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Personuppgiftsnotis - Visselblåsning 
Vi, Wästbygg och Wästbyggs Närstående Bolag, är personuppgiftsansvariga för behandlingen 

av dina personuppgifter när du använder dig av eller förekommer i en anmälan inom ramen för 

vårt visselblåsarsystem.  

För tillämpningen av denna personuppgiftsnotis, innefattar “Wästbygg” följande företag: 

Wästbygg Gruppen AB (org. nr 556878-5538), Wästbygg AB (org. nr 556943-4847), Rekab 

Entreprenad (org. nr 556520-7007) samt Logistic Contractor AB (org. nr 556938-6963), och 

“Wästbyggs Närstående Bolag” innefattar följande företag: Inwita Fastigheter AB (org. nr 

559236-1058) 

Alla referenser i denna personuppgiftsnotis till ”vi”, ”oss” och ”vår” ska anses utgöra en referens 

till Wästbygg eller Wästbyggs Närstående Bolag. Du hittar våra kontaktuppgifter i slutet av 

denna personuppgiftsnotis. 

Vi respekterar din integritet och är angelägna om att skydda dina personuppgifter. 

Personuppgiftsnotisen omfattning 

Denna personuppgiftsnotis omfattar Wästbygg och Wästbyggs Närstående Bolags behandling 

av personuppgifter avseende användare av, och individer som är föremål för anmälan inom 

ramen för vårt visselblåsarsystem. Denna personuppgiftsnotis innehåller bland annat 

information om de ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter, vem vi delar dina uppgifter 

med och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter. 

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål och på vilken 

rättslig grund baserar vi vår behandling av personuppgifterna?  

Wästbygg och Wästbyggs Närstående Bolag behandlar personuppgifter på det sätt och för de 

ändamål som redogörs för i tabellerna nedan. I tabellerna nedan framgår även den rättsliga 

grund som vi baserar vår behandling på för respektive ändamål samt under hur lång tid vi 

kommer att behålla dina personuppgifter. Tabellens rubrik anger om 

personuppgiftsbehandlingen gäller för både Wästbygg och Wästbyggs Närstående Bolag, 

eller enbart för en av de två.  

 

Wästbygg och Wästbyggs Närstående Bolag: 

Ändamål: De personuppgifter som vi behandlar: 

Vi kommer att utreda tjänstefel och 

misstänkta oegentligheter inom vår 

organisation i form av brott mot 

interna policyer. För detta ändamål 

kommer vi att hantera, följa upp och  

dokumentera 

visselblåsningsrapporternas innehåll 

och efterföljande frågor. Vi kommer att 

samla in och granska information från 

• Kontaktuppgifter, såsom namn, 

telefonnummer, adress och e-postadress. 

• Födelsedatum. 

• Anmälningshistorik och anmälningsnummer. 

• Anställningsinformation (såsom befattning 

och ansvarsroll). 

• Bilder och ljudinspelningar. 
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den IT-utrustning och de digitala 

system du  

använder inom ramen för din 

anställning och som vi kontrollerar. Vi 

kommer även att intervjua relevanta 

personer för utredningen och om 

tillämpligt, kontakta berörda 

myndigheter för utredningen. 

• Kommunikationshistoria. 

• Internethistorik. 

• Användarhistorik från den IT-utrustning och 

digitala system som du som anställd 

använder inom ramen för din anställning och 

som vi kontrollerar. 

• Personuppgifter relaterade till handlingar 

som bryter mot vår Uppförandekod och 

interna policyer. 

Rättslig grund: 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse 

av att se till att våra interna policyer för vår verksamhet efterföljs. 

Hur vi delar och överför dina uppgifter: 

För att uppfylla de syften som anges ovan kommer Wästbygg att dela dina personuppgifter 

med följande mottagare; 

• relevanta myndigheter, 

• Whistleblowing Solutions AB, och 

• Setterwalls Advokatbyrå AB 

i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sin tjänst till oss.   

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionen 

(“EU”)/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) inom ramen för denna 

behandlingsaktivitet. 

