
 

MEDDELELSE OM PRIVATLIV OG BESKYTTELSE AF 

PERSONOPLYSNINGER 

Nogle landes love om beskyttelse af personoplysninger kræver, at en person, der foretager en 

indberetning, som indeholder personoplysninger, skal underrettes om visse praksisser vedrørende 

indsamlingen og opbevaringen af de oplysninger, denne indsender, og vedkommende skal acceptere 

vilkårene og betingelserne for brug af denne tjeneste. 

Bemærk, at vi kun kan modtage og behandle indberetninger via denne tjeneste, hvis du bekræfter, at du 

har læst og noteret dig denne meddelelse om privatliv og beskyttelse af personoplysninger, og 

udtrykkeligt giver dit samtykke til behandling af indberetningerne og dine personoplysninger som 

beskrevet nedenfor, ved at klikke på feltet "Jeg giver mit samtykke".  Hvis du ikke giver dit samtykke, må 

du ikke bruge denne tjeneste til at foretage en indberetning og skal kontakte din overordnede, den 

lokale ledelse, en repræsentant for HR, den juridiske afdeling eller din compliance-chef for at indberette 

sagen. 

Indholdet i denne meddelelse gælder for både telefon- og webindberetningstjenesten.  Du vil blive bedt 

om at give et klart, mundtligt samtykke, hvis du bruger den gratis telefontjeneste.   

 

1. Generelt 

Denne tjeneste er et web- og telefonbaseret indberetningssystem, som INEOS stiller til rådighed for 

medarbejderne med henblik på indberetning af mistanke om overtrædelser af love eller bestemmelser, 

vores adfærdskodeks eller virksomhedspolitikker. 

Tjenesten kan også bruges til at indberette mistanke om overtrædelser af andre forhold. Denne tjeneste 

og databasen, hvor personoplysninger og informationer i din indberetning opbevares, administreres af 

NAVEX Global. 

 

2. Brug af denne tjeneste  

Brug af denne tjeneste er helt frivillig. Du opfordres til at indberette mulige overtrædelser direkte til din 

overordnede eller leder eller til en repræsentant for HR, den juridiske afdeling eller compliance-

afdelingen, afhængigt af typen af den mulige overtrædelse.  Hvis du ikke føler, at du kan gøre dette, kan 

du bruge denne tjeneste til at foretage en indberetning. 

Vær opmærksom på, at de oplysninger, du giver om dig selv, dine kolleger eller noget aspekt af 

virksomhedens drift, kan resultere i beslutninger, der påvirker andre. Du skal derfor kun give 



oplysninger, som du mener er sande. Du vil ikke blive udsat for repressalier fra din virksomhed for nogen 

indberetning af en formodet overtrædelse, der er foretaget i god tro, selv hvis den senere viser sig at 

være faktuelt ukorrekt. Du skal dog være opmærksom på, at bevidst afgivelse af falske eller vildledende 

oplysninger ikke bliver tolereret. De oplysninger, du indsender, opbevares fortroligt, undtagen i det 

omfang det er forbudt i henhold til gældende lov eller på anden måde som nødvendigt for at undersøge 

din indberetning, og i så fald vil oplysningerne blive behandlet så følsomt som muligt. Du opfordres til at 

identificere dig selv i tilfælde af opfølgende spørgsmål. 

 

3. Hvilke personoplysninger og information indsamles og behandles? 

Denne tjeneste registrerer følgende personoplysninger og informationer, som du angiver, når du 

foretager en indberetning: (i) dit navn og dine kontaktoplysninger (medmindre du indberetter 

anonymt); (ii) navn og andre personoplysninger om de personer, du har nævnt ved navn i din 

indberetning, hvis du angiver sådanne oplysninger (dvs. stilling og kontaktoplysninger); og (iii) en 

beskrivelse af den påståede ureglementerede adfærd samt en beskrivelse af omstændighederne i 

forbindelse med hændelsen. Bemærk, at dine personoplysninger bliver holdt fortrolige og kun bliver 

videregivet som beskrevet i denne meddelelse. 

 

4. Hvordan behandles personoplysningerne og informationerne efter din indberetning, 

og hvem kan få adgang til dem? 

