
 

 
DATAINTEGRITETS- OCH DATASKYDDSMEDDELANDE 

Vissa länders dataintegritetsbestämmelser kräver att en person som gör en anmälan som innehåller 

personuppgifter måste informeras om specifika insamlings- och lagringsförfaranden avseende 

information som tillhandahålls av den personen och måste godkänna användningsvillkoren för denna 

tjänst. 

Observera att vi endast kan ta emot och behandla rapporter via denna tjänst om du bekräftar att du har 

läst och beaktar detta dataintegritets- och dataskyddsmeddelande och uttryckligen samtycker till 

behandlingen av rapporterna och dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan genom att markera 

rutan ”JAG SAMTYCKER”.  Om du inte samtycker får du inte använda denna tjänst för att göra en 

anmälan och bör kontakta din handledare, den lokala ledningen eller en representant för personal-, 

rätts- eller regelefterlevnadschefen. 

Innehållet i detta meddelande gäller både telefon- och webbrapporteringstjänsten.  Du kommer att 

behöva ge ett tydligt verbalt samtycke om du använder den avgiftsfria telefonbaserade tjänsten.   

 

1. Allmänt 

Denna tjänst är ett webb- och telefonbaserat rapporteringssystem som tillhandahålls av INEOS för dess 

anställda för att anmäla misstänkta överträdelser av lagar eller förordningar, vår uppförandekod eller 

våra företagspolicyer. 

Tjänsten får även användas för att anmäla andra misstänka överträdelser. Tjänsten och databasen där 

personuppgifter och information som du kan komma att rapportera lagras, drivs av NAVEX Global. 

 

2. Användning av denna tjänst  

Användningen av denna tjänst är helt frivillig. Du uppmanas att rapportera eventuella överträdelser 

direkt till din handledare eller chef, eller till en representant från personal-, rätts- eller 

regelefterlevnadsavdelningen, beroende på den eventuella överträdelsens art.  Om du känner att du 

inte kan göra det, kan du använda denna tjänst för att göra din anmälan. 

Var medveten om att informationen du tillhandahåller om dig själv, dina kolleger eller någon annan 

aspekt av företagets operativa verksamhet kan resultera i beslut som påverkar andra. Vi ber dig därför 

att endast tillhandahålla information som du anser är sann. Du kommer inte att bli föremål för 

repressalier från din organisation för en anmälan som görs i god tro, även om den senare visar sig vara 



faktamässigt felaktig. Var dock medveten om att avsiktligt tillhandahållande av falsk eller vilseledande 

information inte tolereras. Informationen du lämnar hålls konfidentiell utom i den utsträckning det är 

förbjudet enligt gällande lag eller på annat sätt nödvändigt att lämna ut den för att din anmälan ska 

kunna utredas, och då behandlas informationen så varsamt som möjligt. Du uppmanas att identifiera dig 

om uppföljningsfrågor skulle uppstå. 

 

3. Vilka personuppgifter och vilken information insamlas och behandlas? 

Denna tjänst samlar in följande personuppgifter och information som du tillhandahåller när du gör en 

anmälan: (i) ditt namn och dina kontaktuppgifter (såvida du inte rapporterar anonymt), (ii) namnet på 

och andra personuppgifter för personerna du namnger i din anmälan om du tillhandahåller sådan 

information (dvs. en beskrivning av funktionerna och andra uppgifter) och (iii) en beskrivning av det 

påstådda missförhållandet samt en beskrivning av omständigheterna för händelsen. Observera att din 

personliga information hålls konfidentiell och endast lämnas ut i den utsträckning som anges i detta 

meddelande. 

 

4. Hur behandlas personuppgifterna och informationen efter din anmälan och vem har 

åtkomst till dem? 

Personuppgifterna och informationen som du tillhandahåller lagras i en databas på servrar som 

värdbaseras och drivs av NAVEX Global i USA.  NAVEX Global har ingått avtalsmässiga åtaganden med 

INEOS för att säkra den information du tillhandahåller i enlighet med gällande lag, inklusive (för EES-

länder) Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter (för 

överföring till länder utanför EES) och EU-US eller Swiss-US Privacy Shield Framework, om tillämpligt.  