Lagringsperiod: 

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som krävs till dess att ärendet som 

visselblåsarkanalen har använts för stängts, eller annars under den tid det är nödvändigt för 

att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

 

Wästbygg och Wästbygg Närstående Bolag: 

Ändamål: De personuppgifter som vi behandlar: 

Vi kommer att hantera rapporter om 

överträdelser av interna policyer genom 

att samla in och administrera rapporter 

som tas emot via visselblåsarkanalen. Vi 

kommer också att kommunicera med 

de personer som anmälningarna berör. 

• Kontaktuppgifter, såsom namn, 

telefonnummer, adress och e-postadress. 

• Födelsedatum. 

• Registreringshistorik och 

registreringsnummer. 
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Vi kommer att hantera, följa upp och 

dokumentera innehållet i rapporten och 

eventuella efterföljande frågor. Vi 

kommer att göra detta för att på ett 

korrekt sätt kunna hantera rapporter om 

potentiella överträdelser av interna 

policyer. 

• Anställningsinformation (såsom befattning, 

anställds identifiering och ansvarsroll). 

• Bilder och ljudinspelningar. 

• Personuppgifter relaterade till handlingar 

som bryter mot vår Uppförandekod och 

interna policyer. 

Rättslig grund: 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse 

av att se till att våra interna policyer för vår verksamhet efterföljs. 

Hur vi delar och överför dina uppgifter: 

För att uppfylla de syften som anges ovan kommer vi att dela dina personuppgifter med 

följande mottagare; 

• relevanta myndigheter, 

• Whistleblowing Solutions AB, och 

• Setterwalls Advokatbyrå AB 

i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sin tjänst till oss.   

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionen 

(“EU”)/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) inom ramen för denna 

behandlingsaktivitet. 

Lagringsperiod: 

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som krävs till dess att ärendet som 

visselblåsarkanalen har använts för stängts, eller annars under den tid det är nödvändigt för 

att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

 

Wästbygg  

Ändamål: De personuppgifter som vi behandlar: 

Wästbygg hanterar anmälningar om 

överträdelser av lag, som kommer in via 

visselblåsarkanalen genom att samla in och 

administrera rapporterna. Wästbygg 

kommer även att kommunicera med de 

personer som anmälningarna berör. 

Wästbygg kommer att hantera, följa upp 

• Kontaktuppgifter, såsom namn, 

telefonnummer, adress och e-postadress. 

• Födelsedatum. 

• Anmälningshistorik och 

anmälningsnummer. 
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och dokumentera innehållet i rapporten 

och eventuella kommande frågor. 

Wästbygg kommer att göra detta för att på 

ett korrekt sätt kunna hantera alla rapporter 

som rör misstänkta eller faktiska 

lagöverträdelser. 

• Anställningsinformation (såsom befattning 

och ansvarsroll). 

• Bilder och ljudinspelningar. 

• Personuppgifter relaterade till 

brottsdomar, misstankar om och/eller 

faktiska lagöverträdelser i form av brott 

mot exempelvis penningtvättslagen. 

Rättslig grund: 

Rättslig skyldighet: Behandlingen av dina personuppgifter krävs enligt Visselblåsarlagen (Lag 

(2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden). Om 

personuppgifterna inte behandlas kan Wästbyggs rättsliga skyldighet inte uppfyllas. 

Hur vi delar och överför dina uppgifter: 

För att uppfylla de syften som anges ovan kommer Wästbygg att dela dina personuppgifter 

med följande mottagare; 

• relevanta myndigheter, 

• Whistleblowing Solutions AB, och 

• Setterwalls Advokatbyrå AB 

 
i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sin tjänst till Wästbygg.   

 

Wästbygg kommer inte att överföra dina personuppgifter till ett land utanför Europeiska 
unionen (“EU”)/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) inom ramen för denna 
behandlingsaktivitet. 

Lagringsperiod: 

Wästbygg behandlar dina personuppgifter under den lagringsperiod som krävs enligt lag, 

vilket inte är längre än 2 år efter avslutat ärende för vilken visselblåsarkanalen har använts, 

eller annars under den tid det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga 

anspråk. 

