
Jeg er klar over
 • at jeg under utførelsen av mitt arbeid eller oppdrag for Norsk Formularindustri AS vil kunne   
  få kjennskap til forhold, opplysninger og informasjon som ikke uvedkommende skal få
  kjennskap til.

Jeg forplikter meg til
 •  å bevare full og absolutt taushet overfor uvedkommende om forhold, opplysninger og
  informasjon jeg får kjennskap til ved mitt arbeide for Norsk Formularindustri AS. Dette
  omfatter både kunnskap om interne anliggender i Norsk Formularindustri AS og kunnskap
  om Norsk Formularindustri AS kunder, forretningsforbindelser og samarbeidspartnere.
  Taushetsplikten gjelder ikke forhold som er allment kjent. Videre gjelder taushetsplikten
  ikke overfor andre ansatte i Norsk Formularindustri AS som har tjenstlig behov for opplysningene  
  for å kunne utføre sine oppgaver. Taushetsplikten gjelder ikke dersom opplysningsplikt følger
  av lovbestemmelse eller myndighetsvedtak.

 • å behandle alt materiale som jeg får tilgang til ved mitt arbeide for Norsk Formularindustri AS
  på en slik måte at materialet eller innholdet i materialet ikke blir tilgjengelig for uvedkommende.  
  Dette omfatter både fysiske dokumenter og alle typer elektronisk lagrede dokumenter inklusiv   
  bilde og lyd.

 • å ikke bruke eller utnytte opplysninger som er omfattet av taushetsplikten i egen virksomhet
  eller i tjeneste eller arbeid hos andre.

Jeg er klar over
 • at brudd på taushetsplikten kan få konsekvenser for mitt ansettelses/avtaleforhold med
  Norsk Formularindustri AS. Brudd på taushetsplikten kan utgjøre grunn til oppsigelse av
  ansettelses- /avtaleforhold, og i alvorlige tilfeller avskjeds- eller hevingsgrunn.

 • at brudd på taushetsplikten kan medføre erstatningskrav fra Norsk Formularindustri AS eller
  andre skadelidte dersom Norsk Formularindustri AS eller andre lider et økonomisk tap som følge  
  av min opptreden.

 • at taushetsplikten også gjelder etter at jeg har avsluttet mitt oppdrag eller samarbeid med
  Norsk Formularindustri AS. Taushetsplikten er ikke tidsbegrenset.

Taushetserklæringen er lest og akseptert

Sted og dato: ____________________________________________________________

Navn (blokkbokstaver): _____________________________________________________

Signatur: ________________________________________________________________

Taushetserklæring

Mjøndalen, ______/______-2022


