
 

 

Dataskyddsbeskrivning för Eezys 
visselblåsarkanal 
15.12.2021 

1 Personuppgiftsansvarig 

Eezy Abp (nedan ”Eezy”) 
FO-nummer: 2854570-7 
PB 901, 20201 Åbo 

2 Kontaktuppgifter till den person som ansvarar för dataskyddsfrågor 

jurist Aino Nylander 
c/o Eezy Abp 
Östersjögatan 3, 00180 Helsingfors 
 
E-post: tietosuoja@eezy.fi 

3 Personuppgiftsbiträde 

Eezy har lagt ut behandlingen av personuppgifter på så sätt som 
dataskyddslagstiftningen möjliggör. Rapporterna som lämnas via Eezys 
visselblåsningskanal behandlas av WhistleB Whistleblowing Centre Ab (World Trade 
Centre, Klarabergsviadukten 70, SE-107 24 Stockholm). Bolaget ansvarar för 
visselblåsarapplikationen som används av Eezy, inklusive behandlingen av 
krypterade uppgifter såsom visselblåsarrapporter. WhistleB eller dess 
underleverantörer kan inte avkoda meddelandenas kryptering och läsa rapporterna.  

4 Beskrivning av dataskyddsbeskrivningen 

Denna dataskyddsbeskrivning som följer 13 och 14 artikel i den allmänna 
dataskyddsförordningen (679/2016/EU) berättar om hur den personuppgiftsansvarige 
behandlar personuppgifter om sådana personer som lämnat en rapport via 
visselblåsningskanalen eller sådana personer som är ett föremål för eller en part i en 
rapport (nedan gemensamt ”den registrerade”). 

5 Personuppgifter som behandlas  

Visselblåsarens identitet är i princip anonymiserad. Visselblåsartjänsten kan samla in 
personuppgifter vid utredning av misstänkt missbruk och/eller olämpligt uppförande. 
Personuppgifter kan eventuellt samlas in: 

• om en person som bestäms i rapporten 
• om den person som skickar rapporten (om rapporten inte skickas anonymt) 

och 



 

 

• om eventuella tredje parter så att dessa kan utreda misstänkt missbruk och 
olämpligt uppförande som bryter mot våra etiska riktlinjer eller interna 
bestämmelser. 

Bland annat följande slags personuppgifter kan samlas in om den registrerade: 

• personens namn, personbeteckning, födelsedatum och kontaktuppgifter 
• titel och ställning i organisationen 
• andra bakgrundsuppgifter som ingår i rapporten och som samlas in när ärendet 

utreds (bl.a. beskrivning av händelsen, andra tilläggsuppgifter som 
utredningen av händelsen kräver) 

6 Normala källor för personuppgifter  

Personuppgifter samlas in primärt från den registrerade själv. Personuppgifter om 
visselblåsaren samlas in primärt via visselblåsningformulär på Eezys webbplats som 
ifylls av visselblåsaren (eventuellt under sitt eget namn). Uppgifter om den registrerade 
kan också samlas in på andra håll än från den registrerade själv, t.ex. om en rapport 
från en annan registrerad innehåller personuppgifter om andra personer. I samband 
med utredningen av ärendet kan Eezy också få personuppgifter om andra 
registrerade. Dessa uppgifter kan fås t.ex. från den registrerade själv, från andra 
personer som deltar i att utreda ärendet eller ur offentliga källor. 

Personuppgifter om visselblåsaren kan även insamlas och uppdateras utan den 
registrerades samtycke i situationer där lagstiftningen tillåter och kräver detta. 

7 Syfte med och rättslig grund för behandling av personuppgifter 

Eezy behandlar visselblåsarens personuppgifter som en del av utredning av sådant 
missbruk som omfattas av visselblåsardirektivet och Finlands nationella lagstiftning. 
Utredningen av ärendet baseras på misstanken om missbruk som lyfts fram av 
visselblåsaren och på därtill direkt kopplade händelser samt på uppgifter om 
händelsen som visselblåsaren själv skickat. 

För detta syfte samlar Eezy in personuppgifter om de personer som lämnar en rapport 
via denna kanal samt om de personer som rapporten som lämnas in via denna kanal 
handlar om. De registrerade kan till exempel vara anställda hos Eezy och/eller 
representanter av Eezys samarbetspartner. Personuppgifter behandlas för att 
upptäcka, utreda och förhindra ekonomiskt missbruk eller förfaranden som bryter mot 
Eezys etiska riktlinjer eller lagstiftningen.  

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på Eezys lagstadgade skyldighet (EU:s 
dataskyddsförordning, EU:s direktiv om skydd för visselblåsare och Finlands 
nationella lagstiftning gällande visselblåsare) att inrätta och upprätthålla en 
rapporteringskanal som kan användas för att rapportera missbruk. Dessutom utgör 
Eezys berättigade intresse för att säkerställa att den personuppgiftsansvarige, de 
anställda och samarbetspartnerna agerar på ett etiskt och lagenligt sätt också en 
grund för behandlingen. Behandlingsuppdrag kan läggas ut på tjänsteleverantörer 



 

 

utanför den personuppgiftsansvarige i enlighet med och inom den ram som fastställs 
i dataskyddslagstiftningen. 