 

Wästbygg 

Ändamål: De personuppgifter som vi behandlar: 

Wästbygg kommer att genomföra 

utredningar av tjänstefel och misstänkta 

brott begångna inom Wästbyggs 

• Kontaktuppgifter, såsom namn, 

telefonnummer, adress och e-postadress. 
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organisation i form av misstänkta eller 

faktiska lagöverträdelser, i syfte att 

korrekt hantera alla misstänkta 

lagöverträdelser inom Wästbyggs 

organisation. För att uppnå detta 

kommer Wästbygg att hantera, följa 

upp och dokumentera innehåll i 

visselblåsrapporter och efterföljande 

frågor. Wästbygg kommer att samla in 

och granska information från den IT-

utrustning och de digitala system du 

använder inom din anställning och som 

Wästbygg kontrollerar. Wästbygg 

kommer även att intervjua relevanta 

personer för utredningen och kontakta 

berörda myndigheter för utredningen. 

• Födelsedatum. 

• Anmälningshistorik och anmälningsnummer. 

• Anställningsinformation (såsom befattning 

och ansvarsroll). 

• Bilder och ljudinspelningar. 

• Kommunikationshistorik. 

• Internethistorik. 

• Användarhistorik från den IT-utrustning och 

digitala system som du som anställd 

använder inom ramen för din anställning och 

som Wästbygg kontrollerar. 

• Personuppgifter relaterade till brottsdomar, 

misstankar om och/eller faktiska 

lagöverträdelser i form av brott mot 

exempelvis penningtvättslagen. 

Rättslig grund: 

Rättslig skyldighet: Behandlingen av dina personuppgifter krävs enligt Visselblåsarlagen 

(Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden). Om 

personuppgifterna inte behandlas kan Wästbyggs rättsliga skyldighet inte uppfyllas. 

Hur vi delar och överför dina uppgifter: 

För att uppfylla de syften som anges ovan kommer Wästbygg att dela dina personuppgifter 

med följande mottagare; 

• relevanta myndigheter, 

• Whistleblowing Solutions AB, och 

• Setterwalls Advokatbyrå AB 

i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sin tjänst till Wästbygg.   

Wästbygg kommer inte att överföra dina personuppgifter till ett land utanför Europeiska 

unionen (“EU”)/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) inom ramen för denna 

behandlingsaktivitet. 

Lagringsperiod: 

Wästbygg behandlar dina personuppgifter under den lagringsperiod som krävs enligt lag, 

vilket inte är längre än 2 år efter avslutat ärende för vilken visselblåsarkanalen har använts, 

eller annars under den tid det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga 

anspråk. 
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Wästbyggs Närstående Bolag 

Ändamål: De personuppgifter som vi behandlar: 

Wästbyggs Närstående Bolag hanterar 

anmälningar som rör personer i nyckel- 

eller ledarställning och deras misstänkta 

lagöverträdelser, som tas emot genom 

visselblåsarkanalen, genom att samla in och 

administrera rapporterna. Wästbyggs 

Närstående Bolag kommer också att 

kommunicera med de personer som 

anmälningarna berör. Wästbyggs 

Närstående Bolag kommer att hantera, följa 

upp och dokumentera innehållet i 

rapporten och eventuella kommande 

frågor. Wästbyggs Närstående Bolag 

kommer att göra detta för att på ett korrekt 

sätt kunna hantera alla 

visselblåsningsanmälningar om 

lagöverträdelser av personer i nyckel- eller 

ledande befattningar. 

 

• Kontaktuppgifter, såsom namn, 

telefonnummer, adress och e-postadress. 

• Födelsedatum. 

• Anmälningshistorik och 

anmälningsnummer. 

• Anställningsinformation (såsom befattning 

och ansvarsroll). 

• Bilder och ljudinspelningar. 

• Personuppgifter relaterade till 

brottsdomar, misstankar om och/eller 

faktiska lagöverträdelser i form av brott 

mot exempelvis penningtvättslagen. 

Rättslig grund: 

Berättigat intresse: Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose 

Wästbyggs Närstående Bolags berättigade intresse av att utreda inblandning i allvarliga 

oegentligheter relaterade till redovisning, intern redovisningskontroll, revision, bekämpning 

av mutor, brottslighet inom bank- och finanssektorn eller andra allvarliga oegentligheter 

relaterade till Wästbyggs Närstående Bolags vitala intressen eller individers liv och hälsa. 

