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Sekretessavtal för externa examensarbeten inom tekniska program vid Uppsala
universitet
Detta sekretessavtal gäller som ett tillägg till Samarbetsavtal mellan projektägare och student
för externa examensarbeten inom tekniska program. Vid diskrepans mellan avtalen skall
detta sekretessavtal ges företräde.
§ 1 Detta sekretessavtal gäller för
Studentens namn, nedan kallad Studenten

Personnummer

Företagets namn, nedan kallad Projektägaren

Organisationsnummer

Kursansvarig institution vid Uppsala universitet,
nedan kallad Institutionen

Organisationsnummer
202100-2932

§ 2 Studenten förbinder sig att inte lämna ut eller sprida konfidentiell information under den
tid som examensarbetet pågår samt ytterligare … år räknat från slutdatum för projektet.
Detta omfattar all information som Projektägare har befogad anledning hålla hemlig och som
rör teknisk eller annan vetenskaplig kunskap.
Ovanstående gäller inte sådan information som
• vid mottagandet bevisligen var allmänt känd eller som därefter utan brott mot detta
avtal blivit allmänt känd;
• Studenten vid mottagandet bevisligen redan var i besittning av;
• Studenten på lagligt sätt bevisligen erhållit från tredje man utan sekretessplikt;
• utvecklats oberoende av Projektägarens uppgifter;
• enligt svensk lagstiftning är offentlig handling.
§ 3 Den skriftliga rapporten skall göras tillgänglig för examination vid Institutionen.
Institutionen ska tillämpa sekretess på den skriftliga rapporten motsvarande Studentens
åtagande i § 2 dock som längst tio år från det att informationen inkommit till Institutionen. I
förekommande fall tillträder Opponenten som part till detta sekretessavtal, varvid Opponenten
omfattas av samma bestämmelser som Studenten.
§ 4 Den skriftliga rapporten arkiveras av Uppsala universitet. Rapporten förvaras på ett sätt
som inte åsidosätter ovannämnda bestämmelser.
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Detta sekretessavtal är upprättat i tre alternativt fyra exemplar, varav Projektägaren,
Studenten, Institutionen och i förekommande fall Opponent har tagit var sitt.

Datum:
Underskrift Studenten

Datum:
Underskrift Projektägaren

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Datum:
Underskrift Prefekt för kursansvarig
institution

Datum:
Underskrift Opponent (i förekommande fall)

Namnförtydligande
Namnförtydligande

Nedanstående har läst och förstått avtalet:
Datum:
Underskrift Ämnesgranskare*

Datum:
Underskrift Examinator

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Datum:
Underskrift Arkiveringsansvarig

Namnförtydligande

*Om ämnesgranskaren har sin anställning vid ett annat lärosäte upprättas ett avtal med detta
lärosäte.
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