību saistītiem
jautājumiem (Zviedrijas Likuma par publisko pieeju informācijai un privātumu 31. daļas
16. pants).

Atbilstoši Likuma par publisko pieeju informācijai un privātumu 18. daļas 8. pantam par 
konfidenciālu uzskata arī informāciju, kas atklāj vai var palīdzēt atklāt informāciju par 
drošības vai novērošanas pasākumiem ēkās, telpās, kur tiek veikta uzņēmējdarbība, un 
citās vietās, kur šīs informācijas atklāšana var apdraudēt veiktā drošības pasākuma 
mērķi. 

Jāņem vērā, ka konfidenciālas informācijas atklāšanas dēļ persona var tikt saukta pie 
kriminālatbildības par konfidencialitātes pienākuma pārkāpumu atbilstoši Zviedrijas 
Kriminālkodeksa 20. daļas 3. pantam. 

Jebkura persona, kura apstrādā informāciju jebkādā apmērā, ir atbildīga par informācijas 
drošības garantēšanu. Droša informācijas apstrāde ir paredzēta, lai nodrošinātu, ka 
pareizā informācija ir pieejama pareizajai personai pareizajā laikā. 

Ikvienam jābūt modram un par pārkāpumiem un nepilnībām, kas varētu apdraudēt mūsu 
datu drošību, jāziņo Locum Drošības departamentam. 

Persona, kura parakstījusi šo vienošanos, apņemas ievērot Locum informācijas drošības 
politiku, kas pieejama Locum tīmekļa vietnē: www.locum.se. 

http://www.locum.se/
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Viss IT aprīkojums, kas savienots ar Locum vai SLL tīkliem, un jebkura izmantotā vai 
uzstādītā programmatūra jāapstiprina Locum IT speciālistam vai ar IT jomu saistītam 
speciālistam.  

Personai, kura parakstījusi šo vienošanos, aizliegts uzstādīt, glabāt, drukāt, izplatīt, 
meklēt vai citādi apstrādāt materiālu vai apmeklēt tīmekļa vietnes, kas satur: 

• pornogrāfiskus materiālus;
• apdraudējumu, godu aizskarošu, vardarbīgu informāciju, ar terorismu un

rasismu saistītu informāciju, informāciju par etnisko grupu vajāšanu;
• pamudinājumu lietot narkotiskas vielas;
• diskriminējošu informāciju, pamatojoties uz dzimumu, etnisko izcelsmi,

reliģiju, seksuālo orientāciju utt.

Konfidenciālu informāciju aizliegts publicēt sociālajos medijos, piemēram, Facebook, 
Twitter utt. Informācija sociālajos medijos ir pieejama ikvienam, tāpēc to ir ļoti grūti 
dzēst. 

Šīs vienošanās noteikumi tiek piemēroti arī pēc tam, kad Locum AB vai SLL darba 
tiesiskās attiecības vai darba uzdevums ir pabeigts. 

Es apzinos, ka, ja es nenodrošinu atbilstību iepriekš minētajiem noteikumiem, pret mani 
var tikt uzsākti disciplināri pasākumi un/vai par to var tikt paziņots policijai. 

Stokholmā, 

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

Paraksts 

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

Vārds, uzvārds un uzņēmums 


	Vienošanās par informācijas neatklāšanu