Hur vi delar och överför dina uppgifter: 

För att uppfylla de syften som anges ovan kommer Wästbyggs närstående bolag att dela 

dina personuppgifter med följande mottagare; 

• relevanta myndigheter, 

• Whistleblowing Solutions AB, och 

• Setterwalls Advokatbyrå AB 
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i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sin tjänst till Wästbyggs Närstående 

Bolag.   

Wästbyggs Närstående Bolag kommer inte att överföra dina personuppgifter till ett land 

utanför Europeiska unionen (“EU”)/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) inom 

ramen för denna behandlingsaktivitet. 

Lagringsperiod: 

Wästbyggs Närstående Bolag behandlar dina personuppgifter under den tid som krävs till 

dess att ärendet som visselblåsarkanalen har använts för stängts, eller annars under den tid 

det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

 

Wästbyggs Närstående Bolag: 

Ändamål: De personuppgifter som vi behandlar: 

Wästbyggs Närstående Bolag kommer 

att genomföra utredningar av tjänstefel 

och misstänkta brott begångna av 

personer i nyckel- eller ledande 

befattningar inom Wästbyggs 

Närstående Bolags organisationer i 

form av misstänkta eller faktiska 

lagöverträdelser, med syftet att korrekt 

hantera alla misstänkta lagöverträdelser 

inom Wästbyggs Närstående Bolags 

organisationer. För att uppnå detta 

kommer vi att hantera, följa upp och 

dokumentera 

visselblåsningsrapporternas innehåll 

och efterkommande frågor. Wästbyggs 

Närstående Bolag kommer att samla in 

och granska information från IT-

utrustningen och de digitala system du 

använder inom din anställning och som 

Wästbyggs Närstående Bolag 

kontrollerar. Wästbyggs Närstående 

Bolag kommer även att intervjua 

relevanta personer inom utredningen 

och kontakta berörda myndigheter för 

utredningen. 

• Kontaktuppgifter, såsom namn, 

telefonnummer, adress och e-postadress. 

• Födelsedatum. 

• Anmälningshistorik och anmälningsnummer. 

• Anställningsinformation (såsom befattning 

och ansvarsroll). 

• Bilder och ljudinspelningar. 

• Kommunikationshistoria. 

• Internethistorik. 

• Användarhistorik från den IT-utrustning och 

digitala system som du som anställd 

använder inom ramen för din anställning och 

som Wästbygg kontrollerar.  

• Personuppgifter relaterade till brottsdomar, 

misstankar om och/eller faktiska 

lagöverträdelser i form av brott mot 

exempelvis penningtvättslagen. 
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Rättslig grund: 

Berättigat intresse: Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose 

Wästbyggs närstående bolags berättigade intresse av att utreda inblandning i allvarliga 

oegentligheter relaterade till redovisning, intern redovisningskontroll, revision, 

bekämpning av mutor, brottslighet inom bank- och finanssektorn eller andra allvarliga 

oegentligheter relaterade till Wästbyggs närstående bolags vitala intressen eller individers 

liv och hälsa. 

Hur vi delar och överför dina uppgifter: 

För att uppfylla de syften som anges ovan kommer Wästbyggs Närstående Bolag att dela 

dina personuppgifter med följande mottagare; 

• relevanta myndigheter, 

• Whistleblowing Solutions AB, och 

• Setterwalls Advokatbyrå AB 

i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sin tjänst till Wästbyggs Närstående 

Bolag.   

Wästbyggs Närstående Bolag kommer inte att överföra dina personuppgifter till ett land 

utanför Europeiska unionen (“EU”)/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) 

inom ramen för denna behandlingsaktivitet. 

Lagringsperiod: 

Wästbyggs Närstående Bolag behandlar dina personuppgifter under den tid som krävs till 

dess att ärendet som visselblåsarkanalen har använts för stängts, eller annars under den tid 

det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

 

Varifrån inhämtar vi dina personuppgifter? 

Vi behandlar personuppgifter som är inhämtade direkt från dig då du använder dig av 

visselblåsarsystemet, alternativt som uppges av annan inom ramen för en anmälan. 

Kommer vi att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES? 

