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ERKLÆRING OM TAUSHETSPLIKT OG KONFIDENSIELL BEHANDLING AV INFORMASJON I 

FORBINDELSE MED OPPDRAG VED GKN AEROSPACE NORWAY AS (GAN) 
(For personell som ikke er ansatt i GAN.) 

 
I forbindelse med det arbeidet som bedriften jeg representerer utfører for GAN bekrefter jeg følgende: 
Jeg vil ikke selv utnytte eller la andre utnytte forretnings- og bedriftshemmeligheter, eller medvirke til at andre får 
anledning til dette. Bedriftshemmeligheter kan for eksempel være, men ikke begrenset til kontraktsforhold, 
tilvirkningsmetoder, tegninger, spesifikasjoner, bedriftens disposisjoner, mål og strategier, lagerbeholdninger, bilder 
med mer. Dette inkluderer også taushetsplikt med hensyn til det jeg erfarer og blir kjent med underoppholdet når det 
angår bedriftens forskjellige disposisjoner, økonomiske og andre forhold, planer, produksjonsmetoder, -mål, 
lagerbeholdninger, innretninger av enhver art osv. 
 
Taushetserklæringen gjelder ikke bare overfor familie og utenforstående, men også overfor andre ansatte ved min 
bedrift, så lenge ikke arbeidet krever noe annet. Jeg er klar over at jeg er bundet av taushetsplikten og skal ikke 
misbruke noe av den informasjon som tilflyter meg gjennom det arbeidet som blir utført, også i tiden etter at oppholdet 
er avsluttet. All informasjon om GAN som inngår i rapporter e.l., skal på forhånd være godkjent av kontaktperson i 
GAN Mottatt dokumentasjon/utstyr returneres ifølge avtale med oppdragsgiver/kontaktperson. 
 
TAUSHETSPLIKT RELATERT MILITÆRE PRODUKTER 
I forbindelse med produksjon av militære deler og komponenter er GAN underlagt kontroll av militære data under 
lovverket i Norge ”Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v.” 
(Eksportkontrolloven.), i EU landene ”Council Regulation No 428/2009”, EAR og i USA ”International Traffic in Arms 
Regulations (ITAR)” som regulerer hvilke land og nasjonaliteter som lisenser kan utstedes til og derved utveksling at 
militær informasjon.  
 
GAN innehar lisenser for slik produksjon, og i den anledning erkjenner og forstår jeg at tekniske data relatert til 
forsvars produkter som er underlagt eksportkontroll, for Norge og EU ”EU – List of Defence Related Products” for USA 
”U.S. Munition list”, og andre proprietære data som jeg vil ha tilgang til eller som er utlevert til meg av GAN, er 
underlagt kontroll under lovverket i Norge, EU og USA.  
 
Jeg bekrefter herved at slike tekniske data ikke vil bli nærmere omtalt, eksportert eller overført på noen måte til 
personer som ikke er autorisert i henhold til opprinnelses landets regulering, unntatt hvor skriftlig tillatelse er gitt av 
opprinnelses landets myndigheter. Jeg bekrefter at jeg vil umiddelbart rapportere til GAN sin sikkerhets- og 
eksportkontroll sjef enhver henvendelse eller forespørsel om å gi kontrollert tekniske eller proprietære data til en tredje 
person uten autorisasjon. 
 
Videre bekrefter jeg at jeg aldri har handlet for, representert, eller gitt informasjon til og ikke for tiden handler for, 
representerer, eller vil gi informasjon til ethvert land eller person som opptrer på dens vegne som er listet som 
embargo land, herunder inkludert, men ikke begrenset til Iran, Syria, Nord-Korea, Sudan, Kina, Burma, Cuba, eller 
Libya, eller enhver enhet eller bedrift som eies eller kontrolleres av slike land. Videre bekrefter jeg at jeg forstår og vil 
overholde meldeplikten og vil rapportere til GAN dersom jeg får rede på slike hendelser. 
 
Jeg gjør denne sertifiseringen frivillig og innforstått med at den kan bli gitt til regjeringen i Norge, EU land og USA som 
har en interesse i å forsikre at kontrollerte forsvars produkter og tekniske data ikke er gitt eller overført til personer 
uten myndighet. 

 

Bedrift  Org. nr  

Bedriftens adresse  Postnummer/Sted  

Mobil nummer  GAN kontaktperson  

Fornavn  Etternavn  

Nasjonalitet  Dobbelt statsborgerskap  

Passnummer*/fødselsdato  Fødested  

*Utenlandske statsborgere må fylle ut passnummer 
 
Jeg har lest og forstått informasjonen ovenfor om taushetsplikt og bekrefter med dette at utfylt informasjon er korrekt. 
 
____________________________       
Signatur      
 
Denne erklæring fylles ut, signeres og leveres til sikkerhetssjef på GAN. 


