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Personuppgifter i Whistleblowing-anmälningskanalen 

 

Personuppgiftsansvarig 

Karleby stad, koncernförvaltning och -tjänster 
 
Personer som ansvarar för registret 

Kanalens huvudanvändare och reservperson 
 
Uppgifter i registret 

Anmälarens förnamn och efternamn, telefonnummer och e-postadress.  
 
Uppgifterna i anmälningarna uppskattas vara beskrivningar av händelser och gärningar. 
De kan innehålla uppgifter om en person som är föremål för anmälan, en händelseplats, 
en tidpunkt eller annan eventuell information som anmälaren ger.   
 
Syftet med behandlingen av personuppgifter och rättsliga grunder för behandlingen 

Via Whistleblowing-anmälningskanalen tas emot anmälningar om misstanke om eventuell 
överträdelse i organisationen.  
 

Rättsliga grunder för behandlingen:  
 

EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6, punkt 1 c: Behandlingen är nödvändig för 
att den personuppgiftsansvarige ska kunna iaktta de skyldigheter som framgår i lag. 
 
De viktigaste bestämmelserna 

- EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) 
- Dataskyddslag (1050/2018)  
- Lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska 

unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen och till vissa lagar som har 
samband med den (VN/2434/2018) 
 

 
Regelmässiga informationskällor 

Uppgifter som personen själv uppgett. 
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Mottagare eller mottagargrupper  

Uppgifter överlåts vid behov till en annan part, till exempel till polisen om fallet gäller 
brottsmisstanke eller till räddningsväsendet om fallet gäller säkerhet. 
 
 
 

Överföring av uppgifter utanför EU eller ESS 

Uppgifter överförs inte utanför EU eller ESS. 
 
Förvaringstid för uppgifterna  

Förvaringstiden beskrivs i Karleby stads arkivbildningsplan och 
informationsstyrningssystem. 
 
Skydd av uppgifter 

Manuellt material förvaras i låst skåp i arbetsrummet. 
 
Digitalt sparade uppgifter: systemet är skyddat med en kombination av användarnamn och 
lösenord. Rätt att hantera uppgifterna har enbart de personer till vilkas uppgifter 
hanteringen hör. 
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