SIHI Scandinavia AB
INTEGRITETSPOLICY FÖR INTEGRITY LINE
1. Vad är T-Mobile Integrity Line?
T-Mobile US, Inc. med den registrerade adressen 12920 Se 38th St., Bellevue, WA 98006, USA, och dess
dotterbolag (tillsammans kallade ”T-Mobile”) inklusive SIHI Scandinavia AB, Kista Science Tower, Office
B1283, Farogaten 33, 164 51 Kista (”SprintLink”), har implementerat en uppförandekod (”Koden”) som
avspeglar T-Mobiles åtagande om att bibehålla en hög etisk standard inom verksamheten.
All personal inom T-Mobile förväntas uppträda i enlighet med den standard som anges i Koden och är härmed
skyldiga att säga ifrån och rapportera överträdelser av T-Mobiles policy, Koden eller gällande lagar och
förordningar. Integrity Line är ett sätt som de anställda eller inblandade tredje parter kan använda för att
rapportera misstänkta händelser eller för att be om vägledning gällande hur de ska agera om de tror att det
skett någon överträdelse eller om något verkar vara fel.
2. Vem är ansvarig för behandlingen av dessa data?
SprintLink är ”personuppgiftsansvarig” för behandlingen av personuppgifter gällande Integrity Line.
SprintLinks dataskyddsombud kan kontaktas enligt följande: privacy@t-mobile.com.
3. Vilken information kan rapporteras via Integrity Line?
Om du misstänker att en överträdelse av Koden har skett ska du rapportera sådan misstänkt överträdelse till
din närmaste överordnade eller till den lokala chefen. Om du inte känner dig bekväm med att rapportera
lokalt eller om du efter att ha rapporterat anser att din rapport inte har behandlats på ett tillfredsställande sätt
kan du rapportera problem rörande de ämnen som anges nedan till moderbolaget i USA via Integrity Line.
Du kan enbart rapportera ärenden som gäller överträdelser eller misstänkta överträdelser (”Omfattning”) som
innefattar allvarliga oegentligheter som begåtts av personer i viktiga eller ledande positioner inom T-Mobile,
inom områdena:
(i) redovisning, interna redovisningskontroller och revision (t.ex. olaglig registrering av bokföring,
redovisningar eller rapporter);
(ii) mutor (t.ex. ge eller ta emot gåvor eller betalningar till/från försäljare, leverantörer, återförsäljare, annan
tredje part eller statliga tjänstemän i avsikt att otillbörligt påverka);
(iii) bankaffärer eller ekonomisk brottslighet, eller
(iv) andra allvarliga oegentligheter som gäller företagets vitala intressen, eller en persons liv eller hälsa.
Andra sådana oegentligheter kan vara:
• en åtgärd eller situation som inverkar på säkerheten för anställda, återförsäljare,
affärspartners eller kunder;
• nekandet av någons normala privilegier eller rättigheter baserat på personens tillhörighet av
en skyddad grupp och som utgör någon form av diskriminering, t.ex. gravida kvinnor eller
etnisk tillhörighet;
• varje situation som involverar felaktig lagring, hantering eller bortskaffande av farligt
material eller avfall eller underlåtenhet att följa företagets hållbarhetspolicy, förutsatt att
det rapporterade ärendet kan utgöra ett allvarligt brott mot miljön;

•
•
•
•

ovälkommet hotfullt, fientligt eller kränkande beteende baserat på personens tillhörighet av
en skyddad grupp, som utgör mycket allvarliga trakasserier/sexuella trakasserier;
underlåtenhet att följa en lag eller förordning som påverkar hälsan eller säkerheten negativt
för T-Mobiles anställda, affärspartners, återförsäljare eller kunder,
oönskade och kränkande, sexuella inviter eller kränkande sexuella kommentarer eller
handlingar som utgör mycket allvarliga trakasserier/sexuella trakasserier och
allvarliga brott mot, eller underlåtenhet att följa, en regel, bestämmelse eller lag i
anslutning till ovan angivna ämnen.

