FÖRBINDELSE OM TYSTNADSPLIKT

Undertecknad person förbinder sig att inte tala om och inte använda uppgifter, som han fått av sin
arbetsgivare eller andra uppgifter som han fått kännedom om, vilka bör hemlighållas. Han lovar
också att inte använda uppgifterna (inte heller uppgifter, vilka enligt lagen bör hemlighållas) till sin
egen eller annans fördel eller annans skada.
Tystnadsplikten fortsätter enligt lagen också efter det att tjänsteförhållande avslutats.
Lagtexten finns på förbindelsens baksida.
Jag överlämnar inte arbetsnycklar, inte heller andra arbetsredskap, vilka jag fått till mitt
förfogande till någon annan person. Jag använder inte heller dem förutom då jag utför mitt
arbete.

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

__________

_______________________

__________________________

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet
6 kap
Skyldighet att iaktta sekretess
22 §
Handlingssekretess

En myndighetshandling skall sekretessbeläggas, om det i denna lag eller någon annan lag föreskrivs
eller en myndighet med stöd av lag har föreskrivit att den skall vara sekretessbelagd eller om
handlingen innehåller uppgifter för vilka tystnadsplikt föreskrivs genom lag.
En sekretessbelagd myndighetshandling eller en kopia eller utskrift av en sådan handling får inte
företes för eller lämnas ut till utomstående eller med hjälp av en teknisk anslutning eller på något
annat sätt företes för eller lämnas ut till utomstående.
23 §
Tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande

Den som är anställd hos en myndighet eller innehar ett förtroendeuppdrag får inte röja en handlings
sekretessbelagda innehåll eller en uppgift som vore sekretessbelagd om den ingick i en handling,
och inte heller någon annan omständighet som han har fått kännedom om i samband med sin
verksamhet hos myndigheten och för vilken tystnadsplikt föreskrivs genom lag. En uppgift för
vilken tystnadsplikt gäller får inte heller röjas efter det att verksamheten hos myndigheten har
upphört eller det uppdrag som utförts för myndighetens räkning har avslutats.
Vad som bestäms i 1 mom. gäller även en praktikant eller någon annan som verkar hos en
myndighet, den som verkar på uppdrag av en myndighet, den som är anställd hos den som utför ett
myndighetsuppdrag och den som med stöd av lag eller ett tillstånd som utfärdats med stöd av lag
har fått kännedom om en sekretessbelagd uppgift, om inte något annat följer av lagen eller
tillståndet. Tystnadsplikten gäller även den till vilken en myndighet inom ramen för en
sekretessbestämmelse som innehåller en offentlighets- eller sekretesspresumtion har meddelat
uppgifter som allmänheten inte skall ha tillgång till. En part eller dennes ombud eller biträde får inte
för en utomstående röja en sekretessbelagd uppgift som erhållits på grundval av ställningen som
part och som gäller någon annan än parten själv. (23.6.2005/495)
En person som avses i 1 eller 2 mom. får inte använda sekretessbelagda uppgifter för att skaffa sig
själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan. En part eller hans ombud eller biträde
får dock använda en uppgift om en annan person än parten själv när det är fråga om ett ärende som
gäller den rätt, det intresse eller den skyldighet som partens rätt att få information har grundat sig
på.

