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Erklæring om tavshedspligt og Københavns Kommunes it-

sikkerhedsbestemmelser mv. for eksterne samarbejdspartnere 

(virksomheden) der som led i samarbejdet får adgang til kommunens 

fortrolige personoplysninger, følsomme personoplysninger eller 

værdioplysning.  

(Definitioner: Fortrolige og følsomme personoplysninger vil f.eks. sige: 

Etnisk tilhørsforhold, religion, sociale forhold, straffeforhold og 

helbredsoplysninger. Værdioplysning vil f.eks. sige: Oplysninger der har en 

væsentlig økonomisk eller forvaltningsmæssige værdi for kommunen, og 

hvor offentliggørelse vil forårsage væsentlige skade på Københavns 

Kommunens forvaltning, omdømme eller økonomi. Det gælder visse 

økonomidata, data om it-infrastruktur, fortrolige forretningsplaner eller 

udbudsmateriale.) 

I forbindelse med samarbejde med Københavns Kommune, erklærer 

samarbejdspartneren ved sin underskrift at acceptere følgende: 

 At samarbejdspartneren (virksomheden) skal føre en liste over

hvilke medarbejdere, der er eller måtte blive involveret i arbejdet

med systemet. Listen skal indeholde medarbejdernes bruger-id og

listen skal på anmodning udleveres til Københavns

Kommune. Københavns Kommune kan - i særlige tilfælde - kræve

underskrift fra hver enkelt medarbejder på listen, på en særlig

tavshedserklæring som Københavns Kommune udformer,

 At tavshedspligten efter straffeloven § 152 a også gælder for den,

der er eller har været beskæftiget med opgaver, der udføres efter

aftale med en offentlig myndighed,

 At være bekendt med tavshedspligtsreglerne for offentligt ansatte i

forvaltningsloven § 27 og straffelovens § 152-152 f,

 At tavshedspligten efter straffeloven § 152 c også gælder for

aftaleparters medhjælpere, herunder medarbejdere,

 At tavshedspligten ikke ophører ved samarbejdets eller

medarbejderes ansættelses ophør,

 At overtrædelse af tavshedspligten kan medføre straf,

ske i At behandling af personoplysninger mv. skal 
overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder

databeskyttelsesloven.
 Københavns Kommunes informationssikkerhedspolitik og

-regulativ vedrørende it-sikkerheden i Københavns Kommune (se 
materialet på kk.dk) samt de uddybende it-sikkerhedsregler for 
Københavns Kommune (er vedlagt).

Erklæringen afgives på vegne af samarbejdspartner (virksomhed): 

Dato: _____________Underskrift: __________________________ 

Navn: _________________________________________________ 

Stilling: _________________________CVR-nr:_______________ 

Virksomhed: ___________________________________________ 
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