
 

 

Vi, DEKRA är ansvariga såsom personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina person-
uppgifter när du använder dig av eller förekommer i en anmälan inom ramen för vårt 
visselblåsarsystem.  

För tillämpningen av denna personuppgiftsnotis, betyder ”DEKRA” DEKRA Sweden AB 
med org. nr 556801-8633 och följande bolag som ingår i samma koncern, DEKRA 
Automotive AB (org. nr 556709-9170), DEKRA Quality Management AB (org. nr 556661-
2551) och DEKRA Industrial AB (org. nr 556033-5977). 

Alla referenser i denna personuppgiftsnotis till ”vi”, ”oss” och ”vår” ska anses utgöra en 
referens till DEKRA. Du hittar våra kontaktuppgifter i slutet av denna personuppgiftsnotis. 

Vi respekterar din integritet och värnar om att skydda dina personuppgifter.  

Personuppgiftsnotisen omfattning 

Denna personuppgiftsnotis omfattar DEKRAs behandling av personuppgifter avseende 
användare av och individer som är föremål för anmälning inom ramen för detta 
visselblåsarsystem. Denna personuppgiftsnotis innehåller bland annat information om de 
ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter, vem vi delar dina uppgifter med och vilka 
rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter. 

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål och på vilken 
rättslig grund baserar vi vår behandling av personuppgifterna?  

DEKRA behandlar personuppgifter på det sätt och för de ändamål som redogörs i tabellerna 
nedan. Tabellens rubrik anger för vilket/vilka DEKRA-bolag som personuppgifts-
behandlingen i tabellen gäller. 

För varje ändamål måste DEKRA basera sin behandling på en rättslig grund. En rättslig 
grund kan t.ex. vara (i) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är 
avtalspart (exempelvis om du är anställd av oss), eller (ii) genom intresseavvägning där 
DEKRA eller en tredje part har ett berättigat intresse som väger tyngre än ditt intresse av 
att dina personuppgifter inte ska behandlas. I tabellerna nedan framgår den rättsliga grund 
som DEKRA baserar sin behandling på för respektive ändamål samt under hur lång tid vi 
kommer att behålla dina personuppgifter. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEKRA Sweden AB, DEKRA Quality Management AB 

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av  
personuppgifter 

Att hantera inkomna 
anmälningar 
avseende personer i 
nyckelpositioner eller 
ledande ställning och 
dess överträdelser av 
lag. 

 

• Administration och 
kommunikation till de 
som anmälningarna berör. 

• Sedvanlig hantering, 
uppföljning och 
dokumentation av 
anmälningens innehåll och 
uppkommande frågor.  

• Kontaktuppgifter, såsom namn, 
telefonnummer, adress och e-
postadress. 

• Födelsedatum. 
• Anmälningshistorik och 

anmälningsnummer. 
• Anställningsinformation 

(såsom tjänstebeteckning, 
anställnings 
identifikationsbeteckning och 
ansvarsroll). 

• Bilder och ljudinspelningar. 
• Personuppgifter relaterade till 

fällande domar i brottmål, 
misstanke om och/eller faktiska 
lagöverträdelser.   

Rättslig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt 
berättigade intresse av att utreda delaktighet i allvarliga oegentligheter som rör bokföring, 
intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och 
finansväsen, eller andra allvarliga oegentligheter som rör DEKRAs vitala intressen eller 
enskildas liv och hälsa.   

Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina personuppgifter till 
dess att utredningsärendet avslutats samt under den tid som är nödvändig för att 
fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  

 

DEKRA Industrial AB, DEKRA Automotive AB

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av  
personuppgifter 

Att hantera inkomna 
anmälningar avseende 
överträdelser av lag. 

• Administration och 
kommunikation till de 
som anmälningarna berör. 

• Sedvanlig hantering, 
uppföljning och 
dokumentation av 
anmälningens innehåll och 
uppkommande frågor.  

• Kontaktuppgifter, såsom namn, 
telefonnummer, adress och e-
postadress. 

• Födelsedatum. 
• Anmälningshistorik och 

anmälningsnummer. 
• Anställningsinformation 

(såsom tjänstebeteckning, 
anställnings 
identifikationsbeteckning och 
ansvarsroll). 



 

• Bilder och ljudinspelningar. 
• Personuppgifter relaterade till 

fällande domar i brottmål, 
misstanke om och/eller faktiska 
lagöverträdelser.   

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse. Denna behandling av dina personuppgifter krävs 
enligt lag. Om uppgifterna inte behandlas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras. 

Lagringsperiod: Vi behandlar dina personuppgifter under den lagringstid som krävs 
enligt lag eller annars under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller 
försvara rättsliga anspråk. 

 

DEKRA Sweden AB, DEKRA Quality Management AB, DEKRA Industrial 
AB, DEKRA Automotive AB 

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av  
personuppgifter 

Att hantera inkomna 
anmälningar 
avseende 
överträdelser av 
interna policyer. 

 

• Administration och 
kommunikation till de som 
anmälningarna berör. 

• Sedvanlig hantering, 
uppföljning och 
dokumentation av 
anmälningens innehåll och 
uppkommande frågor.  

• Kontaktuppgifter, såsom namn, 
telefonnummer, adress och e-
postadress. 