8 Utlämnanden och överföringar av personuppgifter 

Eezy förvarar rapporter som kommit in via visselblåsarkanalen absolut konfidentiellt 
och på så sätt som krävs i dataskyddslagstiftningen. Personuppgifter kan, för att 
utreda missbruk, lämnas ut mellan olika bolag som ingår i Eezy-koncernen och till olika 
personer i arbets- eller anställningsförhållande till Eezy-koncernen. Dessutom kan den 
registrerades personuppgifter lämnas ut till myndigheter (t.ex. polisen) så att de kan 
sköta sina lagstadgade uppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Uppgifter överförs i regel inte utanför Europeiska unionens medlemsstaters område 
eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det inte är nödvändigt för 
syftena med behandlingen av personuppgifter eller för det tekniska genomförandet av 
behandlingen av uppgifter, varvid kraven i dataskyddslagstiftningen följs vid 
överföringen av uppgifter. 

9 Skydd av personuppgifter 

Den personuppgiftsansvarige har tillgång till ändamålsenliga tekniska och 
administrativa dataskyddsåtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter. 
Personuppgifter lagras både i elektroniska databaser och material som upprätthålls 
manuellt. Databaser som behandlas elektroniskt är skyddade med brandväggar, 
lösenord och andra tekniska medel som är allmänt godkända inom 
dataskyddsområdet. Material som upprätthålls och behandlas manuellt ligger i 
utrymmen dit obehöriga inte äger tillträde. 

Endast de separat definierade och specificerade personer, vars uppgifter förutsätter 
behandling av personuppgifter som lagrats i registret, har tillträde till 
personuppgifterna. Dessa personer har tillträde till systemet med personliga 
inloggningsuppgifter och de har alla ingått ett särskilt användarnamn- och 
sekretessavtal om användningen och avslöjandet av inloggningsuppgifter. 

10 Automatiskt beslutsfattande 

Den registrerades personuppgifter används inte för det slags beslutsfattande som 
skulle ha rättsliga och/eller liknande konsekvenser för den registrerade. 

11 Lagringstid för personuppgifter 

De insamlade personuppgifterna lagras så länge som nödvändigt för att utreda det 
missbruk som är föremål för rapporten eller så länge lagstiftningen och andra 
stadgade tidsfrister kräver. 

Personliga uppgifter som ingår i rapporterna och utredningshandlingarna tas bort när 
utredningen blir klar, om inte andra tillämpliga lagar kräver att de personliga 
uppgifterna ska lagras. Uppgifterna raderas permanent inom 30 dagar efter att 
utredningen blivit klar. De utredningshandlingar och rapporter som arkiveras ska 



 

 

anonymiseras i enlighet med dataskyddslagstiftningen på så sätt att dessa inte 
innehåller personuppgifter som direkt eller indirekt skulle kunna identifiera personen. 

12 Den registrerades rättigheter 

Den registrerade har följande rättigheter som tryggas av dataskyddslagstiftningen: 

• Den registrerade har rätt att begära rättelse av uppgifterna hos Eezy. Begäran 
om rättelse av personuppgifter ska specificeras så att det är enkelt att 
observera och rätta ett fel i personuppgifterna. 

• Den registrerade har rätt att begära radering av personuppgifter inom ramen 
för och enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Den registrerades begäran att 
radera personuppgifterna från Eezys system mitt under utredningsprocessens 
gång kan betyda att utredningsprocessen avbryts för rapporten i fråga, om man 
inte längre kan fortsätta utreda missbruket. 

• Den registrerade har rätt att begära begränsning av samt invända mot 
behandling av personuppgifter inom ramen för och enligt tillämplig 
dataskyddslagstiftning. 

• Den registrerade har rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat, dvs. 
att få personuppgifter om sig själv i ett strukturerat och allmänt använt format 
och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig inom ramen för och 
enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. 

• Den registrerade har rätt att hos den nationella dataskyddsmyndigheten (i 
Finland dataskyddsombudet) eller en annan dataskyddsmyndighet i 
Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämna in 
ett klagomål, om den registrerade anser att de lagstadgade rättigheter som 
gäller behandlingen av hans eller hens personuppgifter har kränkts. 

Den registrerade kan sända begäranden som gäller utövandet av sina ovan nämnda 
rättigheter till den kontaktperson som svarar för dataskyddsärenden. 

13 Ändring av dataskyddsbeskrivningen 

Den personuppgiftsansvarige utvecklar ständigt sin affärsverksamhet och förbehåller 
sig därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela detta på 
sin webbplats på adressen www.eezy.fi. Ändringarna kan också utgå från ändringar i 
lagstiftningen. Den personuppgiftsansvarige rekommenderar att de registrerade 
regelbundet och emellanåt på nytt läser dataskyddsbeskrivningens innehåll. 


