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Tystnadsplikt
Information om Lagar förordningar, övriga rättsliga krav samt Ellevios
krav i övrigt
Verksamhet som du kommer att delta i kan utgöra säkerhetskänslig verksamhet
enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) 1 kap 1 §. Detta innebär att säkerhetsskydd
är tillämpligt för verksamheten:
Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 1 kap 2 §.
Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri,
sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i
andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
Enligt lagen omfattas du även av tystnadsplikt för sådan verksamhet och sådana
uppgifter som du kan ta del av inom ramen för ditt uppdrag hos Ellevio.
Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 5 kap 2 §.
Den som på grund av anställning eller på annat sätt deltar eller har deltagit i
säkerhetskänslig verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
Som följd av den tillämpliga lagstiftningen är du skyldig att följa de regler som
Ellevio anger och som ska gälla inom ramen för uppdraget på de tillämpliga
arbetsplatserna.
I övrigt gäller för samtliga deltagare att följa Ellevios code of conduct för samtliga
medarbetare.
Förbindelse om tystnadsplikt
Förbindelse rörande tystnadsplikt för den som deltar i säkerhetskänslig verksamhet
och/eller tagit del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter vid Ellevio
Undertecknad bekräftar härmed att jag denna dag har upplysts om tystnadsplikten
enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) 5 kap. 2 § som gäller för mig som anställd,
uppdragstagare eller på annat sätt deltagande i säkerhetskänslig verksamhet vid
Ellevio AB. Undertecknad bekräftar att förbindelse om tystnadsplikt innebär att:


Det är förbjudet att till obehöriga lämna, röja, eller befordra information
som hanteras inom Ellevios verksamhetsområde.



jag genom mina handlingar inte på ett medvetet sätt riskerar Ellevios
intressen, verksamheter eller rykte.



jag skyddar mina användaridentiteter, lösenord och eventuell
accessutrustning, t.ex. passerkort och inte lämna ut dem till någon annan.
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jag återlämnar eventuell accessutrustning när mitt uppdrag vid Ellevio
upphör.



jag bara använder egna användaridentiteter och lösenord vid arbete med
Ellevios informationssystem.



bara använda de informationssystem som jag har behörighet till och som
jag har behov av.



inte utan uttryckligt tillstånd fotografera, avbilda eller på annat sätt återge
förhållanden inom säkerhetskänslig verksamhet vid Ellevio.



jag är medveten om att tystnadsplikten gäller även efter uppdraget, eller
annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet, avslutats.

Jag har i dag blivit informerad om vilka Lagar förordningar, övriga rättsliga krav
samt Ellevios krav i övrigt rörande säkerhetskänslig verksamhet och personlig
integritet som gäller inom Ellevio. Jag accepterar dem genom att skriva under
denna förbindelse.
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