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Användnings- och sekretessförbindelse gällande uppgifter och 
datasystem 

Läs texten omsorgsfullt och i sin helhet före du godkänner den. 

Sekretessen och användningen av uppgifterna samt datasystemen baserar sig på lagstiftningen och 
normstyrningen. Alla uppgifter bör alltid behandlas med omsorg och enligt god förvaltningspraxis. 
Med sekretess avses hemlighållning av material och uppgifter oberoende av format samt tystnadsplikt, 
dvs. förbud att föra vidare uppgifter åt utomstående samt förbud att använda de sekretessbelagda uppgif-
terna för egen eller annans vinning eller för att skada annan. 

Att ta reda på sekretessbelagda uppgifter för annat än arbetsuppgiftsändamål eller att med avsikt agera 
mot instruktionerna är absolut förbjudet och straffbart i sig.  Olovligt bruk av uppgifterna kan medföra 
brotts-, arbets- och skadeersättningsrättsliga följder (bl.a. anmärkning, varning, hävande av arbets-/tjäns-
teförhållande, bötesstraff, fängelsestraff). 

Sekretessen berör mig under service- och uppdragsförhållandet samt efter det. Skyldigheten berör även 
studerande och andra personer, som behandlar sekretessbelagda uppgifter inom organisationen. 

Förbindelse  

 Jag behandlar bara uppgifter som arbetsuppgifterna förutsätter. Jag behandlar t.ex. inte egna, 
arbetskamraters, närstående eller andra offentliga personers uppgifter, såvida mina arbetsupp-
gifter inte förutsätter det.  

 Med uppgifter avses i detta sammanhang uppgifter som skall hemlighållas (t.ex. klient- 
och patientuppgifter eller affärshemligheter) eller andra personuppgifter som skall skyd-
das. 

 Med behandling avses exempelvis betraktande, lagring, användning, överförande, över-
låtande, bevarande, ändrande, förenande eller raderande av uppgifter.  

 Jag överlåter inga sekretessbelagda uppgifter åt någon utomstående utan ändamålsenliga till-
stånd eller laga grunder.  Med utomstående avses alla personer, i vars uppgifter behandlingen 
av ärendet inte tillhör.  

 Jag är medveten om att besöken i datasystemen och det jag gör i systemen lagras i logguppgif-
ter och att användningen övervakas samt att misstankar om missbruk av uppgifterna rapporteras 
till min förman.  

 Jag följer de beskyldigande bestämmelserna och instruktionerna som berör användningen av 
uppgifterna och datasystemen. Instruktionerna och lagarna finns på intranet under punkten Ser-
vice och stöd>>Säkerhet >>Dataskydd.  

 Jag använder organisationens datasystem och apparatur enbart för att sköta arbetsuppgifterna, 
ifall annat inte separat överenskommits med arbetsgivaren.  

 Jag ansvarar för de datorer eller andra anläggningar jag har till mitt förfogande så att anlägg-
ningarna eller de uppgifter som finns däri inte hamnar i fel händer. Jag kommer ihåg att låsa dör-
ren till mitt arbetsrum eller skåpet, där jag håller min bärbara dator eller de handlingar som skall 
hemlighållas.  

 Jag loggar ut från datasystemen eller låser datorn då den inte är under min tillsyn (låsande av 
datorn kan lätt göras genom att trycka ner CTRL+ALT+DEL samtidigt).  

 Jag byter lösenorden och koderna till Windows- eller nätanvändarnamnet samt datasystemen 
och anläggningarna enligt instruktionerna. Jag bevarar de personliga lösenorden och identifikat-
ionskoderna så att de inte avslöjas åt andra.  

 Jag ansvarar för den användning som sker med de användarnamn, certifikationskort och koder 
som tilldelats mig (Datasystem, mobil apparatur, passagekontroller osv.).  
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 Jag följer de instruktioner och bestämmelser som givits i fråga om användningen av elektroniska 
kommunikationsmedel (t.ex. e-post, kalendrar, snabbmeddelanden och smarttelefoner). Jag 
sänder inte t.ex. uppgifter som skall hemlighållas genom icke-krypterade (oskyddade) e-post-
meddelanden.  

 Jag installerar, raderar eller kopierar inte programvara utan tillstånd.  

 Jag förstör uppgifter och övrigt sekretessbelagt som inte behövs längre på ändamålsenligt sätt 
eller enligt instruktioner, t.ex. i soptunnor för sekretessbelagda uppgifter. Vid behov ber jag om 
mer uppgifter av mina förperson, av informationsservicesakkunniga eller datasskyddsansvarige.  

 Jag skriver inte ut uppgifter som är sekretessbelagda till oövervakade skrivare. Då jag använder 
en nätverksskrivare försäkrar jag mig om dess lokation och tillsyn före jag skriver ut och använ-
der därtill säkerhetsutskrift eller utskriftskod, ifall sådana möjligheter finns i bruk. 

 Jag förvarar eller överför inte sekretessbelagda uppgifter till hemdatorer eller -anläggningar, 
oskyddade till minnesstickor eller till andra icke-skyddade anläggningar.  

 Vid utförande av distansarbete försäkrar jag mig om att utomstående, såsom familjemedlemmar, 
inte ser, hör eller använder distansarbetsapparaturen eller -förbindelserna.  

 Jag försäkrar mig tillsammans med min förman om att jag får en tillräcklig utbildning i använd-
ningen av de datasystem jag behöver.  

 Jag ansöker inte om onödiga användarrättigheter, och meddelar ifall några av de rättigheter som 
tilldelats mig är icke-nödvändiga eller till sådana datasystem som jag inte behöver, så att rättig-
heterna kan modifieras eller tas bort. Onödiga användarrättigheter kan belasta system och öka 
på kostnaderna samt andra risker och försvagar samtidigt användarens rättskydd vid utredning 
av missbruk av uppgifter eller system.  

 Jag meddelar vidare om de fall av missbruk och problem som jag upptäcker i fråga om datasä-
kerhet, dataskydd eller datasystemen. 

 Ifall jag fungerar som förman, ingriper jag i missbruk av uppgifter, datasystem, datasäkerhet eller 
informationsskydd. 

Jag har läst denna förbindelse. Ifall något är oklart för mig i fråga om innehållet eller betydelsen av förbin-
delsen, utreder jag ärendet i första hand med min förman. Genom att följa de givna instruktionerna och 
bestämmelserna försäkras rättsskyddet för var och en.  

Godkännande av denna användnings- och sekretessförbindelse är en förutsättning för att få tillgång till 
uppgifterna och datasystemet, och denna version ersätter en eventuell tidigare godkänd version. 

Jag förbinder mig att följa innehållet i denna förbindelse samt att agera i enlighet med den.  

____/____20___  
 
 

Underskrift, namnförtydligande och personbeteckning för den person som godkänner förbindelsen  
 
 

Förmannens underskrift och namnförtydligande  


