
 

Kontakter 2009 Älvida - Nätverket Resursplats 

Eva 0705106698 för kvinnliga företagare i Älvkarleby Villa Harmoni 

Sanna 0707670264 Forum: http://alvkarleby.wordpress.com Kina Kontoret   

 
Till: ”ÄLVIDA – Nätverket för kvinnliga företagare i Älvkarleby” c/o Villa Harmoni, Älvkarleövägen 4A, 814 94 
Älvkarleby - Sverige, nedan benämnd ”Älvida” eller ”nätverket”. 

Sekretessförbindelse 

§ 1 Bakgrund 

Som medlem i ”Älvida” eller som konsult eller rådgivare till ”Älvida” och dess medlemmar kommer jag  
 
 
(__________________________________________________ persnr: ______________________) att få ta 
emot och behandla information rörande medlemmar och medlemmars företagande. Eftersom jag kommer att få ta 
emot förtrolig information som rör projektet har denna sekretessförbindelse tecknats. 

§ 2 Åtagande 

Jag förbinder mig härmed att behandla all information rörande nätverket konfidentiellt. Jag inser även att all 
information såväl personlig, privat och affärsmässig måste behandlas konfidentiellt. 
 
Jag kommer inte att lämna vidare någon information rörande nätverket till någon person som inte är medlem i 
nätverket, det ligger på mitt ansvar att försäkra mig om detta och hålla mig uppdaterad huruvida personen är 
medlem eller inte. 

§ 3 Definition av information 

Med information menas i denna sekretessförbindelse all information och alla data, inklusive personlig, privat, 
teknisk, finansiell, kommersiell och praktiskt information som när som helst lämnas rörande nätverket och dess 
medlemmar, direkt eller indirekt, i skrift, elektroniskt, muntligt eller motsvarande.  

§ 4 Vissa begränsningar 

Denna sekretessförbindelse gäller inte information  
a) som bevisligen är känd för mig utan förbehåll att hålla den hemlig, 
b) som bevisligen är eller blir allmänt tillgänglig utan att brott mot lag eller denna sekretessförbindelse 

föreligger, eller 
c) som genom Älvidas beslut avser marknadsföring av nätverket, medlemmar och/eller deras företag. 

§ 5 Varaktighet 

Åtagandena i denna sekretessförbindelse är bindande från det datum då den undertecknas och gäller t.o.m. tre 
(3) år efter ”Älvidas” upphörande. Åtagandena i sekretessförbindelsen skall även gälla retroaktivt för all skyddad 
eller förtrolig information som överlämnats före datumet för denna förbindelse.  

§ 6 Otillbörlig talan 
Medlem får inte i egen sak utan nätverkets godkännande tala i Älvidas namn, såsom annonsera, söka finans, 
presskontakt odyl.  

§ 7 Tillämplig lag 

Svensk lag skall vara tillämplig på denna sekretessförbindelse. 

§ 8 Avtalsbrott 

Leder till uteslutning och till juridisk uppföljning. 
 
[Datum och ort] 
 
 
__________________________ 
[Fullständigt namn] 


