SEKRETESSAVTAL
Mellan
.......................................................................................................................................
och
......................................................................................................................................
har idag ingåtts följande sekretessavtal beträffande de förtroliga upplysningar som mottagaren har
erhållit eller kan komma att erhålla.
1)

Informationen har lämnats i form av följande dokument, (förteckning över utlämnat
material:
....................................................................................................……........................
....................................................................................................……........................
....................................................................................................……........................

2)

Mottagaren förbinder sig att behandla informationen på ett sådant sätt att den hålls otillgänglig för obehöriga och i övrigt förvara den så, att det ej föreligger någon risk för att obehöriga skall få kännedom om den.

3)

Mottagaren har ej rätt att begagna sig av informationen på annat sätt, än som överenskommits.

4)

Personen har rätt att när han så önskar av mottagaren kräva besked om hur han förvarar informationen för att den ej skall bli tillgänglig för andra.

5)

Mottagaren förpliktar sig till att ej i större utsträckning än vad som enligt omständigheterna
kan anses nödvändigt eller försvarligt, överlämna informationen till någon han samarbetar
med, till hans anställda el dyl. Innan mottagaren i sådana fall överlämnar informationen till
andra, skall dessa informeras om upplysningarnas förtrolighet och de skall avkrävas skriftlig
sekretessförbindelse.

6)

Mottagaren skall ha personens skriftliga samtycke innan informationen helt eller delvis överlämnas till andra än dom, som nämns i föregående punkt.

7)

Mottagaren skall föra en förteckning över anställda eller andra som helt eller delvis får en
inblick i de upplysningar, som ligger i informationen. Förteckningen skall hållas tillgänglig för
personen.

8)

Om icke annat skriftligen avtalats, skall mottagaren på personens begäran utan dröjsmål
återlämna det under punkt 1 ovan utlämnade materialet, som beskriver informationen.

Mottagaren har ej tillstånd att kopiera informationen, såvida ej följande förklaring undertecknats av personen:
Personen ger härmed mottagaren rätt att kopiera eller på annat sätt reproducera utlämnat
material i den utsträckning detta är nödvändigt för en enligt förutsättningarna lämplig behandling av materialet.
................................................................................................………….....................
(Personen)

9)

Detta avtal omfattar ej:

a)

Tekniska eller andra upplysningar som vid den tidpunkt då uppfinnaren överlämnad informationen till mottagaren, må anses vara allmänt kända eller som senare blir allmänt kända utan
att mottagaren är ansvarig för detta.

b)

Upplysningar om informationen som mottagaren fått kännedom om på tillåtet sätt direkt
eller indirekt av andra än uppfinnaren. Om mottagaren har sådana upplysningar, skall dessa
kort anges här:
................................................................................................………….....................

10)

Tilläggsbestämmelser:
................................................................................................………….....................
................................................................................................………….....................
................................................................................................………….....................

11)

Mottagaren är ersättningsskyldig gentemot uppfinnaren för ev skada som kan åsamkas på
grund av brott mot detta avtal. Mottagarens skadeståndsplikt gäller även när avtalsbrottet
förövats av tredje man till vilken mottagaren helt eller delvis överlämnat informationen.

12)

Eventuella tvister beträffande avtal skall handläggas av vederbörlig domstol i uppfinnarens
hemland enligt detta lands lagar.

.......................................……..........…....

den…..……./……..…. 20…………..….….

(Ort)

.......................................…..…...............
(Uppfinnaren)

..........................…............……...............
(Mottagaren)

Denna text för sekretessavtal i samband med uppfinnarförhållanden har utförts och rekommenderas av Nordiska
Uppfinningsstödjande Institutioners Samarbetsorgan (NOIS).

