Korzystając z możliwości informowania o nieprawidłowościach, możesz zachować anonimowość, ponieważ
Heimstaden bardzo poważnie traktuje ochronę prywatności. Poniżej znajduje się podsumowanie niektórych
ważnych punktów dotyczących Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Dane osobowe
W każdym przypadku Heimstaden jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania
danych osobowych. Ważne jest, abyś czuł/czuła się bezpiecznie, przekazując informacje o sobie i innych w ramach
systemu zgłaszania nieprawidłowości. Bardzo poważnie traktujemy ochronę prywatności.
Anonimowość
Jako osoba zgłaszająca nieprawidłowości (sygnalista) możesz podać swoje dane kontaktowe lub zachować
anonimowość. Wszystkie zgłoszenia są traktowane bardzo poważnie. Może to ułatwić dalszą pracę naszych
zewnętrznych konsultantów, jeśli będziemy mogli skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych
informacji. W związku z tym zostaniesz poproszony/poproszona o podanie swoich danych kontaktowych. Podanie
tych danych jest jednak zawsze całkowicie dobrowolne.
Nie rejestrujemy żadnych adresów IP, a system nie używa plików cookie. Jeśli jednak korzystasz z komputera
podłączonego do Heimstaden, to w dzienniku internetowym może być zapisane, że odwiedziłeś/odwiedziłaś
stronę, z której wysyłane są raporty. Jeśli nie chcesz, by te informacje były widoczne, użyj komputera, który nie jest
podłączony do sieci Heimstaden, bądź osobistego smartfona lub tabletu.
Odpowiedzialność za dane osobowe
Heimstaden i jego odpowiednie spółki zależne, w których zatrudniona jest osoba, której dotyczy zgłoszenie, są
prawnie odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych.
Cel rejestracji
Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie tego, co zostało
zgłoszone do systemu informowania o nieprawidłowościach. O tym, jakie rodzaje nieprawidłowości można
zgłaszać, możesz przeczytać w wytycznych dotyczących zgłaszania nieprawidłowości. W przypadku otrzymania
zgłoszenia, które z tego powodu nie może być przetwarzane w ramach informowania o nieprawidłowościach, lub
jeśli nieprawidłowość nie jest na tyle poważna, aby zajmować się nią w ramach informowania o
nieprawidłowościach, sprawa zostanie zamknięta, a wszystkie dane osobowe zostaną usunięte. Otrzymasz
wiadomość w systemie zgłaszania nieprawidłowości, że dokonano takiej oceny, a także informacje o tym, gdzie
możesz się zwrócić w tej sprawie.
Kto ma dostęp do danych osobowych?
Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Komisję ds. Zgłaszania Nieprawidłowości w Heimstaden
której członkami są pracownicy firmy zewnętrznej, wyznaczonej do zajęcia się zgłoszeniem. Dane są dostępne tylko
dla osób, które pracują nad danym raportem. Dochodzenie może zostać przekazane policji lub innemu organowi.
Jakie dane osobowe są rejestrowane?
Na początku dane, które podajesz jako sygnalista, zostaną zarejestrowane. W trakcie dochodzenia rejestrowane są
informacje niezbędne do zbadania sprawy, które obejmują przede wszystkim imię i nazwisko, stanowisko oraz
podejrzewaną nieprawidłowość, która stanowi podstawę zgłoszenia. Następnie uzyskane zostaną informacje ze
źródeł uznanych za niezbędne do zbadania nieprawidłowości.

Jak długo przechowywane są dane osobowe?
Dane osobowe są zazwyczaj usuwane trzy tygodnie po zamknięciu sprawy, ale nie później niż dwa lata po
zamknięciu, jeżeli istnieją szczególne powody.
Wyciągi z rejestru
Jako sygnalista masz prawo do bezpłatnego otrzymania raz w roku informacji o danych osobowych, które są
zarejestrowane na Twój temat w serwisie osób zgłaszających nieprawidłowości. Taki wniosek o wyciąg z rejestru
musi być sporządzony na piśmie i podpisany. Prosimy o przesłanie go na adres 2Secure, Dataskyddsombud, Box
34037, 10026 Stockholm. Jeżeli którekolwiek z tych danych są nieprawidłowe, niekompletne lub wprowadzające w
błąd, masz prawo zażądać ich poprawienia. Wyciąg z rejestru wysyłany do osoby, której dotyczy raport nie będzie
zawierał żadnych informacji identyfikujących Ciebie jako osobę, która zgłosiła nieprawidłowość. Informacje te
mogą zatem zostać przedstawione w formie podsumowania.

