
 

 

Behandling af personlige oplysninger i forbindelse med 

Whistleblowing 

Du kan forblive anonym, når du bruger whistleblowerordningen. Heimstaden tager beskyttelse 

af privatlivets fred yderst alvorligt. Nedenfor gives en oversigt over vigtige punkter vedrørende 

EU’s persondataforordning.  

Personoplysninger 

Heimstaden er i alle sager forpligtet til at overholde lovgivningen om behandling af 

personoplysninger. Det er vigtigt, at du føler dig tryg, når du afgiver oplysninger om dig selv og 

andre i whistleblowersystemet. Vi tager beskyttelse af privatlivets fred yderst alvorligt. 

Anonymitet  

Du kan som whistleblower vælge enten at give dine kontaktoplysninger eller at være anonym. 

Alle indberetninger bliver taget alvorligt, uanset hvad du vælger.  Det kan lette den eksterne 
sagsbehandlers videre arbejde med sagen, hvis vi kan kontakte dig for at få supplerende 

oplysninger. Du vil derfor blive bedt om at give dine kontaktoplysninger, men det er altid 

fuldstændig frivilligt.  

Der registreres ingen IP-adresser, og systemet anvender ikke cookies. Hvis du benytter en 

computer, som er koblet op til Heimstaden, kan det imidlertid fremgå af internetloggen, at du 

har besøgt den hjemmeside, hvor indberetningen foretages. 

Ønsker du ikke, at dette skal være synligt, skal du benytte en computer, der ikke er koblet op til 

Heimstadens netværk, eller en personlig smartphone eller tablet. 

Ansvar for personoplysninger 

Heimstaden og de respektive datterselskaber, hvor personen, der indberettes om, er ansat, er i 

henhold til lovgivningen ansvarlige for behandling af personoplysninger.  

Formål med registrering 

Personoplysninger bruges udelukkende til at foretage en undersøgelse af det, der er indberettet 

i whistleblowersystemet. Du kan læse om, hvilke typer uregelmæssigheder der kan indberettes, i 

retningslinjerne for whistleblowing. 

Hvis der modtages en indberetning, som ikke kan behandles, fordi den ikke er omfattet af 

retningslinjerne, eller hvis der er tale om en uregelmæssighed, der ikke er tilstrækkelig alvorlig 

til at blive behandlet i whistleblowerordningen, bliver sagen lukket og alle personoplysninger 

slettet. Du modtager i så fald en meddelelse i whistleblowersystemet om denne vurdering samt 

oplysninger om, hvor du i stedet kan henvende dig med din sag.  

Hvem har adgang til personoplysninger? 

Personoplysninger bruges udelukkende af de medlemmer af Heimstadens whistleblowerkomité, 

der foretager undersøgelsen, og af den eksterne virksomhed, som har til opgave at behandle 

indberetningen.  

Oplysningerne er kun tilgængelige for de personer, der arbejder med den pågældende 

indberetning. Undersøgelsen kan blive overdraget til politiet eller andre myndigheder. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hvilke personoplysninger bliver registreret? 

I første omgang registreres de oplysninger, du giver som whistleblower. I en undersøgelse vil de 

oplysninger, der er nødvendige for at undersøge sagen, blive registreret, primært oplysninger 

om navn, stilling og den formodede uregelmæssighed, der er grundlaget for indberetningen.  

Der vil derefter blive indhentet oplysninger fra de kilder, der anses som nødvendige for at 

undersøge uregelmæssigheden. 

Hvor længe opbevares personoplysninger? 

Personoplysninger slettes som regel tre uger efter, at sagen er lukket, dog senest to år efter 

afslutningen i særlige tilfælde.  

Registerudtræk 

Som whistleblower har du ret til én gang om året gratis at få oplyst, hvilke personoplysninger 

der er registreret om dig i whistleblowersystemet. En anmodning om et registerudtræk skal ske 

skriftligt og være forsynet med din underskrift. Anmodningen sendes til: 

2Secure, Dataskyddsombud, Box 34037, 10026 Stockholm, Sverige.  

Hvis nogle af oplysningerne er urigtige, ufuldstændige eller vildledende, har du ret til at anmode 

om at få dem rettet. Et registerudtræk, der sendes til en indberettet person, indeholder ikke 

oplysninger, der identificerer dig som whistleblower. Oplysningerne er derfor anført i 

oversigtsform. 


