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Wstęp 

Niniejsza klauzula ma na celu wyjaśnienie w jaki sposób Sweco zbiera, wykorzystuje oraz 
udostępnia dane osobowe za pośrednictwem Linii ds. Etyki Sweco (Sweco Ethics Line). 
Obejmuje to wszystkie dane osobowe związane z osobą, która dokonała zgłoszenia, a 
także dane osobowe osób, których dotyczy zgłoszenie, lub tych, które zostały 
zidentyfikowane jako posiadające informacje o problemie. 

Administrator danych osobowych 

Sweco AB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044 Se-100 26, Sztokholm Szwecja, jest administratorem 
danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sweco Ethics Line. 

Dane osobowe 

Dane osobowe, które są przetwarzane za pośrednictwem Sweco Ethics Line, zależą od danych, 
które są dostarczane przez osobę zgłaszającą za pośrednictwem portalu i mogą obejmować: 

kod dostępu do Sweco Ethics Line, nazwisko, imię, dane adresowe, płeć, (funkcja) tytuł, narodowość, numer 
administracyjny / numer pracownika, numer telefonu, adres e-mail, opis zdarzenia, podjęte środki zaradcze, 
raporty z dochodzenia, inne dane związane z zarejestrowanym naruszeniem, pliki dźwiękowe, adres IP, 
inne dane techniczne 

Sweco nie gromadzi danych wrażliwych lub dot. rejestrów karnych, jednak dane wrażliwe lub 
rejestry karne mogą być częścią danych przekazanych do Sweco. W takim przypadku Sweco 
oceni, czy może zgodnie z prawem przetwarzać te dane i podejmie odpowiednie działania. 

Cel 

Sweco będzie przetwarzać dane osobowe za pośrednictwem Linii ds. Etyki Sweco wyłącznie w 
celu ochrony interesów Sweco w zakresie przestrzegania Kodeksu Postępowania. Przetwarzanie 
obejmuje: 

• Administrowanie platformą Sweco Ethics Line 

• Prowadzenie dochodzenia związanego ze zgłoszeniem niewłaściwego postępowania 

• Działania zaradcze po zakończeniu dochodzenia w sprawie podejrzenia niewłaściwego 
postępowania 

• Anonimowe zgłoszenie do Zarządu Spółki 

Podstawa prawna 

Sweco opiera się na swoich uzasadnionych interesach jako legalnej podstawie gromadzenia i 
wykorzystywania danych osobowych za pośrednictwem Linii ds. Etyki Sweco. 

Udostępnianie danych 

Dane osobowe zostaną udostępnione spółce People Intouch B.V., Olympisch Stadion 6, 1076 
DE, Amsterdam, Holandia, która udostępnia platformę Linii ds. Etyki w imieniu Sweco. Spółka 
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People Intouch zapewnia najwyższe standardy prywatności i bezpieczeństwa. Sweco zawarło 
umowę powierzenia danych osobowych z firmą People Intouch B.V.. 

Możemy również zezwolić wybranym ekspertom zewnętrznym, takim jak księgowi śledczy, 
prawnicy zewnętrzni lub konsultanci, na dostęp do Twoich danych osobowych w celach 
określonych powyżej. W takim przypadku będziemy udostępniać dane tylko w zakresie 
niezbędnym do tego celu i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.  

Przekazywanie danych poza EOG 

Sweco nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy za pośrednictwem Linii ds. 
Etyki Sweco. Jeśli zaistnieje konieczność przekazania Twoich danych poza Europejski Obszar 
Gospodarczy, Sweco wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi 
wymogami prawnymi, aby dane osobowe przetwarzane przez Sweco lub w jej imieniu otrzymały 
ochronę równoważną do tej, jaką zapewniają obowiązujące przepisy o ochronie danych  w 
Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

Retencja danych osobowych 

Sweco będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne w celu 
wymienionym powyżej lub w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Raporty, które zostaną 
uznane za bezpodstawne, zostaną natychmiast usunięte. Udokumentowane zgłoszenia będą 
przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do prowadzenia dochodzenia, działań 
następczych i zgłaszania, po czym dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane tak 
szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 14 dni po zamknięciu sprawy. 

Twoje prawa 

Możesz w każdej chwili zapytać jakie dane na Twój temat posiadamy. W odpowiedzi otrzymasz 
przegląd danych osobowych, które są przetwarzane na Twój temat za pośrednictwem Sweco 
Ethics Line. W sytuacji gdy udzielenie Tobie odpowiedzi na zapytanie o dostęp do danych 
poważnie utrudniłoby dochodzenie w sprawie zgłoszonych nieprawidłowości - otrzymasz 
informacje, gdy tylko nie będzie to wpływać na prowadzone postępowanie. Jeżeli dane osobowe 
okażą się niedokładne lub niekompletne, osoba, której dane dotyczą może zażądać ich 
sprostowania lub uzupełnienia. W określonych okolicznościach masz prawo do wniesienia 
sprzeciwu, żądania ograniczenia lub usunięcia Twoich danych osobowych. 

Kontakt 

Jeśli masz pytanie, chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw lub chcesz złożyć 
skargę dotyczącą postępowania z Twoimi danymi osobowymi za pośrednictwem Sweco Ethics 
Line, wyślij wiadomość e-mail na adres groupprivacyofficer@sweco.se. Jeśli to nie przyniesie 
satysfakcjonującej odpowiedzi, możesz również skontaktować się z Datainspektionen pod 
adresem datainspektionen@datainspektionen.se. 


