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SWECO ETHICS LINE INFORMATION OM 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  
 

Allmänt 

Denna informationstext avseende behandling av personuppgifter beskriver hur Sweco Sverige 

samlar in, använder och delar personuppgifter genom Sweco Sveriges rapporteringskanal 

avseende avvikelser från etiska standarder, kallad Sweco Ethics Line.  

Sweco är personuppgiftsansvarig 

Sweco Sverige AB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm är personuppgiftsansvarig 

för personuppgifter som samlats in genom Sweco Ethics Line. 

Personuppgifter 

Personuppgifter som samlats in genom Sweco Ethics Line kan avse den person som gör en 

anmälan, de personer som anmälan rör samt de personer som kan ha information om det som 

anmälan rör. 

Personuppgifter som behandlas genom Sweco Ethics Line är beroende av de uppgifter som 

uppges av den person som gör en anmälan till Sweco Ethics Line. Sådana uppgifter kan 

omfatta: 

Sweco Ethics Line åtkomstkod, namn, adress och postnummer, kön, arbetstitel, nationalitet, administrationsnummer, 

anställningsnummer, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, information rörande incidenten, vidtagna 

åtgärder, utredningsrapporter, annan uppgift kopplad till incidenten, ljudfil, IP-adress och andra tekniska uppgifter. 

Sweco avser inte att samla in känsliga uppgifter eller brottsuppgifter, men de uppgifter som 

Sweco tar del av kan omfatta känsliga uppgifter och brottsuppgifter. I sådana fall kommer 

Sweco bedöma om Sweco har rätt att behandla sådana uppgifter och agera därefter.  

Syfte 

Sweco kommer behandla personuppgifter genom Sweco Ethics Line endast för ändamålet att 

tillgodose Swecos intresse av efterlevnad av Swecos Uppförandekod (Code of Conduct), vilket 

inbegriper: 

• Systemadministration avseende Sweco Ethics Line 

• Utredning av misstänkta incidenter 

• Uppföljning av avslutade utredningar avseende misstänkta incidenter 

• Anonym rapportering till företagsledningen 

Rättslig grund 

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 

Sweco, eftersom visselblåsarsystem är obligatoriska i vissa länder där Sweco är etablerat, t.ex. 

i Sverige.  



   

 

 

 

  

 

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör Swecos berättigade 

intressen, mer specifikt att övervaka efterlevnaden av Swecos Uppförandekod (Code of 

Conduct). I detta avseende kommer Sweco, från fall till fall, fastställa huruvida Swecos intresse 

av att genomföra behandlingen väger tyngre än de registrerades intressen, fundamentala 

rättigheter och friheter. 

Tredje parter 

Personuppgifter kommer att delas med People Intouch B.V., Olympisch Stadion 6, 1076 DE, 

Amsterdam, Nederländerna (People Intouch) som tillhandahåller plattformen för Sweco Ethics 

Line för Swecos räkning. People Intouch använder och tillämpar de högsta integritets- och 

säkerhetsstandarderna. Sweco har ingått ett personuppgiftsbehandlingsavtal med People 

Intouch. 

Sweco kan också komma att tillåta att vissa tredje parter med särskild expertis, exempelvis 

kriminaltekniska revisorer, externa legala rådgivare eller konsulter får tillgång till dina 

personuppgifter för de ovan angivna ändamålen. I ett sådant fall kommer Sweco endast dela 

uppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för det ändamålet och i enlighet med tillämplig 

dataskyddslagstiftning. 

Överföring utanför EU/EES 

Som utgångspunkt överför Sweco inte personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES) genom Sweco Ethics Line. Sweco har dock bolag i länder utanför 

EES, vilka använder Ethics Line. Inom ramen för hanteringen av en anmälan, kan det därför 

krävas att personuppgifter överförs till mottagare i dessa tredje länder. Sweco upprätthåller 

lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter som överförs till länder utanför 

EES får ett skydd som motsvarar det skydd som säkerställs genom tillämplig 

dataskyddslagstiftning inom EES. 

Lagring 

Sweco kommer endast att spara personuppgifter så länge det är nödvändigt för ovan angivna 

syfte eller för att Sweco ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse. Ogrundade anmälningar 

kommer raderas omedelbart. Anmälningar som inte är ogrundade kommer sparas så länge det 

är nödvändigt för utredning, uppföljning och rapportering, varefter personuppgifterna kommer 

raderas eller anonymiseras så snart som möjligt, dock senast två (2) år efter att ärendet 

avslutats. 

 

 

 

 



 

 

Dina rättigheter 

Du har följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning: 

• Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt till information avseende behandlingen av 

dina personuppgifter. 

När personuppgifterna har samlats kommer den person eller de personer som omfattas 

av rapporten även få del av särskild information om detta, förutom i de fall där sådan 

information kan försvåra utredningen av ärendet. 

Information måste även lämnas ut till någon som begär att information huruvida det 

finns personuppgifter som behandlas rörande honom eller henne. Sådan information, 

eller skälen för att inte lämna ut begärd information, ska delges utan onödigt dröjsmål 

och senast inom en månad från dagen då begäran gjordes. Information som lämnas får 

dock inte avslöja identiteten hos den som lämnat in rapporten. 

• Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller få ofullständiga uppgifter 

kompletterade. 

• Rätt att invända – en rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter om den 

utförs med stöd av vårt berättigade intresse. 

• Rätt till radering – en rätt att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter 

raderade, om inte personuppgifterna behövs för något särskilt ändamål eller om det 

finns annan laglig grund för behandlingen. 

• Rätt till behandlingsbegränsning – en rätt att begära att behandlingen av 

personuppgifter begränsas, t.ex. om du har ifrågasatt uppgifternas korrekthet. Vår 

tillgång till personuppgifterna begränsas då under tiden som personuppgifternas 

korrekthet utreds. 

• Rätt till dataportabilitet – en rätt att får dina personuppgifter överförda från en 

personuppgiftsansvarig till en annan. Denna rätt gäller personuppgifter som du själv har 

tillhandahållit.    

Kontakt 

Om du har frågor eller klagomål angående hur Sweco hanterar dina personuppgifter inom 

ramen för Sweco Ethics Line, om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan eller om du har 

något övrigt klagomål, vänligen skicka ett e-postmeddelande till groupprivacyofficer@sweco.se. 

Om du inte är nöjd med responsen, kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

Kontaktuppgifter till IMY finner du på myndighetens hemsida https://www.imy.se/. 
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