
Integritetsmeddelande – Ethics Online

1. Uppgiftsansvarig

Neste Corporation
Org.nr 1626490-8

2. Kontaktinformation

Neste Corporation
Keilaranta P.O.
Box 95
FI-00095 Neste, Finland
Gatuadress: Keilaranta 21, Esbo
Telefon (växel): +358 10 45811

Kontaktinformationen för andra Neste-anläggningar finns på vår webbplats neste.com.

3. Vad är avsikten och orsaken till att behandla personuppgifter?

Ethics Online möjliggör säker och anonym kommunikation mellan dem som rapporterar
och deras organisation om allvarliga försummelser inklusive olagligt och kriminellt beteende.

Neste samlar in och behandlar dina personuppgifter för att ge utomstående intressenter eller
anställda på golvet möjlighet att anmäla beteenden som inte överensstämmer med
uppförandekoder (Code of Conducts), policyn, regler, föreskrifter och lagar. För EU-länder
baseras behandlingen av personuppgifter på lagkraven i direktiv (EU) 2019/1937. För länder
utanför EU baseras behandlingen av personuppgifter på Nestes berättigade intresse av att
tillhandahålla ett rapporteringsverktyg för koncernen.

4. Vilka uppgifter samlas in och varifrån?

Rapportering av ett ärende kan ske anonymt om så önskas. Dock kan personuppgifter
komma att samlas in när en utomstående intressent eller en anställd lämnar ett meddelande
i fritext om en överträdelse eller ett brott mot uppförandekoden (Code of Conduct). Sådana
uppgifter kan vara namn, adress, hemvist, titel, telefonnummer, e-postadress,
anställningshistorik, information om chef, information om händelsen.

För Ethics Online kan uppgiftskällorna vara:

● Person eller personer som är föremål för en rapport
● Den person som lämnar rapporten
● Person eller personer som tar emot rapporten
● Uppgifter från olika källor (sociala medier, bilder, rapporter m.m.).

5. Vem har tillgång till dina personuppgifter och till vem överlämnar vi dina



personuppgifter?

Personuppgifter behandlas av Nestes undersökningsgrupp.

Neste överlämnar normalt inte dina personuppgifter till utomstående parter. Dock kan Neste
överföra dina personuppgifter till affärspartner som utför tjänster åt Neste, eller sådana
affärspartner kan ha tillgång till Nestes system som innehåller dina personuppgifter. I dessa fall
behandlar affärspartnern i fråga dina personuppgifter på uppdrag av Neste och i enlighet med
Nestes instruktioner, och har undertecknat ett avtal om att bland annat behandla dina
personuppgifter konfidentiellt.

6. Information om internationella överföringar av uppgifter

Alla tjänsteleverantörer som kan ha tillgång till uppgifterna är lokaliserade i EU/EES-länder eller
i vissa fall i länder med en adekvat skyddsnivå.

När personuppgifter överförs eller görs tillgängliga utanför EU/EES följer Neste lagkraven och
tillämpar om så behövs särskilda skyddsåtgärder som EU-kommissionens standardklausuler.

7. Hur länge sparas dina personuppgifter?

Neste sparar dina personuppgifter endast så länge som behövs för de ovannämnda syftena.
Normalt sparar vi inte personuppgifter om dig när undersökningen om överträdelse är avslutad,
såvida vi inte har en lagstadgad skyldighet att spara dem.

8. Vilka rättigheter har du, och hur kan du utöva dem?

Du kan använda nedanstående rättigheter genom att skicka in Nestes formulär om
integritetsförfrågan: https://www.neste.com/corporate-info/who-we-are/privacy.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och har rätt att korrigera felaktiga uppgifter om
dig.

Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas. Observera dock att det inte alltid är
möjligt att radera uppgifter på grund av lagkrav.

Du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter som grundar sig på Nestes
berättigade intresse. Du kan invända mot behandlingen av skäl som gäller din speciella
situation. Vid en sådan begäran måste du specificera den speciella situation som utgör orsaken
till invändningen. Neste kan avvisa begäran av lagstadgade skäl

Du har också rätt att begära att Neste begränsar behandlingen av dina personuppgifter, till
exempel under den tid du väntar på Nestes svar på din begäran om att korrigera eller radera
dina uppgifter.

https://www.neste.com/corporate-info/who-we-are/privacy


Du har även rätt att inte utsättas för en automatisk beslutsprocess utan lagstadgade skäl.

9. Rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du anser att Neste inte har uppfyllt gällande dataskyddsföreskrifter i sin hantering har du
rätt att lämna klagomål till den nationella dataskyddsmyndigheten.