Andra frågor än de som anges ovan ska riktas till din närmaste överordnade eller den lokala chefen och ska
inte rapporteras via Integrity Line.
4. Hur man skapar man en Integrity Line-rapport?
Du kan rapportera alla frågor inom den omfattning som anges ovan med hjälp av T-Mobile Integrity Line på
https://www.t-mobile.com/responsibility/legal/integrity-line. Integrity Line administreras av en tredje part:
Convercent, Inc., 3858 Walnut Street, Suite #255 Denver, CO 80205, USA (”Convercent”).
SprintLink uppmuntrar dig uttryckligen att skicka din rapport strikt anonymt, utan att identifiera dig. Du är
inte skyldig att avslöja din identitet eller någon annan personlig information gällande dig själv. Att skicka en
rapport anonymt kommer inte att innebära några negativa konsekvenser för dig. SprintLink kommer inte att
utsätta någon anställd som lämnar in en rapport anonymt i god tro för disciplinära åtgärder, diskriminering
eller repressalier. Att identifiera dig själv när du lämnar in en rapport ska endast göras i undantagsfall.
5. Vilka kategorier av personuppgifter kan behandlas till följd av en Integrity Line-rapport?
Följande kategorier av personuppgifter kan behandlas:
•

•
•
•

•

identitet, funktion och kontaktuppgifter (t.ex. för- och efternamn, identifieringsinformation,
id-nummer, jobbtitel, arbetsadress, telefonnummer, e-postadress) för den rapporterande
personen – endast om den rapporterande personen angett sådan information. Därför
behandlas alla personuppgifter om den rapporterande personen endast om den rapporterande
personen frivilligt väljer, som ett undantagsfall, att avslöja sin identitet när han lämnar in
rapporten;
identitet, funktion och kontaktuppgifter för de personer som rapporteras,
identitet, funktion och kontaktuppgifter för de personer som deltar i bearbetningen av den
rapporterade informationen;
personuppgifter som inkluderas i (i) de fakta som rapporteras, (ii) kommunikation och annan
information som samlats in och granskats i samband med rapporteringen och den
efterföljande utredningen av alla rapporterade fakta, och i (iii) rapporten av undersökningen
och;
personuppgifter som inkluderas i den information som ges om resultatet och konsekvenserna
av utredningen av rapporterade fakta.

Ditt tillhandahållande av personuppgifter som den person som inlämnar rapporten i enlighet med de
procedurer som beskrivs här är frivilligt. Underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifter gällande
rapporterade fakta kan fördröja eller göra det omöjligt för SprintLink att hörsamma någon rapport som du
skickar in. Angivande av din identitet är under alla omständigheter frivilligt och det kommer inte att leda till
några negativa konsekvenser om du väljer att inte ange din identitet.

6. Vilket är syftet med databehandlingen?
Behandlingen av de personuppgifter som ingår i rapporter som skickas via Integrity Line och insamlats under
alla utredningar är avgörande för att implementera Koden, säkerställa företagets efterlevnad av gällande lag
och upprätthålla integriteten och en hög etisk standard inom verksamheten. Det möjliggör en utredning av
det rapporterade beteendet och eventuella nödvändiga korrigerande åtgärder baserat på denna utredning, så
som anges i detta meddelande.
7. Vilken är den rättsliga grunden för databehandlingen?
De rättsliga grunderna för SprintLinks Integrity Line-relaterade hantering av personuppgifter är:
•

Hanteringen är nödvändig för SprintLinks och/eller T-Mobiles berättigade intressen baserat på en
bedömning av SprintLinks och/eller T-Mobiles berättigade intressen och de relevanta registrerades
intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. SprintLinks och/eller T-Mobiles berättigade
intressen inkluderar att utreda och vidta lämpliga åtgärder gällande frågor inom den angivna
omfattningen av Koden och därigenom säkerställa efterlevnad och fastställa, utöva eller försvara
rättsliga anspråk inom detta sammanhang. SprintLinks och T-Mobiles berättigade intressen
inkluderar även:
o förebyggande av bedrägerier och oegentligheter i samband med redovisning, interna
redovisningskontroller, revision och rapportering;
o kampen mot mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen och insiderhandel samt
o skydd av berättigade miljöskyddsintressen och mänskliga rättigheter.
Underlåtenhet att följa dessa berättigade intressen kan få allvarliga konsekvenser för SprintLink
och/eller T-Mobile.

