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Hemmeligholdelsesaftale [Parter/Projektnavn] af [dato]  
 



 

1. Formål 

I forbindelse med og til brug for Parternes drøftelser omkring indledning af et eventuelt samarbejde vedrørende [indsæt 
detaljer] (i det følgende benævnt ”Formålet”) forventer Parterne at udveksle fortrolige informationer af teknisk, forsk-
ningsmæssig eller kommerciel art, herunder bl.a. biologiske reagenser, tegninger, dokumenter, software, formler, metoder, 
analyseresultater og knowhow i øvrigt (i det følgende benævnt ”Fortrolige Informationer”). Nærværende hemmeligholdel-
sesaftale og Bilag 1 (i det følgende benævnt ”Aftalen”) regulerer Parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med 
udveksling og brug af Fortrolige Informationer.  
 

2. Hemmeligholdelsespligt 

2.1 Fortrolige Informationer, som Parterne giver hinanden adgang til, og som mundtligt eller skriftligt angives som 
fortrolige, eller hvis fortrolighed åbenbart fremgår af omstændighederne, må udelukkende anvendes til Formålet.  
 

2.2 Parterne er forpligtet til at hemmeligholde Fortrolige Informationer, således at Fortrolige Informationer ikke kom-
mer til tredjemands kundskab.  
 

2.3 Parterne må hverken direkte eller indirekte videregive Fortrolig Informationer til tredjemand uden den afgivende 
Parts forudgående skriftlige samtykke. Parterne er alene berettiget til at videregive Fortrolige Informationer til an-
satte, såfremt en sådan videregivelse er nødvendig til brug for Formålet. Den modtagende Part er forpligtet til at 
sikre, at ansatte pålægges samme hemmeligholdelsespligt som Parten selv. 
 

3. Indskrænkninger i hemmeligholdelsespligten 

3.1 Hemmeligholdelsespligten omfatter ikke information og viden, som 
 

• på tidspunktet for modtagelsen er eller senere bliver offentligt tilgængelig uden at dette skyldes den modta-
gende Parts tilsidesættelse af hemmeligholdelsespligten i denne Aftale, 

 
• allerede på modtagelsestidspunktet var retmæssigt i den modtagende Parts besiddelse uden hemmeligholdel-

sesrestriktioner, 
 
• er modtaget fra en tredjemand, som fremstod som berettiget til retmæssigt at videregive  

informationen, eller 
 
• er udviklet uafhængigt af den modtagende Part. 
 

3.2 I tilfælde af uenighed mellem Parterne, påhviler det den modtagende Part at bevise, at modtagne informationer er 
omfattet af punkt 3.1. 

 
3.3 Bliver Fortrolige Informationer, som er udvekslet i medfør af Aftalen, omfattet af love eller bekendtgørelser, offent-

ligretlige afgørelser, domme, processuelle regler, kendelser m.v., som pålægger den modtagende Part at videregive 
informationen helt eller delvist, skal den modtagende Part straks orientere den afgivende Part herom. Videregivel-
se, som pålægges den modtagende Part i overensstemmelse med ovenstående, betragtes ikke som tilsidesættelse 
af hemmeligholdelsespligten i denne Aftale. 
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4. Ejendomsret, returnering og arkivering 

4.1 Fortrolige Informationer forbliver den afgivende Parts ejendom og Parterne giver ikke hinanden brugsret eller an-
den form for rettighed til Fortrolige Informationer ud over hvad der fremgår af denne Aftale. 
 

4.2 Parterne er forpligtet til at tilbagelevere eller destruere Fortrolige Informationer, samt eventuelle kopier heraf ved 
Aftalens udløb eller ved skriftligt påkrav herom. Dog er DTU, som følge af forpligtelsen til som forvaltningsmyndig-
hed at journalisere dokumenter af betydning for sagsbehandlingen, berettiget til at beholde en kopi.  

 

5. Ansvar 

5.1 Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. 
 

6. Varighed 

6.1 Aftalen træder i kraft ved den seneste af Parternes underskrift og vedvarer [indtil dato/1 år]. Uanset Aftalens udløb, 
vedvarer hemmeligholdelsesforpligtelsen i en periode på 3 år efter den seneste modtagelse af Fortrolige Informati-
oner.  

 
6.2 Nærværende Aftale forpligter under ingen omstændigheder Parterne til at indgå et samarbejde på baggrund af de 

drøftelser, som denne Aftale vedrører.  
 
6.3 Såfremt drøftelserne under denne Aftale måtte resultere i et egentligt samarbejde mellem Parterne, skal dette 

samarbejde reguleres særskilt i en samarbejdsaftale. Parterne er enige om, at denne Aftale skal være gældende ind-
til en samarbejdsaftale indeholdende tilsvarende bestemmelser om hemmeligholdelse er indgået. 

 

7. Gyldighed og forrang 

7.1 Hvis en bestemmelse i Aftalen ikke kan håndhæves eller må anses for at være ugyldig, berøres Aftalens øvrige be-
stemmelser ikke heraf. Parterne skal indlede forhandlinger med henblik på at erstatte bestemmelsen med en tilsva-
rende bestemmelse, som kan håndhæves og er gyldig, hvor dette er muligt. 

 

8. Lovvalg og værneting 

8.1 Denne Aftale er underlagt dansk ret, uanset at internationale privatretlige regler og lovvalgsregler måtte føre til 
anvendelsen af et andet lands ret. 

 
8.2 Opstår der en tvist mellem Parterne i forbindelse med denne Aftale, herunder vedrørende fortolkning og anvendel-

se af Aftalen, skal Parterne loyalt indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. 
 
8.3 Er det ikke muligt at løse tvisten inden 30 kalenderdage efter forhandlinger herom er indledt, kan Parterne, hvis de 

er enige herom, henvise tvisten til løsning ved mediation ved Voldgiftsinstituttet (www.voldgiftsinstituttet.dk) efter 
de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler.  

 
8.4 Kan Parterne ikke blive enige om at henvise tvisten til løsning ved mediation inden 7 kalenderdage, eller viser det 

sig umuligt at løse tvisten ved mediation 30 kalenderdage efter henvisningen af denne til løsning ved mediation ved 
Voldgiftsinstituttet, skal tvisten, hvis denne angår et beløb mindre end DKK 500.000, afgøres ved forenklet voldgift 
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ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler. Angår tvisten et beløb større end DKK 
500.000, afgøres denne ved voldgift med deltagelse af 3 voldgiftsdommere efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne 
regler. 

 

9. Underskrifter 

Aftalen underskrives af de af Parterne dertil bemyndigede personer. 
 
For DTU  For Virksomhed 
 
Sted: 

  
Sted: 

 
Den [dato] 

  
Den [dato] 

 
 

  

[Navn, Titel]  [Navn, Titel] 
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BILAG 1 
 

Formålet 
 
[En yderligere beskrivelse af Formålet med Parternes udveksling af Fortrolige Informationer kan indsættes her] 
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