
 

MERKNAD OM PERSONVERN OG BESKYTTELSE AV 

PERSONOPPLYSNINGER 

Retningslinjene for personvern i enkelte land krever at en person som avgir en rapport som inneholder 

personopplysninger, må varsles om visse registrerings- og oppbevaringspraksiser vedrørende 

informasjonen som sendes inn av den personen, og må godta vilkårene og betingelsene for bruk av 

denne tjenesten. 

Vær oppmerksom på at vi bare kan motta og behandle rapporter gjennom denne tjenesten hvis du 

bekrefter at du har lest og tatt denne merknaden om beskyttelse av personvern og personopplysninger 

til etterretning, og at du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen av rapportene og dine 

personopplysninger, som beskrevet nedenfor ved å klikke på «JEG SAMTYKKER»-boksen.  Hvis du ikke 

samtykker, kan du ikke bruke denne tjenesten til å sende inn en rapport. Du bør i så fall ta kontakt med 

din overordnede eller noen fra den lokale ledelsen, eller en representant for personalavdelingen, 

juridisk avdeling eller den samsvarsansvarlige, for å rapportere saken. 

Innholdet i denne merknaden gjelder både telefon- og nettbaserte rapporteringstjenester.  Du vil bli 

bedt om å gi tydelig verbalt samtykke, hvis du bruker gratistelefontjenesten.   

 

1. Generelt 

Denne tjenesten er et nett- og telefonbasert innrapporteringssystem som INEOS har for sine ansatte, slik 

at de kan rapportere mistanke om overtredelse av lover eller forskrifter, våre etiske retningslinjer eller 

selskapets retningslinjer. 

Tjenesten kan også brukes til å rapportere mistenkte overtredelse på andre områder. Denne tjenesten 

og databasen der personopplysninger og rapportert informasjon er lagret, drives av NAVEX Global. 

 

2. Bruk av denne tjenesten  

Bruk av denne tjenesten er helt frivillig. Du oppfordres til å rapportere mulige overtredelser direkte til 

din overordnede eller leder, eller til en representant for personalavdelingen, juridisk avdeling eller 

Compliance-avdelingen, avhengig av hva slags overtredelser det er snakk om.  Hvis du ikke føler deg i 

stand til å gjøre dette, kan du bruke denne tjenesten til å avlegge rapporten. 

Vær oppmerksom på at informasjonen du oppgir om deg selv, dine kolleger eller aspekter av selskapets 

virksomhet, kan føre til at det tas beslutninger som har konsekvenser for andre. Derfor må du kun oppgi 

informasjon som du mener er sann. Du vil ikke bli utsatt for represalier fra organisasjonen for å 



rapportere en mistenkt overtredelse i god tro, selv om rapporten senere viser seg å være saklig feil. Vær 

imidlertid oppmerksom på at det å gi falsk eller villedende informasjon med vilje, ikke vil bli tolerert. 

Informasjonen du sender inn, vil bli oppbevart hemmelig, unntatt i den grad det er forbudt etter 

gjeldende lov eller på annen måte er nødvendig for å undersøke rapporten. Informasjonen vil i så fall bli 

håndtert så sensitivt som mulig. Du oppfordres til å identifisere deg, i tilfelle det er behov for å stille 

oppfølgingsspørsmål. 

 

3. Hva slags personopplysninger og -informasjon samles inn og behandles? 

Denne tjenesten registrerer personopplysningene og informasjonen du oppgir når du avlegger en 

rapport: (I) ditt navn og din kontaktinformasjon (med mindre du rapporterer anonymt); (II) navnet og 

andre personopplysninger for personene du navngir i rapporten din, hvis du oppgir slik informasjon 

(dvs.: beskrivelse av funksjoner og kontaktinformasjon); og (III) en beskrivelse av den påståtte feilaktige 

opptreden, i tillegg til en beskrivelse av omstendighetene rundt hendelsen. Vær oppmerksom på at 

personopplysningene dine oppbevares hemmelig, og de vil kun bli videreformidlet som angitt i denne 

merknaden. 

 

4. Hvordan vil personopplysninger og informasjon bli behandlet etter rapporten, og 

hvem får tilgang til personopplysningene og informasjonen? 

