
 

Sekretessavtal 

Parter 
Detta avtal upprättades mellan nedan parter 2018-08-16 och gäller från det datum då det är 
undertecknat av båda parter. 

Kund 

Företag:  

Namn:  

Organisations-/personnummer:  

Address:  
 

Epost:  

 
Nedan omnämnd som “ni”, “er”, “era”. 

Accodeing to you 

Företag: Accodeing to you KB 

Namn: Hannes Elvemyr 

Organisations-/personnummer: 969786-4776 

Address: Box 1291 
116 74 Stockholm 

Epost: info@accodeing.com 

 
Nedan omnämnd som “Accodeing to you”, “vi”, “vår”, “våra”. 
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I korthet 
Vi lovar ömsesidigt att inte stjäla varandras idéer eller kunder. Accodeing to you lovar att verka 
aktivt för era intressen. 
 
Idéer som uppkommer under diskussioner, som inte är direkt applicerbara på er produkt eller 
affärsidé, är fair game för båda parter. 
 
Saker vi lär oss, tekniker vi tar fram och kod som vi utvecklar under vårt samarbetet med er kan 
vi använda i andra projekt, om ni inte köper ensamrätt till det. 

I detalj 
Parterna, och dess personal, hålls här med bundna att inte föra vidare information om 
varandras system, affärsidéer, kunder eller kontakter som de får kunskap om genom detta 
samarbete. 
 
Sådan information som rimligen kan antas vara hemlig, känslig - eller speciellt omtalas som 
sådan - för en av oss skall inte röjas till utomstående av den andra parten. Detta gäller 
oaktsamhet, slarv såväl som med uppsåt. Båda parter åtar sig att behandla sådana uppgifter 
från den andra parten på ett tillfredsställande ansvarsfullt sätt för att säkerställa att de inte blir 
tillgängliga för tredje part. 
 
Accodeing to you och dess personal skall verka aktivt för att främja era intressen rörande 
affärsidén eller systemet som samarbete avser. Vi skall inte starta upp konkurrerande 
verksamhet eller produkter baserade på era idéer utan skriftligt godkännande från er. 
 
Under de samtal som förs mellan oss kan dock idéer för lösningar, tjänster eller produkter som 
relaterar till, men inte konkurrerar med, era komma fram. Dessa är en gemensam produkt av 
samarbetet men anses inte tillhöra er om de inte var målet med samarbete från början. Dessa 
idéer kan realiseras av vilken av oss som så känner för det utan att begränsas av detta avtal. 
 
I övrigt så håller sig Accodeing to you fria att använda tekniker, teknologier, bibliotek och annat 
som upparbetas under samarbetet med er, om ni inte har köpt uttrycklig ensamrätt till desamma 
som del av kontraktet. Det samma gäller för er. De saker ni lär er av oss eller de verktyg ni får 
tillgång till genom vårt arbete med er kan ni fritt använda i andra projekt om det inte regleras i 
andra avtal. 
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Underskrifter 
 

För kund enligt ovan För Accodeing to you enligt ovan 

Datum: Datum: 

 
 
 
____________________________________ 

 
 
 
____________________________________ 

Namnförtydligande: 
 
___________________________________ 

Namnförtydligande: 
 
____________________________________ 
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