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Personuppgiftspolicy för Visselblåsning  

Utarbetad den: 6.6.2022 

 

1 Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter 

Nevel Group (Nevel Oy, Nevel AB, Nevel Eesti OÜ)  

Ratatie 11, 01300 Vantaa, Finland 

Dataskyddsombud: Mikael Calonius; mikael.calonius@nevel.com 

2 Vad är syftet och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter? 

Visselblåsarkanalen upprätthålls för att möjliggöra rapportering av misstänkta 
överträdelser av vissa delar av EU-lagstiftningen och av Nevels uppförandekod. 
Personuppgifter kommer att behandlas i syfte att utreda rapporter och genomföra 
uppföljningsåtgärder baserat på resultaten. 

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter som ingår i rapporterna 
och som samlas in under utredningen av rapporterna är Nevels legitima intresse av 
att förebygga ryktesrisker och att se till att verksamheten bedrivs på ett etiskt och 
hållbart sätt. GDPR artikel 6.(1)(f). 

3 Vilka uppgifter behandlas och varifrån kommer de? 

Rapporter om visselblåsning kan lämnas in anonymt.  

Rapporter om missförhållanden innehåller information om eventuella 
lagöverträdelser. Rapporterna kan innehålla personuppgifter, t.ex. namn, datum då 
överträdelserna inträffade, beskrivningar av ett beteende eller annan information 
som rör rapportens innehåll. Det är möjligt att enskilda personer identifieras utifrån 
de omständigheter som beskrivs i en rapport även om inga namn nämns. 

Även om det är osannolikt, är det möjligt att särskilda kategorier av uppgifter 
kommer att behandlas i rapporterna eller i samband med utredningen av 
rapporterna. Detta beror på rapportens innehåll. Visselblåsare rekommenderas att 
undvika att inkludera onödiga personuppgifter i rapporterna. 

Uppgifter samlas in från rapporter om visselblåsning och, under utredningen av 
rapporterna, från andra interna källor, t.ex. från Nevels anställda och IT-system som 
är relaterade till rapportens innehåll. 

4 Utlämnande och överföring av uppgifter  

Uppgifter lämnas i regel inte ut till externa parter om det inte krävs enligt tillämplig 
lag, t.ex. de nationella lagar som genomför direktivet om skydd av visselblåsare. 

Vi använder externa partner som tillhandahåller den IT-infrastruktur och de tjänster 
som behövs för att upprätthålla visselblåsarkanalen och för att genomföra 
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utredningar av rapporterna. Visselblåsarkanalen som vi använder tillhandahålls av 
Gurufield. 

Personuppgifter överförs inte utanför EU/EES. 

5 Hur skyddar vi uppgifterna och hur länge lagrar vi dem? 

Endast ett fåtal personer som har till uppgift att utreda rapporterna har tillgång till 
rapporterna och informationen i dem. Ibland kan uppgifter från rapporterna behöva 
delas med andra personer i Nevel vars samarbete krävs för att utreda rapporten. Alla 
uppgifter som eventuellt kan identifiera visselblåsaren eller andra personer som 
nämns i rapporten kommer att hållas konfidentiella i enlighet med direktivet om 
skydd av visselblåsare och de nationella lagar som genomför direktivet. 

Tekniska säkerhetsåtgärder omfattar datakryptering både under överföring och i 
vila, tvåfaktorsautentisering för underhållsanvändare, patchhantering och aktiv 
övervakning av säkerhetsanomalier.  

Personuppgifter som ingår i rapporterna och som inte är nödvändiga för att 
genomföra utredningen eller uppföljningsåtgärderna kommer att raderas när 
rapporten tas emot. 

Rapporter och andra uppgifter som samlas in under utredningen lagras i två år efter 
det att ärendet avslutats och raderas sedan permanent. 

6 Vilka är dina rättigheter som registrerad? 

Rätt till tillgång  

Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas, och om så är fallet, ska 
du få tillgång till personuppgifterna och information om hur de används. 

Rätt till rättelse eller radering  

Om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga kan du begära att de felaktiga 
uppgifterna rättas och raderas. Om dina uppgifter behandlas olagligt har du rätt att 
få uppgifterna raderade. 

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning  av behandling 

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av din 
personliga situation i de fall behandlingen grundar sig på Nevels legitima intresse. 
När du gör en begäran om invändning måste du ange vilken personlig situation du 
grundar din begäran på. Nevel kan avvisa begäran om invändning på rättsliga 
grunder. 

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas, till exempel för 
att kontrollera om dina uppgifter är korrekta om du hävdar att de inte är det.  

Rätt till klagomål  

Om du anser att dina uppgifter behandlas olagligt har du rätt att lämna in ett 
klagomål till en tillsynsmyndighet. 

Finland: tietosuojavaltuutettu 
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Sweden: Integritetsskyddsmyndigheten 

Estonia: Andmekaitse Inspektsioon 


