
Utvidgat sekretessavtal för Fortnox tjänster

1 BAKGRUND

Det här sekretessavtalet (”Sekretessavtalet”) är ett tillägg till parternas avtal om tjänster för
ekonomiadministration (”Avtalet”). Sekretessavtalet gäller endast advokatbyråer.

2 DEFINITIONER

Ord och definitioner har samma betydelse i det här Sekretessavtalet som i Avtalet.

3 HUR FÖRHÅLLER SIG DET HÄR SEKRETESSAVTALET TILL AVTALET?

Det här Sekretessavtalet gäller i stället för punkten 13 i Tjänsteavtalet och 14 i Avtal Byråpartner.

4 VILKA UPPGIFTER FÅR INTE LÄMNAS UT? (SEKRETESS)

Vad har vi för skyldigheter avseende sekretess?

Vi båda förbinder oss i förhållande till varandra att inte lämna ut viss information till
någon annan.

Vilken information får inte lämnas ut (så kallad Konfidentiell Information)?

Den information som inte får lämnas ut (”Konfidentiell Information”) är alla uppgifter
av ekonomisk, teknisk, kommersiell eller annan art som någon av parterna får del av
med anledning av Avtalet eller genom något förhållande som hänger ihop med Avtalet.
Den kan innefatta, men är inte begränsad till affärsplaner, kundlistor, marknadsplaner
och prislistor. Följande information är alltid att betrakta som Konfidentiell Information:
uppgifter om presumtiva, pågående och avslutade advokatuppdrag, uppgifter om
innehållet i klient- och ärenderegister, samt uppgifter om debitering i enskilda
ärenden.Det spelar ingen roll om informationen är skriftlig eller inte. Det spelar inte
heller någon roll om informationen kommer direkt från er eller oss, om informationen
kommer från någon annan eller om uppgiften uppkommer under tiden ni använder vår
Tjänst.

Finns det några undantag från sekretessen?

Ja, oavsett vad som anges ovan om sekretess har vi rätt att lämna ut den Konfidentiella
Information (som inte innehåller personuppgifter) som anges nedan till Fortnox
koncernbolag, samarbetspartners eller leverantörer:

• information om vilka ni är,

• annan information som behöver lämnas ut för att vi, vår leverantör eller vår
samarbetspartner ska kunna leverera eller utveckla Tjänsterna, samt

• information som behöver lämnas ut för att någon annan av våra
samarbetspartners som tillhandahåller tjänster som har samband med våra
Tjänster ska kunna leverera och/eller utveckla sådana tjänster.

Vi har vidare alltid rätt att informera ett företag om att de har ett konto hos oss.

Vi ska se till att bara de som direkt måste ha tillgång till Konfidentiell Information för

uppdragets utförande får tillgång till sådan information. Vi ska även ansvara för att eventuella

koncernbolag, samarbetspartners eller leverantörer som får del av Konfidentiell Information
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enligt denna punkt samt deras anställda är bundna av sekretess i enlighet med det som anges i

Sekretessavtalet.Konfidentiell Information får inte användas för andra syften

Ingen av oss får använda eller lämna ut Konfidentiell Information för andra syften än
för att fullgöra våra respektive rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.

När får vi lämna ut information till utomstående?

Om någon utomstående i annat fall än ovan begär ut Konfidentiell Information från oss
ska vi omgående informera er om detta. Vi ska inte lämna ut någon information till
utomstående utan att först inhämta ert skriftliga samtycke. Ni ska utan dröjsmål lämna
besked om efterfrågad information kan lämnas ut eller inte.

Eventuell information som lämnas ut ska alltid begränsas så mycket som möjligt.

Sekretessförbindelse för anställda m.m.

Vi ska båda se till att bara de som direkt måste ha tillgång till Konfidentiell Information
för att för att fullgöra det här Avtalet får tillgång till sådan information.

Vi ska båda, genom en sekretessförbindelse eller på annat lämpligt sätt, se till att
anställda, konsulter och annan personal som anlitas är bundna av sekretess i enlighet
med det som anges om sekretess i Sekretessavtalet samt är väl informerade om vad
som gäller avseende advokaters lagstadgade tystnadsplikt, tystnadsplikt i förhållande
till insiderlagstiftning och liknande regleringar. Vi ska även ansvara i förhållande till
varandra, för att eventuella underleverantörer vi har samt anställda hos
underleverantörerna som deltar i uppdraget, är bundna av motsvarande sekretess.

Vad gäller när Avtalet upphör?

Det här Sekretessavtalet fortsätter att gälla även när Avtalet upphör.
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