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Bakgrund
Inom OVPN Integritet AB samt med samarbetande företag bedrivs ett omfattande
utvecklingsarbete och idéutbyte i fråga om metoder, prissättningar, produkter, kunder,
samordningsideér, utrustning, korrespondens, marknadsanalyser och marknadsföring inom
branschen.
Detta arbete är en förutsättning för att bolaget skall kunna hävda sin ställning i konkurrens
med andra företag och öka sin lönsamhet, vilket är en nödvändighet för bolagets fortbestånd
och därmed även för de anställdas trygghet.
Genom utvecklingsarbetet och idéutbytet samlas inom bolaget ett kunnande, som är frukten
av ett engagerat samarbete mellan bolagets anställda på alla nivåer. Kunnandet utgör en av
bolagets värdefullaste tillgångar så länge det inte vinner spridning hos obehöriga. Detta gäller
även kunnande som erhållits genom avtal med partners. I fråga om sådant kunnande, som
bolaget överlåter eller förvärvar, gäller dessutom regelmässigt, att garantier måste ställas för
att det inte når vidare spridning.
Lojalitetsförklaring
Med hänsyn till de angivna förhållandena är det naturligt, att bolaget hos sina anställda måste
förutsätta och kräva full lojalitet och diskretion när det gäller att slå vakt om företagets
tillgångar i form av tekniskt, kommersiellt och annat kunnande samt hindra att det sprids till
obehöriga till skada för bolaget och/eller dess anställda.
Detta gäller särskilt sådana företagshemligheter inom bolaget, och samarbetande företag, som
inte är skyddade av patent och liknande registreringar. Lojalitets- och diskretionsplikten måste
också gälla för arbetstagare, som varit anställda hos bolaget men lämnat sin tjänst.
Lojaliteten gäller då inte bara mot den tidigare arbetsgivaren utan även mot förutvarande
arbetskamrater, som skall fortsätta och utveckla arbetet inom företaget och är beroende av
detta för sin trygghet. Naturligtvis skall den som lämnar sin anställning dessförinnan också
självmant överlämna alla de handlingar, som berör bolagets förhållanden – även sådana som
han själv upprättat – liksom utvecklingsdokument, kravspecifikationer, offertunderlag,

prissättningsmallar, schema, kundregister, arbetsunderlag, offertanalyser, marknadsanalyser,
budgetar, källkod, källkodsdokument etc. samt andra konfidentiella uppgifter som han fått
tillgång till i sin anställning. Detta gäller även egna anteckningar.
Om den anställde för utomstående avslöjar eller i egen verksamhet eller på annat sätt utnyttjar
sin kännedom om bolagets enligt ovan beskrivna konfidentiella uppgifter, till skada för
bolaget, förbehåller sig bolaget rätt till ersättning för liden skada.
Denna föreskrift medför inte hinder för arbetstagaren att efter anställningens upphörande
utnyttja allmänna yrkeskunskaper i ny förvärvsverksamhet.
Såväl under anställningstiden som i samband med dess upphörande skall bolaget närmare
ange, inom vilka områden lojalitets- och diskretionspliktens iakttagande är av särskild vikt.
Diskretion och lojalitet gentemot kunder
OVPN Integritet AB lägger stor vikt vid att tillhandahålla sekretess och integritet för dess
kunder. Således får den anställde aldrig nämna någon identifierbar information om kunderna
för någon utanför företaget.
Om den anställde för utomstående avslöjar eller i egen verksamhet eller på annat sätt utnyttjar
information om OVPN Integritet ABs kunder förbehåller sig bolaget rätt till ersättning för
liden skada.
Angående liden skada
Om full utredning inte kan nås beträffande liden skada skall ersättning utgå med lägst ett
belopp motsvarande 10 prisbasbelopp.
Undertecknad bekräftar härmed, att jag tagit del av ovanstående, och försäkrar, att jag såväl
under som efter min anställning kommer att iaktta den lojalitets- och diskretionsplikt, som
enligt ovan följer av min anställning hos bolaget.
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