Personopplysningene og informasjonen du oppgir, lagres i en database som befinner seg på servere som 

er drevet av NAVEX Global i USA.  NAVEX Global har inngått kontraktsforpliktelser med INEOS om å sikre 

informasjonen du oppgir i henhold til gjeldende lovgivning, inkludert (for EØS-land) 

Europakommisjonens standardkontraktklausuler for overføring av personlig informasjon (for overføring 

til ikke-EØS-land), og det EU-amerikanske eller sveitsiske-amerikanske Privacy Shield-rammeverket, alt 

etter hva som er aktuelt.  Personopplysninger og informasjon som oppgis i en rapport, kan overføres 

utenfor Storbritannia, EU og/eller det europeiske økonomiske samarbeidsområdet for behandling og 

administrasjon av denne tjenesten. NAVEX Global forplikter seg til å opprettholde samsvar med 

gjeldende krav til databeskyttelse og overholde strenge retningslinjer for personvern og sikkerhet. For å 

behandle og undersøke rapporten, og underlagt bestemmelsene i lokal lovgivning, kan 

personopplysningene og informasjonen du oppgir, benyttes, bearbeides og brukes av relevant personale 

fra INEOS, inkludert personalavdelingen, finansavdelingen, den juridiske avdelingen, Compliance-

avdelingen, ledelsen, eksterne rådgivere (f.eks. juridiske rådgivere), eller, i noen få tilfeller, av teknisk 

personale ved NAVEX Global.  

Personopplysninger og informasjon du oppgir, kan også videreformidles til politiet og/eller andre 

håndhevings- eller tilsynsmyndigheter. De relevante organene som mottar og behandler 

personopplysninger, kan befinne seg i USA eller i et annet land som kanskje ikke gir det samme nivået av 

databeskyttelse som i EU eller andre jurisdiksjoner med strengere databeskyttelseslover. 



Personopplysningene du oppgir, vil bli beholdt så lenge som nødvendig for å behandle rapporten, eller, 

hvis aktuelt, så lenge det er nødvendig for å iverksette sanksjoner eller oppfylle juridiske eller 

økonomiske behov.  

 

5. Tilgang til informasjon om rapporten  

INEOS vil raskt varsle en person som er gjenstand for en rapport avlagt til denne tjenesten, unntatt der 

varsel må forsinkes for å sikre undersøkelsens integritet og for bevaring av relevant informasjon.  Videre 

har du rett til å be om tilgang til, korrigering eller sletting av personopplysninger, eller til å reservere deg 

mot behandlingen av dem, eller til å motta en kopi av personopplysningene som er lagret via denne 

tjenesten.  Alle slike forespørsler skal rettes til personalsjefen din.  Du har også rett til å sende en klage 

til Datatilsynet (eller annen relevant myndighet). 

I noen tilfeller kan individer rapporten omhandler få tilgang til informasjon om rapporten, inkludert 

kilden som rapporten kommer fra, (men ikke identiteten til den som rapporterte), og be om korrigering 

av personopplysninger som er unøyaktige eller ufullstendige i samsvar med gjeldende lov.  For å foreta 

slike rettelser kan du ta kontakt med sekretæren for INEOS-gruppen (Yasin.Ali@ineos.com) eller INEOS-

gruppens ansvarlige for juridisk samsvar (compliance) (charles.donkin@ineos.com).  

 

6. Spesielle bestemmelser 

Alle problemer som har med HMS (helse, miljø, sikkerhet) å gjøre, SKAL rapporteres til din direkte 

overordnede lokalt så snart som mulig, i samsvar med etablerte driftsprosedyrer i INEOS.  Rapporter om 

HMS-problemer vil kun bli godtatt av denne tjenesten hvis den nevnte rapporten til lokal ledelse er 

avlagt, eller fordi hvis du mener at en slik rapport ikke er blitt fullt ut undersøkt eller registrert, eller 

fordi du føler at du ikke kan følge opp saken med din lokale ledelse. 

Denne tjenesten er IKKE et alternativ for å unngå å følge prosedyrene som gjelder for INEOS-ansatte.  Du 

oppfordres til å rapportere eventuelle problemer som har med personalavdelingen/ansettelser direkte 

til den lokale personalavdelingen/ledelsen, og bruke denne tjenesten for ansettelsesrelaterte saker kun 

hvis du mener at du ikke kan rapportere det til den lokale ledelsen eller at rapporten din ikke er blitt 

fullstendig undersøkt. 

I noen land kan det være at anonyme rapporter ikke er tillatt i henhold til loven, bortsett fra i veldig 

bestemte omstendigheter. 

 

JEG SAMTYKKER 

Jeg har lest, forstått og samtykker uttrykkelig til behandlingen av personopplysningene mine, som 

beskrevet i denne merknaden. 
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