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* SEKRETESSÅTAGANDE * 

1 BAKGRUND 

1.1 Göteborgs Uppfinnareförening har till ändamål att på ideell grund främja erfarenhetsutbyte, 

samverkan mellan medlemmarna, förmedla vidareutbildning, verka för förståelse och kunskap om 

uppfinnandets betingelser och att stödja medlemmars strävan att förverkliga idéer till nya produkter 

och tjänster.  

1.2 Detta Sekretessåtagande ingås sålunda i syfte att skapa ömsesidig trygghet bland medlemmarna i deras 

önskan att inom föreningen kunna dela med sig av sina idéer, uppfinningar eller liknande i hopp om att 

få råd och tips av övriga medlemmar utan att för den skull riskera att annan medlem utnyttjar idén eller 

uppfinningen för egen del. Otillbörligt utnyttjande av sådan information kan orsaka stor ekonomisk 

skada och medföra skadeståndsansvar gentemot uppfinnaren och uteslutning från Göteborgs 

Uppfinnareförening i enlighet med vid varje tid gällande stadgar för Göteborgs Uppfinnareförening, 

för närvarande 7 §. 

1.3 Mot denna bakgrund åtar sig medlemmarna att följa detta Sekretessåtagande. 

2 DEFINITIONER 

2.1 Med ”medlemmen” avses medlem i föreningen. 

2.2 Med ”uppfinnaren” avses medlem som inför övriga medlemmar presenterat egna idéer, uppfinningar 

eller liknande. 

2.3 Med ”föreningen” avses Göteborgs Uppfinnareförening. 

2.4 Med ”konfidentiell information” avses information som rör idéer, uppfinningar eller liknande som 

uppfinnaren presenterat för medlemmen inom ramen för föreningens verksamhet eller i egenskap av 

medlem i föreningen. Information av en affärshemlig natur som tillhandahållits uppfinnaren i form av 

råd och tips eller liknande i anledning av den av uppfinnaren presenterade idén eller uppfinningen 

skall också anses utgöra konfidentiell information.   

3 ÅTAGANDE 

3.1 Medlemmen förbinder sig utan begränsning i tiden att endast använda konfidentiell information inom 

ramen för föreningens ändamål och verksamhet samt att inte yppa konfidentiell information till någon 

som inte är bunden av detta Sekretessåtagande eller ett motsvarande sådant. 
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3.2 Konfidentiell information och samtliga rättigheter därtill skall tillfalla uppfinnaren och får således 

endast nyttjas av denne. Medlemmen får alltså inte utnyttja konfidentiell information på ett sätt som 

direkt eller indirekt skulle innebära vinning för egen del och/eller nackdel för den uppfinnare som 

presenterat en idé, uppfinning eller liknande. 

3.3 Om medlemmen konstaterar att denne vid mottagandet av Konfidentiell information – direkt eller 

indirekt – arbetar med en liknande idé, uppfinning eller dylikt som också omfattas av Konfidentiell 

information skall medlemmen omedelbart meddela uppfinnaren om detta och inte heller medverka vid 

föreningens sammankomster där aktuell Konfidentiell information utväxlas. 

4 BEGRÄNSNINGAR 

4.1 Sekretessåtagandet enligt ovan gäller inte för uppgifter som vid mottagandet varit kända för 

medlemmen, är eller blir allmänt kända på annat sätt än genom brott mot ett sekretessåtagande. 

4.2 Om medlemmen konstaterar eller har skäl att anta att begränsning enligt 4.1 ovan föreligger skall 

medlemmen omedelbart meddela uppfinnaren om detta. 

5 VITE OCH SKADESTÅND 

5.1 Bryter medlemmen mot punkt 3.1-2 ovan förbinder sig medlemmen att vid anfordran till uppfinnaren 

utge ett vite om 50 000 kronor i skadestånd i varje enskilt fall. Beloppet förfaller till betalning 

omedelbart.  

5.2 Utgivande av vite inverkar ej på uppfinnarens rätt att göra gällande andra påföljder än skadestånd i 

anledning av brott mot detta Sekretessåtagande. Mottagaren skall således kompensera uppfinnaren för 

skada som överstiger det avtalade vitet. 

6 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING 

Svensk rätt ska tillämpas på detta Sekretessåtagande. Tvister som uppstår i anledning av detta 

Sekretessåtagande ska slutligt avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första 

instans. 

__________________ 

 

Detta Sekretessåtagande har upprättats i två exemplar varav medlemmen och föreningen tagit var sitt. 

 

Uppvisad legitimation:__________________Personnummer:________________________________ 

 

Underteckning   Medlemmen 

 

 

_____________________________ ___________________________________________ 
Ort och datum   Underskrift 

 

       

    ___________________________________________ 
    Namnförtydligande 