•

Vi kan också förlita oss på den lagstadgade motiveringen som tillåter behandling av personuppgifter
för att upptäcka brott om det finns dokumenterad anledning att tro att en anställd har begått ett brott
under anställningen, och hanteringen av sådana uppgifter är nödvändig för att utreda brottet, vilket
inte uppvägs av arbetstagarens berättigade intressen och inte är oproportionerligt.

8. Vem kan använda Integrity Line?
Personer, inklusive anställda och tjänstemän inom T-Mobile och dess dotterbolag, medlemmarna i T-Mobiles
styrelse, affärspartners (inklusive ombud, entreprenörer, försäljare och leverantörer) och andra tredje parter
kan inlämna rapporter i enlighet med avsnitt 3 ovan.
9. Kommer informationen att bevaras konfidentiell?
Om du väljer (genom att avsiktligt inte göra anonym rapportering) att avslöja din identitet när du lämnar in
din rapport kommer dina identitetsuppgifter att behandlas enligt beskrivningen nedan:
Identiteten för en person som inlämnar en rapport i god tro kommer i möjligaste mån att behandlas
konfidentiellt. Endast personer med ett strikt behov av kännedom kommer att samlar in och behandla
rapporterna. Dessa personer omfattas av en särskild tystnadsplikt.
I princip avslöjas inte identiteten för en person som inlämnar en rapport i god tro för någon tredje part. Men
enligt gällande dataskyddslagstiftning måste SprintLink vanligtvis enligt tillämplig dataskyddslag avslöja din
identitet för den anklagade personen (eller andra personer som nämns i rapporten) senast inom en månad
efter inlämnandet av din rapport. Det finns även följande undantag från denna princip:

•

om det rimligen är nödvändigt att meddela personens identitet för en korrekt hantering av rapporten
och/eller för att kunna genomföra ytterligare utredningar och/eller vidta åtgärder baserat på
utredningen;

•

om det enligt lag är nödvändigt att avslöja personens identitet (vilket kan inkludera en begäran från
en tillsynsmyndighet om att informeras om identiteten, förutsatt att vi är juridiskt skyldiga att
uppfylla en sådan begäran).

10. Kommer personuppgifter att överföras till någon tredje part och utomlands?
T-Mobile US, Inc. och Convercent finns i USA. Enligt Europeiska kommissionen tillhandahåller USA inte
en adekvat nivå av dataskydd. Följande skyddsåtgärder kommer att användas för att säkerställa att överföring
av personuppgifter till T-Mobile US, Inc. och Convercent uppfyller kraven enligt artikel 44 och efterföljande
enligt allmänna dataskyddsförordningen:
•
•

SprintLink och T-Mobile US, Inc. har ingått ett lämpligt dataöverföringsavtal baserat på
standardavtalsklausuler (2004/915/EG).
Convercent behandlar data som tas emot via Integrity Line endast i enlighet med instruktioner enligt
ett databehandlingsavtal som inkluderar standardavtalsklausuler (2010/87/EU).

Kopior av de avtal som avses i detta avsnitt finns tillgängliga genom att kontakta privacy@t-mobile.com.
11. Vad händer med din rapport?
Rapporter som är tillräckligt specifika och gäller den angivna omfattningen av Koden kommer att överföras
till T-Mobiles avdelning för etik och efterlevnad för ytterligare granskning och utredning efter behov. I den
utsträckning det är nödvändigt kommer de att dela rapporten med rådgivare, kriminaltekniska företag eller
revisionsföretag beroende på vad som är relevant för rapporten.
Rapporter utanför omfattningen kommer att avvisas och raderas och rapportören kommer att informeras om
att han/hon ska ta upp problemet lokalt eftersom rapporten inte kan hanteras genom Integrity Line.
Om en rapport verifieras under utredningen, i den mån det krävs för att avhjälpa och/eller sanktionera den
verifierade förseelsen, kommer linjechefen för de berörda anställda att informeras, om nödvändigt, baserat
på allvaret och arten av den verifierade rapporten.
Det finns inget automatiskt beslutsfattande.
12. Information till anställda som omfattas av en rapport
Anställda kommer så snart som möjligt att informeras om att de är föremål för en rapport efter att rapporten
har registrerats i enlighet med tillämplig lag. Denna information kan däremot försenas om det är nödvändigt
för utredningen eller bevisinsamlingen.
13. Vilka är konsekvenserna av en oegentlig rapport?
Oegentliga rapporter, inklusive rapporter inlämnade i skadlig uppsåt, kan leda till disciplinära åtgärder, till
och med uppsägning av anställningen, och även rättsliga påföljder i enlighet med tillämplig
anställningslagstiftning och andra tillämpliga regler eller förordningar.

