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TDC A/S
Bilag 6: TAVSHEDSERKLÆRING FOR FREMMEDE OPERATØRER MED ADGANG
TIL TDC'S LOKALITETER
Dette bilag udgør bilag 6 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Samhusning eller
Standardaftale om samhusning.
Bilaget erstatter samtidig følgende tidligere bilag:
Bilag 7 Tavshedserklæring hørende til Standardaftale om samhusning
Gældende for:
Medarbejdere fra fremmede operatører som skal have adgang til TDC's lokaliteter.
Med operatørens medarbejdere menes de personer, herunder eventuelle underentreprenørers
medarbejdere, der færdes i TDC's lokaliteter eller på anden måde får kendskab til interne forhold, der vil
kunne skade TDC.
Undertegnede erklærer herved, at jeg er indforstået med at iagttage tavshed med hensyn til forhold
vedrørende offentlig tjeneste eller hverv og vedrørende TDC's kunders forhold samt koncernens interne
anliggender og erhvervshemmeligheder, som jeg måtte blive bekendt med, og hvis hemmeligholdelse
ifølge lovgivningen eller sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet.
Jeg erklærer endvidere, at jeg er gjort bekendt med indholdet af Borgerlig Straffelov § 152 og § 152a
vedrørende tavshedspligten og Markedsføringslovens § 19 vedrørende erhvervshemmeligheder, som er
aftrykt på bagsiden af denne erklæring.
Jeg har især iagttaget, at det er strafbart:
- at røbe, hvad der ifølge loven, koncernens sikkerhedsforskrifter eller sagens natur må betragtes som
værende af fortrolig karakter.
- at skaffe sig ubeføjet kendskab til koncernens erhvervshemmeligheder samt at viderebringe og at
benytte sådanne hemmeligheder, i det tavshedspligten også er gældende, efter endt ansættelsesforhold.
Underskrift:

Sted:
Navn:

Dato:
Personnummer:
(min. de 6 første cifre)

Operatør:

Adresse:

Evt. underentreprenør:
Underskrift:
Attestation:
For TDC A/S:
TDC-enhed:

Dato:

Navn:

Underskrift:
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Uddrag af lov nr. 347 af 15. august 1967. (Borgerlig Straffelov)
§ 152 (1):
Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller
udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med
bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder.

§ 152 (2):
Straffen kan stige til fængsel indtil 2 år, hvis forholdet er begået med forsæt til at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding, eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.
§ 152 (3):
En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller
når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller
private interesser.
§ 152a
Bestemmelsen i § 152 finder tilsvarende anvendelse på den, som i øvrigt er eller har været beskæftiget
med opgaver, der udføres efter aftale med offentlig myndighed. Det samme gælder den, som virker eller
har virket ved telefonanlæg, som er anerkendt af det offentlige.
Uddrag af markedsføringsloven
§ 19 (1):
Den, der er i tjeneste- eller samarbejdsforhold til en virksomhed eller udfører et hverv for denne, må ikke
på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over virksomhedens
erhvervshemmeligheder.
§ 19 (2):
Har den pågældende fået kendskab til eller fået rådighed over virksomhedens erhvervshemmeligheder på
retmæssig måde, må den pågældende ikke ubeføjet viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder.
Forbuddet vedvarer i 3 år efter tjenesteforholdets, samarbejdsforholdets eller hvervets ophør.
§ 19 (3):
Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på andre personer, der har lovlig adgang til
virksomheden.
§ 19 (4):
Den, der i anledning af udførelsen af arbejde eller i øvrigt i erhvervsøjemed er blevet betroet tekniske
tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller el.lign., må ikke ubeføjet benytte sådant materiale eller
sætte andre i stand hertil.
§ 19 (5):
Erhvervsdrivende må ikke benytte en erhvervshemmelighed, såfremt kendskab til eller rådighed over den
er opnået i strid med de ovenfor nævnte bestemmelser.
§ 30 (4):
Overtrædelse af § 19 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf
er forskyldt efter straffelovens § 299 a. Påtale finder kun sted efter den forurettedes begæring.
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