
Willhems visselblåsarsystem – 

Information om behandling av personuppgifter 

 

Detta dokument innehåller information om Willhems behandling av personuppgifter 

inom ramen för den rapporteringskanal som Willhem inrättat i syfte att underlätta an-

mälan av allvarliga oegentligheter (nedan kallad visselblåsarsystemet). 

Om denna information tillställts dig personligen är det med anledning av att det har re-

gistrerats personuppgifter om dig i visselblåsarsystemet).  

Av Willhems visselblåsarsystem – Riktlinjer, som bifogats detta dokument (Bilaga 1), 

framgår närmare hur en anmälan hanteras. 

Personuppgifter inom visselblåsarsystemet behandlas enligt följande. 

1. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig  

 

Willhem (publ) AB 

Organisationsnummer: 556797-1295 

Besöksadress: Box 53137, 400 15 Göteborg 

Postadress: Vasagatan 45, 411 37  Göteborg  

Telefonnummer: 031-7887000 

2. Ändamålen med och rättslig grund för behandlingen 

Personuppgifter i visselblåsarsystemet används med ändamål om att ta ställ-

ning till de rapporter som lämnats i systemet och för att undersöka om utpe-

kade personer varit delaktiga i allvarliga oegentligheter. Ytterligare informat-

ion finns i Riktlinjer för Willhems visselblåsartjänst. Den rättsliga grunden 

för behandlingen är att Willhem har ett berättigat intresse av att behandla per-

sonuppgifter för att uppfylla ändamålet och detta intresse väger tyngre än den 

registrerade personens intresse av skydd för sin personliga integritet. 

3. Uppgifter som behandlas och lagringstid 

I visselblåsarsystemet behandlas de uppgifter som lämnats i en anmälan samt 

de kompletterande uppgifter som eventuellt hämtas in för att kunna genom-

föra en ändamålsenlig utredning. För att uppfylla ovan nämnda ändamål kom-

mer Willhem att behandla personuppgifter relaterade till fällande domar i 

brottmål, misstanke om och/eller faktiska lagöverträdelser, kontaktuppgifter 

såsom namn och anställningsinformation såsom befattning, för att uppfylla 

ovan nämnda ändamål. Uppgifterna tas bort snarast möjligt om en anmälan 

befinns vara uppenbart ogrundad och därför inte föranleder någon vidare ut-

redning. Om en anmälan leder till utredning tas uppgifterna bort när utred-

ningen är avslutad eller, om utredningen leder till åtgärder mot den anmälde, 
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när uppgifterna inte längre behövs för detta ändamål. Ett ärende i den tekniska 

lösningen för visselblåsarsystemet raderas automatiskt 30 dagar efter att det 

stängts. Uppgifterna kan komma att lagras under längre tid än ovan beskrivet 

om detta är ett krav enligt tillämplig författning.  

4. Mottagare av uppgifterna 

För att fullgöra ändamålen som är angivna ovan kommer Willhem att dela 

dina personuppgifter med följande mottagare. 

(a) Juridiska rådgivare  

(b) Berörda myndigheter, och  

(c) IT-leverantörer.  

Willhem har vidtagit erforderliga åtgärder i relation till ändamålen med be-

handlingen för att begränsa åtkomsten till personuppgifter som behandlas 

inom ramen för visselblåsarsystemet hos de mottagare som Willhem delar 

personuppgifterna med.  

För det fall det skulle vara nödvändigt i utredningsarbetet finns även möjlig-

heten att delar av materialet delas med biträden till Willhem, inom eller utom 

Sverige. Personuppgifter kan således komma att överföras till ett land utanför 

EU/EES. Om personuppgifter överförs till ett land, i vilket en adekvat 

skyddsnivå för personuppgifter inte har bedömts föreligga, kommer Willhem 

se till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att säkerställa en sådan skydds-

nivå. 

5. Rätt till registerutdrag m.m. 

Du har rätt att av Willhem begära tillgång till och rättelse eller radering av 

personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända 

mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Du har vidare rätt att ge in 

klagomål avseende Willhems behandling av personuppgifter till Integritets-

skyddsmyndigheten. Du kan kontakta Willhem för mer information om dessa 

rättigheter på gdpr@willhem.se. 

 

Willhem 

oktober 2021 

 

 