• Födelsedatum. 
• Anmälningshistorik och 

anmälningsnummer. 
• Anställningsinformation 

(såsom tjänstebeteckning, 
anställnings 
identifikationsbeteckning och 
ansvarsroll). 

• Bilder och ljudinspelningar. 
• Personuppgifter relaterade till 

ageranden i strid med DEKRAs 
Compliance Guidelines 

Rättslig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt 
berättigade intresse av att se till att våra interna policyer för vår verksamhet efterföljs.  

Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina personuppgifter till 
dess att utredningsärendet avslutats samt under den tid som är nödvändig för att 
fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  



 

Fullgöra rättsliga förpliktelser samt tillvaratagande av rättsliga anspråk 

Utöver vad som framgår i tabellerna ovan, så kan vi komma att behandla dina 
personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt lag eller 
annan författning som vi omfattas av eller domstols- eller myndighetsbeslut som kräver 
att vi behandlar uppgifter om dig.  

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att du eller det företag du 
representerar, vi själva eller berörd tredje part ska kunna fastställa, göra gällande eller 
försvara rättsliga anspråk, exempelvis vid förestående eller pågående tvist. 

Varifrån inhämtar vi dina personuppgifter? 

DEKRA behandlar personuppgifter som är inhämtade direkt från dig då du använder dig 
av visselblåsarsystemet, alternativt som uppges av annan inom ramen för en anmälan. 

Med vem delar vi dina personuppgifter? 

För att fullgöra ändamålen som är angivna ovan, kommer DEKRA dela dina 
personuppgifter med följande mottagare.  

(a) Setterwalls Advokatbyrå AB,  

(b) Berörda myndigheter, och 

(c) Whistleblower Software ApS.  

Kommer vi att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES? 

DEKRA kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför Europeiska 
unionen (”EU”)/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Om EU-
kommissionen inte har beslutat att ett land som dina personuppgifter överförs till har en 
adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter kommer vi att tillhandahålla en beskrivning 
av vilka skyddsåtgärder som vidtagits eller vilken rättslig grund vi baserar överföringen på 
för att säkerställa att överföringen av dina personuppgifter sker i enlighet med europeisk 
dataskyddslagstiftning. För information om huruvida vi överfört dina personuppgifter till 
ett land utanför EU/EES, vilka länder vi överfört dina personuppgifter till samt vilka 
säkerhetsåtgärder som vidtagits för överföringen, vänligen kontakta oss genom att skicka 
en skriftlig förfrågan till de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna personuppgifts-
policy. 

Vilka rättigheter har du? 

Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har enligt europeisk dataskydds-
lagstiftning. Det kostar dig inget att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem genom 



 

att kontakta oss (se kontaktinformation i slutet av denna personuppgiftspolicy). Tveka inte 
att kontakta oss om du har några frågor angående dina rättigheter. 

Vänligen notera att DEKRA alltid kommer att göra en bedömning av en begäran om att 
utöva en rättighet för att avgöra om begäran är befogad. Alla rättigheter som anges nedan 
är inte absoluta och undantag kan göras gällande.  

Utöver de rättigheter som anges nedan, har du alltid rätt att ge in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet avseende DEKRAs behandling av dina personuppgifter.  

(a) Rätt till tillgång. Du är berättigad att på begäran få en kopia av dina 
personuppgifter som DEKRA behandlar och att få kompletterande information 
avseende DEKRAs behandling av dina personuppgifter.  

 
(b) Rätt till rättning. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller 

kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.  
 

(c) Rätt till radering. Du har rätt att begära att DEKRA raderar dina personuppgifter 
utan onödigt dröjsmål i följande situationer.  

− personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in 
för eller på annat sätt behandlades; 

− du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund 
för behandlingen; 

− du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina personuppgifter; 
− personuppgifterna har behandlats olagligt; eller  
− radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.  
 

(d) Rätt till begränsning av behandling.  Du har rätt att begära begränsning av 
behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer: 

− riktigheten av personuppgifterna är under utredning; 
− behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen 

men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället begränsning av 
behandlingen; 

− DEKRA behöver inte längre personuppgifterna men du behöver personuppgifterna 
för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller  

− du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan invändning är 
under utredning.  

 
(e) Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter har du rätt att motta de 

personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit DEKRA för att överföra 
dessa till en annan tjänsteleverantör om behandling av personuppgifterna baseras på 
ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal.  

 
(f) Generell rätt att invända. Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot 

sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på DEKRAs berättigade 



 

intresse. Om du invänder måste vi visa att vi har ett tvingande berättigat skäl för 
sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller 
försvara rättsliga anspråk. 

 
(g) Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst 

invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker för 
direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kommer DEKRA inte fortsätta att 
behandla dina personuppgifter för sådana ändamål. 

 
(h) Rätt att återkalla ditt samtycke. Om vår behandling av dina personuppgifter 

grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt 
samtycke. En återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den 
behandling som skett baserat på samtycket innan detta återkallades. 

Hur kan du kontakta oss?  

Du kan komma i kontakt med oss på följande sätt (via brev eller e-post):  

 

GDPR-ansvarig 

DEKRA Industrial AB 

Gamlestadsvägen 2 

415 02 Göteborg, Sverige 

 

E-postadress: gdpr.industrial.se@dekra.com 


