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[Nedan sekretessförbindelse är avsedd att fungera som en mall och ingås med
Trafikutövarens personal som hanterar personuppgifter inom
Skadegörelsedatabasen.]

Sekretessförbindelse
(
Namn (texta):
Företag:
Jag har denna dag informerats om attjag i min egenskap av anställd eller
uppdragstagare hos MTR Gamma AB ("T") kan komma att få ta del av
fotografier och text i form av personuppgifter och annan känslig information
som registrerats i eller härrör från AB Storstockloms Lokaltrafiks ("SL")
skadegörelsedatabas ("Skadegörelseinformation"). T har genom skriftligt
avtal med SL åtagit sig att hantera Skadegörelseinformation konfidentiellt och
att informera de personer som genom T får tillgång till sådan
Skadegörelseinformation om slcyldigheten att inte lämna ut
Skadegörelseinformationen till annan.
Genom undertecknande av denna selcretessförbindelse åtar jag mig gentemot
SL att behandla Skadegörelseinformation konfidentiellt. Detta innebär attjag,
med undantag för vad som uttryckligen anges nedan, åtar mig:

'

att

^

att
att
att

vare sig muntligen eller slcriftligen ska avslöja eller överlämna
sådan Skadegörelseinformation till annan;
inte på något sätt använda mig av sådan Skadegörelseinformation;
inte göra utskrifter eller på annat sätt reproducera sådan
Skadegörelseinformation; samt
inte lämna ut inloggnings-id, lösenord eller annan information
som kan möjliggöra för annan att få tillgång till den
skadegörelsedatabas där Skadegörelseinformation fmns lagrad.

Utan hinder av ovanstående åtagande får jag i den utsträckning detta är
nödvändigt för att utföra arbete åt SL använda Skadegörelseinformation i
enlighet med SL:s vid var tid gällande instruldioner.
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Bilder på klotter samt uppgift om text eller kännetecken i form av "tag" eller
"crew" som framgår av bilder på klotter räloias som känsliga personuppgifter
enligt personuppgiftslagen. Uppgifterna omfattas dessutom av sela-etess enligt
sela-etesslagen i och med att uppgifterna ingår som förundersökningsmaterial
hos polisen.
Syftet med att dokumentera och lagra uppgifterna är för att de ska ligga till
grund för polisanmälningar gällande skadegörelse. Med tanke på materialets
känslighetsgrad lo-ävs speciella instruktioner för hanteringen av detta material
för att det inte ska råka hamna i orätta händer och/eller kunna användas i fel
syfte. Jag har tagit del av sådana instruktioner.
Mitt åtagande enligt denna sekretessförbindelse ska gälla även efter det att min
anställning eller uppdrag upphört.
Ort:

Datum:

Namntecloiing

(

(

