
Register- och dataskyddsbeskrivning   

Whistleblowing- kanalens dataskyddsbeskrivning  

 
Det här är register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med EU:s allmänna 
dataskyddsförordning (GDPR). Utarbetad  3.11.2022. 
 

1. Personuppgiftsansvarig 

TeeSe Botnia Oy Ab, Grusgatan 2–4, 65100 Vasa 
 

2. Kontaktperson som ansvarar för registret 

TeeSe Botnias kvalitetschef  
 

3. Registrets namn 

Whistleblowing- kanalens dataskyddsbeskrivning  
 

4. Syftet med hanteringen av personuppgifter 

Syftet med registret är att ta emot respons på företagets tjänster och verksamhet. 
Responsen kan lämnas antingen anonymt eller genom att lämna kontaktuppgifter. Person-
/kontaktuppgifter som personer frivilligt uppgett används för att utreda i respons begärda 
sak. Oberoende av valt alternativ behandlas meddelandet konfidentiellt och endast de 
aktörer som utreder ärendet känner till din identitet. 

Syftet med Whistleblowing-systemet är att övervaka TeeSe Botnias verksamhet. 
Behandlingen av personuppgifter grundar sig på lag samt TeeSe Botnias berättigade 
intresse (som behandlingen av personuppgifter om de personer som behandlar 
meddelanden som kommer vig kanalen). Med hjälp av kanalen kan TeeSe Botnia följa om 
den följer stadgar och lagar om företagets besluts- och övervakningssystem.  

Genom systemet kan en person göra anmälan om lagstridig verksamhet t.ex. ekonomiska 
oklarheter, intressekonflikter, korruption, oegentligheter och andra olagliga verksamheter. 
Uppgifterna används för att följa och reda ut oegentligheter. Dessutom kan uppgifter 
användas för att utveckla övervakningen, analyseringen och statistikföringen.   
 

5. Registrets uppgiftsinnehåll 

Följande uppgifter sparas i registret: personuppgifter som kunden frivilligt har uppgett och 
som kan vara t.ex. namn, telefonnummer och e-postadress.  

Genom arkiveringsanvisningar och anvisningar om informationsskydd och datasekretess 
styrs lagringen av uppgifter, arkivering, förstöring och annan behandling. Uppgifter som 



elektroniskt sparats i registret är skyddade så att endast personer som är berättigade till det 
kan se uppgifterna. Alla användare godkänner förbindelse som gäller användande av 
uppgifter och datasystem och hemlighållande när han/hon får behörighet.  

Responsgivarens uppgifter sparas 2 år. 
 

6. Regelmässiga informationskällor 

Responsgivare lämnar själv sina uppgifter i Webropol enkätsystemet. 

 

7. Regelmässig överföring av uppgifter  

Uppgifter överförs inte lagenligt till andra aktörer.  
 

8. Principer för skydd av register 

Vid behandling av register följs noggrannhet och uppgifter som behandlas med hjälp av 
datasystem skyddas på lämpligt sätt. När registeruppgifterna förvaras på internetservrar 
sköts datorutrustningens fysiska och digitala datasäkerhet på ett lämpligt sätt. Den 
personuppgiftsansvariga ser till att sparade uppgifter, behörighet till servrar och övriga 
uppgifter som är kritiska med tanke på personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt 
och endast av de anställda i vars arbetsuppgifter detta ingår.  
 

9. Rätt till insyn och rätt att kräva rättelse av uppgift 

Varje person som finns i registret har rätt att granska sina uppgifter som sparats i registret 
samt kräva att eventuella fel korrigeras eller att bristfällig information kompletteras. Ifall 
personen vill granska de uppgifter som sparats om hen eller begära korrigering av 
uppgifterna ska begäran skickas skriftligen till den personuppgiftsansvariga. Den 
personuppgiftsansvariga kan vid behov be den som framför begäran att bevisa sin identitet. 
Den personuppgiftsansvariga svarar kunden inom tidsramen som bestäms i EU:s 
dataskyddsförordning (i regel inom en månad).  
 

10. Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter  

Person i registret har rätt att begära att hens personuppgifter stryks från registret (”rätten att 
bli glömd”). De registrerade har också de övriga rättigheterna i EU:s allmänna 
dataskyddsförordning såsom begränsning av behandling av personuppgifter i vissa 
situationer. Begäran ska skickas skriftligen till den personuppgiftsansvariga. Den 
personuppgiftsansvariga kan vid behov be den som framför begäran att bevisa sin identitet. 
Den personuppgiftsansvariga svarar kunden inom tidsramen som bestäms i EU:s 
dataskyddsförordning (i regel inom en månad). 

 

Uppdaterad 3.11.2022 