Personuppgifter och information som tillhandahålls i en anmälan kan komma att överföras utanför 

Storbritannien och/eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för behandling och administration 

av denna tjänst. NAVEX Global har åtagit sig att upprätthålla efterlevnad av tillämpliga dataskyddskrav 

och följer stränga integritets- och säkerhetsförfaranden. För att behandla och utreda din anmälan, och i 

enlighet med lokala lagar, kan de personuppgifter och den information som du tillhandahåller 

tillgängliggöras för, behandlas av och användas av relevant personal hos INEOS, inklusive, personal-, 

rätts- och regelefterlevnadsavdelningarna, ledningsgruppen och externa rådgivare (t.ex. juridiska 

rådgivare) eller, under begränsade omständigheter, teknisk personal hos NAVEX Global.  

Personuppgifter och information som du tillhandahåller kan även komma att lämnas ut till polisen 

och/eller andra brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter. De relevanta organ som tar 

emot och behandlar personuppgifter kan finnas i USA eller i ett annat land som kanske inte 

tillhandahåller samma höga nivå av dataskydd som EU eller andra jurisdiktioner med strängare 

dataskyddslagar. 

Personuppgifterna du lämnar behålls så länge som är nödvändigt för att behandla din anmälan, eller, om 

tillämpligt, så länge som är nödvändigt för att inleda sanktioner eller tillgodose rättsliga eller 

ekonomiska behov.  



 

5. Åtkomst till information om rapporten  

INEOS meddelar omedelbart en person som är föremål för en rapport till denna tjänst, utom när 

underrättelsen måste försenas för att säkerställa integriteten för utredningen och bevarande av relevant 

information.  Du har vidare rätt att begära åtkomst, korrigering eller radering av personuppgifter eller 

att invända mot behandlingen av dem, eller att få en kopia på de personuppgifter som lagras av denna 

tjänst.  En sådan begäran ska riktas till din personalchef.  Du har även rätt att inge ett klagomål till den 

relevanta tillsynsmyndigheten. 

I vissa fall kan personen som namnges i rapporten få tillgång till information om rapporten, inklusive 

källan från vilken rapporten härstammar (men inte anmälarens identitet) och begära korrigering av 

personuppgifter som är oriktiga eller ofullständiga i enlighet med tillämplig lag.  För att göra sådana 

korrigeringar ber vi dig kontakta INEOS Groups företagssekreterare (yasin.ali@ineos.com) eller INEOS 

Groups chef för rättslig efterlevnad (charles.donkin@ineos.com).  

 

6. Särskilda bestämmelser 

Alla SHE-problem (säkerhet, hälsa eller miljö) MÅSTE rapporteras till lokala linjechefer så snart som 

möjligt i enlighet med INEOS etablerade operativa förfaranden.  Rapporter om SHE-problem godkänns 

ENDAST av denna tjänst om den ovanstående rapporten till den lokala linjechefen har gjorts, eller för att 

du antingen anser att en sådan rapport inte har utretts fullständigt eller registrerats, eller för att du 

anser att du inte kan komma vidare med den lokala ledningen. 

Denna tjänst är INTE ett alternativ till att använda INEOS klagomålsförfarande för anställda.  Du 

uppmanas bestämt att rapportera eventuella personal-/anställningsproblem direkt till 

personalavdelningen/den lokala ledningen och endast använda denna tjänst för anställningsrelaterade 

frågor om du anser att du inte kan rapportera dem via den lokala ledningen eller att det som du 

rapporterat inte har utretts fullständigt. 

I vissa länder kanske anonyma rapporter inte tillåts enligt lag utom under ytterst restriktiva 

omständigheter. 

 

JAG SAMTYCKER 

Jag har läst, förstår och samtycker uttryckligen till behandlingen av min personliga information enligt 

beskrivningen i detta meddelande. 
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