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1

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

1.1

Johannes Fog A/S, Firskovvej 20, 2800 Kongens Lyngby, CVR: 16314439, E-mail:
, Telefon: er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du vælger at indtaste i forbindelse med indberetning til whistleblowerordningen.

1.2

Dette betyder dog ikke, at vi har adgang til personoplysningerne i forbindelse med
behandlingen af indberetninger eller efterfølgende, men blot at vi er dataansvarlig
for disse.
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Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

2.1

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

2.1.1

For at kunne behandle indberetninger til whistleblowerordningen og kommunikere
med dig herom.

2.2

Hvis du foretager en anonym anmeldelse til whistleblowerordningen, behandler vi
ikke dine personoplysninger. Alle henvendelser til whistleblowerordningen behandles fortroligt af Lund Elmer Sandager.

2.3

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan følge af:

2.3.1

Legitime interesser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De
legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores interesse i at kunne opdage, forhindre og forebygge ulovlig eller uetisk adfærd.

2.3.2

At behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende
eller forsvares jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

2.3.3

Vores pligt til at etablere en whistleblowerordning og behandle indkomne anmeldelser jf. whistleblowerdirektivet og den danske implementeringslov.

2.4

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i den enkelte w histleblowersag
kan variere fra sag til sag. Retsgrundlaget for behandlingen af enhver personoplysning vurderes og dokumenteres derfor løbende i hver enkelt sag.
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3

Kategorier af personoplysninger

3.1

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig som indberetter:

3.1.1

Almindelige personoplysninger som navn, kontaktoplysninger og stillingsbetegnelse.

3.1.2

Oplysninger du i øvrigt selv har valgt at videregive til os i forbindelse med din
anmeldelse.

3.2

Hvis du har valgt at foretage en anonym indberetning til whistleblowerordningen,
kan vi ikke identificerer dig og behandler derfor ikke dine personoplysninger.

3.3

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, som indgår i undersøgelsen af en sag:

3.3.1

Almindelige personoplysninger som navn, kontaktoplysninger og stillingsbetegnelse.

3.3.2

Andre oplysninger som er blevet delt i forbindelse med indberetningen eller som er
kommet frem i forbindelse med undersøgelsen af sagen.
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Modtagere eller kategorier af modtagere

4.1

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

4.1.1

Databehandlere bl.a. leverandøren af den sikre tekniske løsning omkring whistleblowerordningen.

4.1.2

Myndigheder eller offentlige instanser hvis det er nødvendigt i forbindelse med et
retligt efterspil eller hvis Lund Elmer Sandager eller vi er pålagt dette ved lov.

4.1.3

Lund Elmer Sandager som administrator af whistleblowerordningen.
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Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

5.1

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

4

6

Hvor dine personoplysninger stammer fra

6.1

Vi behandler alene personoplysninger om dig som whistleblower, som du selv har
oplyst i forbindelse med en indberetning og behandlingen heraf.

6.2

Hvis du indgår som del af en aktiv whistleblowersag, kan vi behandle personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra medarbejdere eller offentlige myndigheder.
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Opbevaring af dine personoplysninger

7.1

Vi opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen og indti l
60 dage efter sagsbehandlingen er afsluttet.

7.2

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at opbevare personoplysningerne udover
60 dage fra sagens afslutning. Dette vil fx være i forbindelse med eventuelle juridiske efterspil som følge af indberetningen. Vu rderingen foretages individuelt fra
sag til sag.
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Automatiske afgørelser, herunder profilering

8.1

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i forbindelse med behandlingen af whistleblowersager. Du bliver ikke underlagt profilering og alle af gørelser
træffes af fysiske personer baseret på konkrete vurderinger .
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Dine rettigheder

9.1

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores
behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal
du kontakte os.

9.2

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

9.2.1

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række
yderligere oplysninger.

9.3

Ret til berigtigelse (rettelse)

9.3.1

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
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9.4

Ret til sletning

9.4.1

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet
for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

9.5

Ret til begrænsning af behandling

9.5.1

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en
person eller vigtige samfundsinteresser.

9.6

Ret til indsigelse

9.6.1

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

9.7

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

9.7.1

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

9.8

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
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Klage til Datatilsynet

10.1

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde,
vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
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