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Taushetserklæring for leverandører/konsulenter med tilgang til
person-opplysninger, gradert informasjon og andre
firmaopplysninger fra Tensio TS
Taushetserklering for leverandører med tilgang til sensitiv informasjon om energiforsyningen.
(For leverandører med sikkerhetsavtale gjelder denne som Vedlegg 3 Iformasjonssikkerhetsavtale (ISA))
Taushetserklæring for firma: ……………………………………………………………
(Kvitteres av leder som videreformiddler internt og sikrer at ansatte har mottatt informasjon og akseptert pålagt
ansvar
Med signaturen bekreftes at følgende er forstått og nødvendige tiltak iverksatt:
I forbindelse med arbeidet kan vi få kjennskap til sensitive opplysninger, opplysninger om tekniske
innretninger eller drifts-/forretningsforhold av konkurransemessig betydning, forhold av betydning for
rikets sikkerhet eller opplysninger som det av andre grunner må sikres konfidensialitet for.
Det skal bevares fullstendig taushet overfor uvedkommende om opplysninger som er av en slik art at de
er taushetsbelagte eller graderte. Opplysninger kan ikke benyttes til å skaffe bedriften, meg selv eller
andre en uberettiget vinning.
Det skal utvise stor aktsomhet med alle dokumenter, slik at de ikke kommer uvedkommende i hende.
Forpliktelsen til rette oss etter gjeldende bestemmelser for behandling og oppbevaring av
taushetsbelagte eller graderte dokumenter.
Bekrefter at det er god kunnskap i gjeldende personvernregler slik at mottatte personopplysninger blir
behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn og til enhver tids gjeldende regelverk, samt
krav som stilles fra Tensio TS.
Selskapet fører dokumenterte lister over hvilke personer som blir gitt tilganger og adgang til
taushetsbelagt informasjon

Jeg bekrefter at jeg har satt meg inn bestemmelsene i følgende vedlagte
lover og forskrifter:

Relevant for
oppdraget
(JA)

Ikke relevant for
oppdraget
(Nei)

Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) LOV-2018-06-01-24 § 5-4
Energiloven (LOV 1990-06-29-50: Lov om produksjon, omforming,
overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.) § 9-3
Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen
(kraftberedskapsforskriften) §§ 6-2 og 6-3
Sist endret FOR-2018-11-01-1641 fra 01.01.2019
Forvaltningsloven (LOV 1967-02-10: Lov om behandlingsmåten
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) lov 2000-04-14-31

Forfatter:

HRS/RA

DokID:

D09198

Neste revisjon:

12.06.2024

vannvannSti\Bane: Kjerneprosesser TENSIO TS\ Innhente betaling\ AMS

Side:

1 av 4

Taushetserklæring for leverandører/konsulenter med
tilgang til person-opplysninger, gradert informasjon og
andre firmaopplysninger fra Tensio TS

Ref.nr.

TS.K.6.7-65

Gradering

Internt

Jeg bekrefter at jeg er kjent med at:
•
•
•

brudd på taushetsplikt kan medføre straffeansvar
brudd på taushetsplikt kan få følger for ansettelses – eller oppdragsforholdet
taushetsplikten gjelder også etter at ansettelses– eller oppdragsforholdet er avsluttet

Undertegnede bekrefter at det foreligger signaturett for selskapet og at gyldig firmaattest er vedlagt.
Det bekreftes at alle ansatte som får tilgang til informasjon som er angitt som sensitiv etter gjeldende
loverk eller foretningssenitive opplysninger er gjort kjent med taushetsplikten og har signert
personlige taushetserklæringer. Personlige taushetserklæringer oppbevares hos leverandøren og må
forevises på etterspørsel fra Tensio TS.
Tensio TS oppbevarer personopplysninger i hht gjeldende regler.

Underskrift:

Firmanavn
Fødsels og personnr:

Org.nr
Signatur: (Person med signaturrett ref firmaattest)
Navn med blokkbokstaver:

Definisjoner og referanser
Referanser:
TS.DL.6-01
TS.DL.6-02
TS.DL.6-03

Mal Informasjonssikkerhetsavtale (ISA) for sensitiv informasjon om energiforsyningen
Vedlegg 1 - Krav til Informasjonssikkerhet
Vedlegg 2 - Rutiner for fjerntilgang

Eksterne referanser:
Energiloven (Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.)
Offentleglova
Forvaltningsloven
Forskrift om informasjonssikkerhet
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)
Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen (kraftberedskapsforskriften)
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Personlig taushetserklæring
Ansatt i firma: ………………………………………………………………Org.nr……………………………………..
Ansvarlig leder ……………………………………………. ……………………………………….
Taushetserklæring gjelder for: ……………………………………………………………………
Personnr.. (11 siffer): ……………………………………………………………

Leverandør med oppdrag for Tensio TS hvor leverandør i tillegg til kjennskap om systemer og
selskapsspesifikke opplysninger og får innsyn i databaser med personopplysninger.
1. Jeg forstår at jeg i forbindelse med ansettelse i/oppdrag for kraftforsyningen kan få kjennskap til
informasjon om
• forretningsanliggender, personopplysninger m.v.
• sensitiv informasjon om kraftforsyningen som kan brukes til å hindre eller skade kraftforsyningens
funksjoner, jfr. forskrift om beredskap i kraftforsyningen (Kraftberedskapforskrift) § 6-1 og § 6-2.
2. Jeg har satt meg inn i
• Kraftberedskapforskriften, særlig kap. 6.
• Tensio TS interne sikkerhetsbestemmelser og instrukser. IKT sikkerhetsinstruks, Sikkerhetsavtale
for sensitiv informasjon
3. Jeg forplikter meg til
• å overholde bestemmelsene i Kraftberedskapsforskriften §§ 6-2 og 6-3 ved å beskytte sensitiv
informasjon om kraftforsyningen
• å overholde de lokale sikkerhetsbestemmelsene
• å påse at informasjon som er underlagt personopplysningsloven ikke gis ut til andre enn de som i
kraft av sin rolle har tilgang til disse
• å sørge for nødvendig konfidensialitet rundt opplysninger av betydning for virksomheten og
konsernet for øvrig, herunder forretningsstrategi, utviklingsplaner og systemer
• ikke å bruke informasjon tilegnet i Tensio TS i konkurrerende virksomhet
• å vise aktsomhet i min omtale av mindre viktig informasjon både i og utenfor Tensio TS.
• å underrette Tensio TS dersom jeg får et annet oppdrag, og det kan oppstå habilitetskonflikt.
4. Jeg er klar over
• at brudd på taushetsplikten kan medføre straffeansvar, bl.a. etter straffeloven §§ 209 og 210, og
lov om kontroll med markedsføring §§ 7 og 8.
• at taushetsplikten også gjelder etter at ansettelse/oppdrag er avsluttet,
jfr. forvaltningsloven § 13 f.
Sted/dato - navn - underskrift
Denne taushetserklæring er utstedt og underskrevet i 2 eksemplarer, hvorav hver av partene beholder hvert sitt.

Trondheim,______________
Dato

Forfatter:

HRS/RA

___________________________

___________________________

for Tensio TS AS

Signatur
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