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Sekretessförbindelse
Denna sekretessförbindelse riktar sig till såväl anställda i Locum AB som uppdragstagare
för Locum AB eller Region Stockholm genom Locum AB, och avser information som
vederbörande får kännedom genom uppdraget eller anställningen.
Undertecknad förbinder sig att i samband med nämnda anställning eller uppdrag inte
röja hemlig uppgift vare sig muntligt, genom att allmän handling lämnas ut eller på annat
sätt. Undertecknad åtar sig också att i förekommande fall tillse att anställda och
underleverantörer till bolaget följer denna sekretessförbindelse.
Med hemlig uppgift avses i första hand uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra
personliga förhållanden (25 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen) och uppgift som
hänför sig till ärende angående förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av
egendom, tjänst eller annan nyttighet (19 kap 3 § 1 st offentlighets- och sekretesslagen).
Beträffande upphandling får uppgift som rör anbud eller motsvarande erbjudande inte i
något fall lämnas till annan än den som har avgett anbudet eller erbjudandet förrän alla
anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller
ärendet dessförinnan har slutförts, (19 kap 3 § 2 st offentlighets- och sekretesslagen).
Det kan även förekomma hemliga uppgifter om affärs- eller driftförhållanden rörande
andra företag, 31 kap 16 § offentlighets- och sekretesslagen.
Sekretess gäller även enligt 18 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen för uppgift som
lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd avseende
byggnad, lokal eller annan anläggning, om det kan antas att syftet med åtgärden
motverkas om uppgiften röjs.
Här erinras om att ett röjande av hemlig uppgift kan medföra ansvar för brott mot
tystnadsplikten enligt brottsbalken 20 kap 3 §.
Alla som i någon utsträckning hanterar informationstillgångar har ett ansvar för att
upprätthålla informationssäkerheten. En säker hantering av information syftar till att rätt
information är tillgänglig för rätt person och i rätt tid.
Var och en ska vara uppmärksam på och rapportera händelser och brister som kan
påverka säkerheten för våra informationstillgångar till Locums säkerhetsenhet.
Undertecknad förbinder sig att följa Locums riktlinjer för informationssäkerhet som finns
tillgängliga på Locums hemsida www.locum.se.
All IT-utrustning som ansluts till Locums eller Region Stockholms nätverk samt
programvaror som används och installeras, ska godkännas av Locums IT-specialist
alternativt Locums specialist för fastighetsrelaterad IT.
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Undertecknad får inte installera, lagra, skriva ut, sprida, söka eller på annat sätt hantera
material eller besöka internetsidor som innehåller:
•

Pornografiskt material

•

Hot, förtal, våld, terror, rasism, hets mot folkgrupp

•

Uppmaning till droganvändning

•

Diskriminering eller trakassering på grund av kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktions-nedsättning, sexuell läggning och ålder.

På sociala medier, som Facebook, Twitter etc får ingen sekretessbelagd information
skrivas. Information på sociala medier är tillgänglig för alla och att informationen där kan
vara mycket svår att få bort.
Denna förbindelse gäller även efter det att anställningen eller uppdraget för Locum AB
eller Region Stockholm har upphört.
Jag är medveten om att om ovanstående inte efterlevs, kan det medföra att disciplinära
åtgärder vidtas och/eller att polisanmälan sker.
Stockholm den
.......................................................................
Namnteckning
.......................................................................
Namnförtydligande och företag
Namnförtydligande och företag

