
 

 

Hemmelig- og fortrolighedsaftale 
 
 
Virksomhed:     Dato: _____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
[Navn, adresse, cvr. nr] 
(herefter MODTAGER og/eller Vi) 
 
 
Forpligter sig til Som kunde og/eller potentiel kunde, samarbejdspart og/eller potentiel 
samarbejdspart, leverandør og/eller potentiel leverandør til: 
 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
[Navn, adresse, cvr. nr] 
(herefter AFGIVER) 
 
 
At for såvel den periode, hvori Vi udfører opgaver for AFGIVER og/eller indgår i drøftelser med 
AFGIVER som for tiden derefter, at enhver teknisk, kommerciel eller anden oplysning og/eller viden 
vedrørende AFGIVER og AFGIVER' aktiviteter, produkter eller dele heraf, som er kommet i vores 
besiddelse, eller som er blevet os bekendt i under udførelsen af opgaver eller under drøftelser med 
AFGIVER, (i det følgende benævnt "Information") - hvad enten Informationen er modtaget direkte 
som produkt model eller dele heraf, skriftligt eller mundtligt, eller er opnået under besøg eller 
lignende - af os vil blive behandlet strengt fortroligt. 
 
 
VI ACCEPTERE I DEN FORBINDELSE FØLGENDE FORPLIGTELSER: 
 
1. Vi vil udelukkende anvende Information modtaget, i forbindelse med udførelse af opgaver for 
AFGIVER, til vurdering af AFGIVER’ produkter eller til det formål, hvortil Vi har modtaget 
Informationen. 
 
2. Vi vil ikke uden skriftlig tilladelse fra AFGIVER anvende, kopiere eller reproducere Information eller 
udlevere eller på anden måde bringe Information eller nogen del heraf til tredjeparts kundskab. 

 



 

 

3. Efter afslutningen af hver enkelt opgave eller afslutning af diskussion/vurdering af AFGIVER’ 
Information og/eller produkter, vil Vi, senest 14 dage efter skriftligt påkrav, udlevere - uden at 
beholde nogen kopier – samtlige Informationer modtaget fra AFGIVER, herunder men ikke 
begrænset til tegninger, specifikationer, procesbeskrivelser, drifts- og vedligeholdelses-vejledninger, 
rapporter og andet lignende skriftligt materiale samt modeller, produkter mv, som Vi er kommet i 
besiddelse af i forbindelse med arbejdet for eller med AFGIVER.  
 
4. Vi er indforstået med og acceptere at såfremt der modtages produkter, emner, prøver eller 
tilsvarende fra AGIVER må disse kun anvendes til det formål, hvortil VI har modtaget dem, og ikke på 
nogen måde undersøges med det formål at analysere og videns indsamle informationer med henblik 
på vurdering af hvordan produktet er sammensat, reverse engineering/omvendt konstruktion er 
således ikke tilladt.  
 
5. Vi forpligter os at tilsikre og tager ansvaret for, at de af vores medarbejdere, som får adgang til 
Informationen er orienteret om vores forpligtelse overfor AFGIVER som følge af denne aftale. Alene 
medarbejdere som har behov for at få adgang til Information modtaget fra AFGIVER, skal have 
adgang hertil.   
 
6. Vi er blevet gjort bekendt med, at der ved en tilsidesættelse af ovennævnte forpligtelser efter 
omstændighederne af AFGIVER over for os vil blive gjort såvel et strafferetlig som et 
erstatningsretlig ansvar gældende i det omfang, dette kan ske i henhold til dansk ret eller anden 
relevant ret, såfremt dansk ret ikke kan gøres gældende i den konkrete sag.  
 
Ovennævnte forpligtelser vil ikke kunne gøres gældende over for os for så vidt angår Information:  
1. som er eller bliver offentligt tilgængelig, forudsat dette ikke skyldes en fejl fra vor side, eller  

 
2. som vi kan bevise, at vi var i besiddelse af før erhvervelsen af samme fra AFGIVER, eller  

 
3. som vi kan bevise, at vi ikke har modtaget fra AFGIVER, men fra en person eller et firma, som 

ikke direkte eller indirekte, retmæssigt eller uretmæssigt har modtaget eller opnået samme 
fra AFGIVER. 

 
 
For Modtager: 
 
______________________ 
Navn: 
 
______________________ 
Titel: 
 
 
______________________ 
Underskrift 