Vi strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter inom EU eller EES. Men om vi överför 

dina personuppgifter, i enlighet med vad som anges i tabellerna ovan, till tjänsteleverantörer 

som antingen själva eller av sina underleverantörer är etablerade eller har affärsverksamhet i 

ett land utanför EU eller EES är vi ansvariga för att se till att överföringen görs i enlighet med 

tillämplig dataskyddslagstiftning innan den sker. Sådana säkerhetsåtgärder kan vara att 

säkerställa att landet där mottagaren befinner sig säkerställer en adekvat nivå av dataskydd 

enligt Europeiska kommissionen, eller att säkerställa lämpliga skyddsåtgärder baserade på 
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användningen av standardavtalsklausuler som Europeiska kommissionen har vidtagit och 

andra lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter. 

Du hittar en lista över de länder som Europeiska kommissionen har beslutat tillhandahåller en 

adekvat nivå av dataskydd på denna länk. 

Du hittar Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler på denna länk. 

Dina rättigheter: 

I det här avsnittet beskriver vi dina rättigheter som registrerad. Du kan utöva dem genom att 

kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen i slutet av detta dokument. Observera att inte 

alla rättigheter som anges nedan är absoluta och att det finns undantag som kan vara giltiga. 

Dina rättigheter är följande: 

• Rätt till tillgång   

Du har rätt att på begäran få en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar och att få 

kompletterande information om vår behandling av dina uppgifter.   

 

• Rätt till rättning 

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga 

och/eller ofullständiga.   

• Rätt till radering 

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål i följande 

situationer: (i) personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de 

samlades in för eller på annat sätt behandlades; (ii) du återkallar ditt samtycke till behandlingen 

och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen; (iii) du gör en befogad invändning 

mot behandlingen av dina personuppgifter, och vi har inga tvingande legitima skäl för 

behandlingen; (iv) personuppgifterna har behandlats olagligt; eller (v) radering krävs för att 

uppfylla en rättslig skyldighet. 

• Rätt till begränsning av behandling 

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter under följande 

omständigheter: (i) du bestrider riktigheten av personuppgifterna under en period som gör det 

möjligt för oss att verifiera riktigheten av sådana uppgifter; (ii) behandlingen är olaglig och du 

motsätter dig radering av personuppgifterna och begär begränsning istället; (iii) 

personuppgifterna behövs inte längre för ändamålen med behandlingen, utan är nödvändiga 

för dig för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller (iv) du har invänt mot 

behandlingen av personuppgifterna i avvaktan på verifieringen om huruvida våra legitima skäl 

för vår behandling åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter. 

• Rätt till dataportabilitet 

Om dina personuppgifter har lämnats av dig och vår behandling av dina personuppgifter är 

baserad på ditt samtycke eller på fullgörandet av ett avtal med dig, har du rätt att få 

personuppgifterna om dig i en strukturerad, allmänt använd och maskinläsligt format för att 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914
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överföra dessa till en annan tjänsteleverantör där det skulle vara tekniskt möjligt och kan utföras 

på automatiserade sätt. 

• Generell rätt att invända 

Du har en generell rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter när den 

grundar sig på vårt berättigade intresse. Om du invänder och vi tror att vi fortfarande kan 

komma att behandla dina personuppgifter måste vi visa övertygande legitima skäl för 

behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller för upprättande, 

utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 

• Rätt att invända mot direktmarknadsföring 

Du har rätt att när som helst invända mot behandling som görs i syfte att direkt marknadsföra.  

Om du invänder mot sådan behandling kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för 

sådana ändamål. 

• Rätt att återkalla ditt samtycke 

Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att 

när som helst återkalla ditt samtycke. En återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten 

av den behandling som skett baserat på samtycket innan detta återkallades. 

 

Klagomål till tillsynsmyndigheten 

Dataskyddsmyndigheten i Sverige är ‘Integritetsskyddsmyndigheten’. Om du anser att vår 

behandling utförs i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning, uppmuntrar vi dig att i första 

hand kontakta oss för att vi ska kunna se över dina klagomål. Du kan när som helst även lämna 

in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. 

 

Kontakta oss 

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller vill utöva någon av 

dina rättigheter, vänligen kontakta oss på privacy@wastbygg.se eller via nedan postadress.  

 

Wästbygg Gruppen AB (publ) 

Att: Robin Sundin 

Sofierogatan 3B 

412 51 Göteborg 

 

mailto:privacy@wastbygg.se

