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Brixly ABs Visselblåsarkanal – Information om behandling av personuppgifter 
 

1. Inledning 

Denna information lämnas med anledning av att det har registrerats personupp-
gifter om dig i den rapporteringskanal som Brixly AB samt dess koncernbolag 
(”Brixly”) inrättat i syfte att underlätta rapportering av missförhållanden (nedan 
kallad Visselblåsarkanalen).  

Av Brixlys Visselblåsarpolicy, framgår närmare hur en rapport hanteras. 

Dina personuppgifter behandlas enligt följande. 

2. Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde 

Personuppgiftsansvarig: 

Brixly AB 

Organisationsnummer: 556351-9163 

Besöksadress: Alfagatan 9, 431 49 Mölndal 

Postadress: Alfagatan 9, 431 49 Mölndal 

Telefonnummer: 031-389 00 00 

Personuppgiftsbiträde: 

Q Security AB (”Q Security”) 

Organisationsnummer: 556656-4455 

Besöksadress: Brehogsvägen 5, 457 32 Tanumshede 

Postadress: Brehogsvägen 5, 457 32 Tanumshede 

Telefonnummer: 010-516 75 00 

2.1 Q Security är i allmänna dataskyddsförordningens (2016/679) mening person-
uppgiftsbiträde till Brixly. 

2.2 Enligt artikel 28 i allmänna dataskyddsförordningen får Q Security, i egenskap av 
personuppgiftsbiträde, bara hantera personuppgifter i Visselblåsarkanalen i en-
lighet med Brixlys instruktioner. Mellan Brixly och Q Security har personuppgifts-
biträdesavtal tecknats. 

3. Ändamål med och laglig grund för behandlingen 

Personuppgifter i Visselblåsarkanalen används för att ta ställning till de rapporter 
som lämnats i kanalen och för att undersöka om utpekade personer varit delaktiga 
i missförhållanden. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är 
Brixlys berättigade intresse att utföra dessa aktiviteter. Ytterligare information 
finns i Brixlys Visselblåsarpolicy. 
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4. Uppgifter som behandlas 

4.1 I Visselblåsarkanalen behandlas de uppgifter som lämnats i en skriftlig eller 
muntlig rapport samt de kompletterande uppgifter som eventuellt hämtas in för 
hantering av sådan rapport. Sådana kategorier av personuppgifter är (i) kontakt-
uppgifter, såsom namn, telefonnummer och e-postadress samt (ii) uppgifter om 
tjänstebefattning och (iii) uppgifter om påstådda oegentligheter inkluderat lagö-
verträdelser eller ageranden i strid med Brixlys Uppförandekod. Om du rappor-
terar muntligen via telefon kommer ditt telefonsamtal att spelas in och sparas.  

4.2 Dina personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ända-
målet med behandlingen. I Visselblåsarkanalen raderas ett ärende automatiskt 
två år efter att ett ärende avslutats. 

5. Mottagare av uppgifterna och överföring utanför EU/EES 

5.1 Brixly har begränsat behörigheten för åtkomst till uppgifter i Visselblåsarkanalen 
så att endast särskilda personer hos Brixly får ta del av uppgifterna och då endast 
om de behöver uppgifterna för att handlägga en rapport. Om det bedöms som 
nödvändigt kan information i rapporten även komma att delas med biträden och 
övriga rådgivare, konsulter eller myndigheter, inom eller utom Sverige, i syfte att 
utreda rapporten till fullo eller för att göra en polisanmälan. 

5.2 Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES kommer en sådan överfö-
ring genomföras i överensstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning, ex-
empelvis genom säkerställande av att landet som mottagaren befinner sig i säker-
ställer en adekvat skyddsnivå av dataskydd enligt Europeiska kommissionen eller 
genom att säkerställa lämpliga skyddsåtgärder baserat på användning av standar-
davtalsklausuler som Europeiska kommissionen har utfärdat för säkerställande 
av lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter.  

6. Dina rättigheter 

6.1 Du har rättigheter i förhållande till oss och vår behandling av dina personuppgif-
ter. Information om dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dem 
anges nedan.  

6.2 Vi ber dig observera att dina rättigheter gäller i den omfattning som följer av till-
lämplig dataskyddslagstiftning och att det i förekommande fall kan föreligga un-
dantag från rättigheterna. Vi ber dig även observera att vi kan komma att behöva 
mer information från dig i syfte att bl.a. bekräfta din identitet innan vi går vidare 
med din begäran om att utöva dina rättigheter.  

6.3 Du har rätt att: 

• få information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar samt få till-
gång till dessa samt information om hur vi behandlar dem;  

• få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål 
efter din begäran;  



 

  3 

SW
41214584/3 

• under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om 
personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för 
vilka de samlades in, om behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning 
och du har invänt mot behandling av personuppgifter och vi inte har ett be-
rättigat intresse som väger tyngre än ditt intresse, om personuppgifterna be-
handlats på ett olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att 
uppfylla en rättslig förpliktelse;   

• kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall, om 
du bestrider personuppgifternas korrekthet under den tid det tar för oss att 
kontrollera om uppgifterna är korrekta, om behandlingen är olaglig och du 
motsätter dig att uppgifterna raderas och istället begär en begränsning, om vi 
inte längre behöver personuppgifterna men du däremot behöver dem för att 
kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller om be-
handlingen sker med stöd av en intresseavvägning och du har invänt mot be-
handling av personuppgifter under den tid vi kontrollerar om vårt intresse 
väger tyngre än ditt intresse;  

• göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker med 
stöd av en intresseavvägning, om så sker måste vi, för att få fortsätta behand-
lingen, kunna visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intres-
sen, rättigheter och friheter; och 

• klaga på behandlingen av dina personuppgifter genom att lämna in klagomål 
till behörig tillsynsmyndighet.  

6.4 För att utöva dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning eller begära 
mer information om dessa ska du skicka en begäran till Brixly på den adress som 
anges ovan eller via e-post till Brixly på brixly@brixly.se. Märk brevet eller äm-
nesråden med ”Visselblåsning; utövande av rättigheter”. 