De personoplysninger og informationer, du angiver, gemmes i en database på servere, der hostes og 

administreres af NAVEX Global i USA.  NAVEX Global er kontraktligt forpligtet over for INEOS til at sikre 

de oplysninger, du giver, i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder (for EØS-lande) 

Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger (for 

videregivelse til lande uden for EØS) og EU's og USA's hhv. Schweiz' og USA's værn om privatlivets fred, 

alt efter hvad der er relevant.  Personoplysninger og informationer, der angives i en indberetning, kan 

overføres uden for Storbritannien, Den Europæiske Union og/eller Det Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde til behandling og administration af denne tjeneste. NAVEX Global er forpligtet til at 

overholde gældende databeskyttelseskrav og overholder strenge regler om beskyttelse af 

personoplysninger og sikkerhed. Med henblik på behandling og undersøgelse af din indberetning og i 

henhold til bestemmelserne i den lokale lovgivning kan de personoplysninger og informationer, du 

angiver, tilgås, behandles og bruges af det relevante personale hos INEOS, herunder HR, 

finansafdelingen, den juridiske afdeling, compliance-afdelingen, ledelsen, eksterne rådgivere (fx 

juridiske rådgivere) eller under begrænsede omstændigheder af teknisk personale hos NAVEX Global.  

Personoplysninger og informationer, du angiver, kan også videregives til politiet og/eller andre 

håndhævelsesmyndigheder eller tilsynsmyndigheder. De relevante organer, der modtager og behandler 

personoplysninger, kan være i USA eller i et andet land, der måske ikke yder det samme niveau af 

databeskyttelse, som man kan få i EU eller andre jurisdiktioner med strengere databeskyttelseslove. 



De personoplysninger, du angiver, gemmes, så længe det er nødvendigt for at behandle din 

indberetning, hhv. så længe det er nødvendigt for at indlede sanktioner eller for at opfylde juridiske eller 

økonomiske krav.  

 

5. Adgang til oplysninger om indberetningen  

INEOS vil omgående underrette enhver person, der er genstand for en indberetning indsendt til denne 

tjeneste, medmindre underretningen skal udsættes med henblik på at sikre undersøgelsens integritet og 

bevarelsen af relevante oplysninger.  Du har desuden ret til at anmode om adgang til, rettelse af eller 

sletning af personoplysninger eller til at gøre indsigelse mod behandlingen af disse eller til at modtage 

en kopi af de personoplysninger, der opbevares via denne tjeneste.  En sådan anmodning skal rettes til 

din HR-chef.  Du har også ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed. 

I nogle tilfælde kan personen, der er genstand for indberetningen, få adgang til oplysninger om 

indberetningen, herunder den kilde, indberetningen stammer fra (men ikke navnet på den, der har 

indgivet den), og anmode om rettelse af personoplysninger, der er unøjagtige eller ufuldstændige, i 

overensstemmelse med gældende lovgivning.  Hvis du vil foretage sådanne rettelser, skal du kontakte 

INEOS Groups firmasekretær (yasin.ali@ineos.com) eller INEOS Groups chef for juridisk compliance 

(charles.donkin@ineos.com ).  

 

6. Særlige bestemmelser 

Alle sager vedrørende sikkerhed, sundhed og miljø skal så hurtigt som muligt indberettes til den lokale 

linjeledelse i overensstemmelse med de etablerede driftsprocedurer for INEOS.  Indberetninger 

vedrørende sikkerhed, sundhed eller miljø accepteres kun af denne tjeneste, hvis en sådan indberetning 

til den lokale linjeledelse har fundet sted, eller fordi du enten mener, at indberetningen ikke er blevet 

registreret eller undersøgt fuldt ud, eller fordi du mener, at du ikke kan komme videre med den med din 

lokale ledelse. 

Denne tjeneste er IKKE et alternativ til at følge INEOS-procedurer for personaleklager.  Du opfordres på 

det kraftigste til at indberette alle HR-/ansættelsessager direkte til din HR-afdeling/lokale ledelse og kun 

bruge denne tjeneste til ansættelsesrelaterede anliggender, hvis du ikke mener, at du kan indberette 

dem via den lokale ledelse, eller at din indberetning ikke er blevet undersøgt fuldt ud. 

I nogle lande er anonyme indberetninger muligvis ikke tilladt i henhold til loven, medmindre der 

foreligger yderst restriktive omstændigheder. 

 

JEG GIVER MIT SAMTYKKE 

Jeg har læst og forstået og giver udtrykkeligt mit samtykke til behandlingen af mine 

personoplysninger som beskrevet i denne meddelelse. 
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