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Tro og love erklæring
Adgang til Banedanmark Kvalifikationer
Denne erklæring skal underskrives af medarbejdere der skal have adgang til Banedanmarks app til scanning af
legitimationskort. Blanketten indsendes til bdkuddannelser@bane.dk ved ansøgning om adgang til app’en.
Undertegnede erklærer hermed, at jeg iagttager fuldstændig tavshedspligt med de forhold og oplysninger jeg måtte
komme i besiddelse af, i forbindelse med dataadgang til Banedanmark.
Jeg bekræfter desuden, at jeg har gennemlæst og overholder ”Spilleregler for it-sikkerhed for eksterne
samarbejdspartnere”, og i øvrigt følger de instruktioner jeg får i forbindelse med dataadgangen.
I det tilfælde at der konstateres misbrug, forbeholder Banedanmark sig til enhver tid ret til at lukke for adgangen
til systemet/netværket.
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Bilag 1. Spilleregler for it-sikkerhed for eksterne samarbejdspartnere
Når du får adgang til data eller systemer, er det vigtigt at du følger de instruktioner du får udleveret. Disse
kan variere afhængigt af hvilke data og systemer du får adgang til.
Derudover ønsker Banedanmark, at du følger disse it-sikkerhedsregler:
Password
Passwordet (adgangskode) skal sikre, at det er dig – og kun dig - der har adgang til netop de dele af
Banedanmarks data, du har fået rettigheder til.
Der skal altid udvises stor forsigtighed med adgangen til data, og ingen uvedkommende må få adgang.
Logning
Al trafik til og fra Banedanmark logges via Banedanmarks firewall. Endvidere sker der også logning i de
systemer du har adgang til. Sker der uhensigtsmæssig brug vil dit firma blive kontaktet. Ved misbrug kan
din adgang blive spærret.
Ophavsret
De data der tilhører Banedanmark må ikke videregives til tredjepart. Det er således kun dit firma der har
fået adgang til data og systemer og kun til en specifikt aftalt opgave.
Fortrolighed
Du har fuldstændig tavshedspligt for så vidt angår Banedanmarks systemer og data. Inden du får adgang til
data og systemer skal du derfor underskrive en Tro og Love erklæring.
Noget galt?
Hvis du oplever uregelmæssigheder i forbindelse med brugen, skal du kontakte din egen it-funktion eller den
person der er ansvarlig for dit firmas adgang.
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