Erklæring for styremedlemmer i «Tango Abrazo»
Denne erklæringen regulerer taushets- og informasjonsplikt for styremedlemmer.
Undertegnede som påtar seg styreverv i Tango Abrazo (TA) i forplikter seg til følgende
punkter:
1. Jeg har gjort meg kjent med «Personvernerklæring i Tango Abrazo» og forplikter meg til
å behandle personopplysningene som er innhentet fra medlemmene eller andre personer i
forbindelse med arbeid i TA, i henhold til personvernerklæringen. Alle opplysningene som
inneholder navn, personnummer, adresse og/eller e-postadresse, er konfidensielle.
2. Jeg forplikter meg til å ikke bruke, vise, utlevere eller på annen måte tilgjengeliggjøre
TA drifts- eller forretningsforhold og personopplysninger som jeg skriftlig, muntlig,
elektronisk eller på annen måte får kjennskap til i mitt virke.
3. Taushetsplikten gjelder også informasjon om planlagte arrangementer, gjesteinstruktører
og andre forbindelser, samt andre forhold jeg blir kjent med i mitt virke som styremedlem i
bedriften.
4. Taushetsplikten gjelder også overfor TA-medlemmene som ikke har behov for
vedkommende informasjon.
5. Informasjon som er forbundet med drift av TA, utleveres etter samråd med styret i den
form og til den tid styret finner som hensiktsmessig.
6. Styrevervet inkluderer også informasjonsplikt overfor involverte parter. Jeg som
styremedlem forplikter meg til å sørge for at alle partene blir informert dersom det er sendt
inn en bekymringsmelding og/eller reist en sak hvor de er involvert, samt om sakens
framgang. Dette gjøres i styrets navn.
7. Som styremedlem har jeg ansvar om å vurdere min habilitet til enhver tid. Jeg påtar meg
ansvaret om å ikke delta i behandlingen eller avgjørelse av spørsmål som har særlig betydning
for meg eller for mine nærstående. Jeg påtar meg ansvaret om å varsle styret dersom jeg antar
at jeg kan være inhabil. Jeg forplikter meg til å varsle om inhabilitet dersom:
1) jeg er part i saken
2) jeg har en sterkt positiv eller negativ tilknytning til andre parter i saken
3) avgjørelse i saken kan få store positive eller negative konsekvenser for meg eller mine
nærstående
8. Når jeg har varslet om min tilknytning til saken, er det styret i felleskap som avgjør om
det er noe ved saksforhold og den øvrige situasjonen i TA som tilsier at min deltakelse i den
konkrete saksbehandlingen kan svekke medlemmenes tillit til avgjørelsen, og at jeg dermed er
frarådet fra å delta i behandlingen av den konkrete saken.
9. Jeg husker at det er min rett å la være å delta i behandling av en sak som har en særlig
betydning for meg eller for mine nærstående, selv om styret skulle ha kommet til den
konklusjonen at jeg kan delta i saksbehandlingen.
10. Om jeg fratrer som styremedlem, plikter jeg meg å tilbakelevere til styreleder eller
tilintetgjøre alt fortrolig materiale (så vel fysisk som elektronisk) som jeg måtte være i
besittelse av, og som jeg har mottatt i egenskap av styremedlem.
11. Om jeg fratrer som styremedlem, frigjør jeg tilgang til e-postadressen som jeg har hatt i
egenskap av styremedlem.

12. Brudd på denne taushetserklæringen vil kunne få følger for meg som TA-styremedlem
og/eller klubbmedlem. I visse tilfeller kan brudd på taushetsplikten være straffbart blant annet
etter straffeloven og markedsføringsloven. Videre vil overtredelse kunne innebære
erstatningsansvar.
Denne erklæringen er utferdiget i to eksemplarer, hvorav TA og undertegnede beholder hvert
sitt. Den sist daterte underskrevne taushetserklæringen gjelder. Eventuelle tidligere
underskrevne taushetserklæringer utgår.
Jeg er klar over at taushetsplikten om forhold som jeg er blitt kjent til i mitt virke som
styremedlem, gjelder både i styrevervperioden og etter eventuelt fratreden.

Sted og dato:

Styremedlem

