OBEROENDE TREDJE PART

VI FÖRVARAR DINA HEMLIGHETER

SOM OBEROENDE TREDJE PART
ERBJUDER VI FÖRETAGEN EN SÄKER
DEPONERINGSTJÄNST.
Källkoder är nödvändiga för att man ska kunna använda
och utveckla program och IT-system. De förvaras generellt
hos leverantören. Men om IT-företaget upphör skulle det
kunna innebära att källkoderna blir oåtkomliga. Därför
erbjuder Stockholms Handelskammare att förvara källkoderna. Det innebär en trygghet både för köparen och
leverantören.
TRYGGHET FÖR KÖPAREN

Deponeringstjänsten tillgodoser både köparens (licenstagarens) och leverantörens (licensgivarens) intressen. Inköp

av program och IT-system medför stora kostnader för
företagen. Oftast är datasystemen anpassade efter köparens krav vilket gör att köparen blir mycket beroende av
leverantören. Skulle något oförutsett inträffa hos leverantören kan det drabba köparen hårt. Men genom deponeringstjänsten får köparen ett skydd för sin investering samt
får fortsatt tillgång till IT-systemen.
TRYGGHET FÖR LEVERANTÖREN

För leverantören innebär deponeringen av källkoder ett
skydd för företagshemligheten och upphovsrätten till
programmet. När en kopia av källkoden deponeras hos en
oberoende, tredje part behåller leverantören fortfarande
rättigheterna till programmet och kan fortsätta att kommersialisera och utveckla det.

Övriga tjänster:
Vi hjälper också företag som vill deponera
andra typer av dokument, exempelvis ritningar,
kontrakt, avtal, eller anbudslistor. Som oberoende tredje part närvarar Stockholms Handelskammare även vid anbudsöppningar samt vid
lottningsförfarande vid offentlig upphandling.

DETTA ÄR EN KÄLLKOD
Alla program baseras på en källkod som är
skriven i ett speciellt programmeringsspråk.
Tillgång till källkoden gör det möjligt för programmeraren, som inte deltagit i utvecklingen
av det ursprungliga programmet, att ändå
kunna utveckla det.

För att tillgodose leverantörens önskemål att företagshemligheter bevaras på ett säkert sätt har Stockholms
Handelskammare valt att inte utföra verifiering. På det
sättet säkerställer vi licensgivarens skyddsintressen.
MODELLAVTAL 2014

Vi erbjuder våra kunder det allra senaste genom att
tillhandahålla ett helt nytt modellavtal, utarbetat under
2014, baserat på önskemål från våra kunder. Avtalet har
utvecklats i samarbete med några av Sveriges främsta
avtalsjurister.
Information om processen kring avtalsskrivningen samt
själva deponeringen och priser finns på deponeringstjänstens webbplats.

Vill du veta mer om Handelskammarens
deponeringstjänst kan du besöka vår
webbplats:

www.chamber.se/kallkod
Du kan också kontakta vår jurist
Evelina Wahlström, ansvarig för deponeringstjänsten på Handelskammaren,
som du når på
escrow@chamber.se
eller telefon 08-555 100 47
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