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Sekretessförbindelse med Granskare verksamma i 
Sambis Tillitsgranskningstjänst 

Denna sekretessförbindelse upprättas i två exemplar, varav ett behålls av Granskaren och ett av IIS 
(Stiftelsen för Internetinfrastruktur). 

Namn:    

Personnummer: 

1. Tillitsgranskningen innebär att Granskaren får del av information om Sökanden eller Medlemmen
som är konfidentiell och i vissa fall också sekretessbelagd enligt lag. Granskaren förbinder sig att
inte för utomstående röja konfidentiell information som erhållits i samband med
Tillitsgranskningen och inte heller nyttja sådan information annat än i samband med
Tillitsgranskningen. Detta gäller även efter Tillitsgranskningens slutförande.

2. Undertecknad Granskare förbinder sig att betrakta IIS verksamhet och all därtill hörande
information såsom IIS egendom, mottagen på förtrolig basis.

3. All information om Sökanden som Granskaren erhållit för sitt fullgörande av
granskningsuppdraget, ska om inget annat anges anses vara konfidentiell information som endast
får användas för Tillitsgranskningens ändamål.

4. Sekretessåtagandet gäller inte för sådan information som Granskaren kan visa blivit känd på
annat sätt än genom Tillitsgranskningen eller som är allmänt känd eller när Granskaren enligt lag
är skyldig att lämna ut handlingar eller uppgifter. Med konfidentiell information avses i denna
sekretessförbindelse varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om
upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för

a. upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom
Granskarens brott mot innehållet i denna sekretessförbindelse;

b. upplysning, som Granskaren kan visa att denne redan kände till innan han mottog den från
IIS;

c. upplysning, som Granskaren mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara
bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

I fall som avses under c) ovan har dock Granskaren inte rätt att avslöja för utomstående att 
samma upplysning även mottagits från IIS enligt denna sekretessförbindelse. 

5. Granskaren förbinder sig att förvara, transportera och i övrigt hantera konfidentiell information
som är hänförligt till Tillitsgranskningen på ett betryggande sätt och i enlighet med
Tillitsgranskningstjänstens vid var tid gällande instruktioner publicerade i dokumentet
”Instruktioner för Sambis Granskare”.

6. När Granskaren har slutfört granskningsuppdraget för IIS förbinder sig denne att snarast
återlämna och sedan förstöra all konfidentiell information som Granskaren tagit del av eller har i
sin besittning. Förstörning av information ska ske genom ett installerat raderingsprogram.
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Denna förbindelse har ingåtts enligt nedanstående datum mellan IIS och undertecknad Granskare. 

Stockholm den 

Granskarens underskrift: ……………………………………………………………….. 

IIS underskrift: ……………………………………………………………….. 