14. Informationslagring
All information som samlas in som ett resultat av en rapport kommer att sparas så länge det är nödvändigt
och för det ändamål för vilket den har insamlats i enlighet med tillämplig lag, så som beskrivs nedan.
Personuppgifter som rör rapporter som befunnits vara obefogade ska raderas omedelbart. Personuppgifter
gällande rapporter som ger upphov till en utredning ska raderas eller anonymiseras så snart som möjligt och
vanligtvis inom två månader efter utredningen, såvida inte disciplinära åtgärder eller rättsliga åtgärder
beslutas enligt vad som anges ovan, i vilket fall personuppgifterna ska sparas tills sådana åtgärder har
slutförts.
15. Rättigheter med avseende på personuppgifter
Enskilda personer (som till exempel den rapporterande personen eller personer som är föremål för rapporten)
har vissa rättigheter gällande de personuppgifter som behandlas i enlighet med denna policy. Dessa
sammanfattas nedan. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som
anges i den tillämpliga lagstiftningen (t.ex. allmänna dataskyddsförordningen). Dessa rättigheter kan även
vara begränsade av lokal dataskyddslagstiftning.
Enskilda personer kan även ha rätt att inlämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd.
Om du vill utöva dessa rättigheter ska du kontakta privacy@t-mobile.com.
(i)

Rätt till återtagande

Om någon enskild person, särskilt den rapporterande personen, har gett sitt samtycke till hantering av
personuppgifterna kan den personen när som helst ta tillbaka sitt samtycke från och med den tidpunkten. Ett
sådant återtagande kommer inte att påverka lagligheten av den databehandling som genomförts före
återtagandet av samtycket.
(ii)

Rätt att få tillgång till personuppgifter

Enskilda personer kan ha rätt att från SprintLink få bekräftelse av huruvida deras personuppgifter har
behandlats, och om så är fallet, att begära att få tillgång till dessa personuppgifter, inklusive kategorierna av
personuppgifter som har behandlats, syftet med behandlingen och mottagarna eller kategorierna av
mottagare. Enskilda personer har rätt att be om att få en kopia av deras personuppgifter som behandlas.
Eftersom det kan vara nödvändigt att även ta hänsyn till andras intressen är detta inte en absolut rättighet och
andra personers intressen kan begränsa denna rätt till tillgång till personuppgifter. Rätten till tillgång till
personuppgifter gäller till exempel inte om sådan tillgång skulle avslöja information som enligt gällande lag
eller genom sin natur måste hållas hemlig, särskilt på grund av någon tredje parts berättigade intressen.
(iii)

Rätt till rättelse

Enskilda personer kan ha rätt till rättelse från oss av felaktiga personuppgifter om dem. Beroende på syftet
med hanteringen kan personer ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, inklusive genom att
tillhandahålla ett kompletterande meddelande.
(iv)

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Enskilda personer kan ha rätt att begära radering av personuppgifter om dem.

(v)

Rätt till begränsning av behandling

Under vissa omständigheter kan du ha rätt till att från oss erhålla en begränsning av behandlingen av dina
personuppgifter. I det här fallet kommer respektive data att markeras och får endast behandlas av oss för
vissa begränsade ändamål.
(vi)

Rätt till dataportabilitet

Enskilda personer kan ha rätt att få ut personuppgifter om dem, uppgifter som de har tillhandahållit, i ett
strukturerat, gängse och maskinläsbart format och kan ha rätt att vidarebefordra dessa personuppgifter till en
annan enhet.
_____________________________________________________________________________________
(vii)

Rätt att göra invändningar

Enskilda personer kan under vissa omständigheter, av skäl som hänför sig till vederbörandes specifika
situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter av oss och
vi kan bli förhindrade att fortsätta att behandla deras personuppgifter.

