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Denna integritetspolicy beskriver hur SSABs koncernbolag, inklusive SSAB AB och dess dotterbolag Tibnor 
och Ruukki (hädanefter kallade ”SSAB”), behandlar personuppgifter i sina visselblåsarkanaler. Den 
beskriver vilka personuppgifter SSAB samlar in, använder eller delar, för vilka ändamål uppgifterna samlas 
in och vilka rättigheter personerna har när det gäller behandlingen av personuppgifter i samband med 
visselblåsarkanalerna.  
 
SSAB eftersträvar ett öppet företagsklimat och hög affärsetik. Visselblåsarsystemen erbjuder ett 
konfidentiellt sätt för anställda och externa intressenter att rapportera misstänkta överträdelser av lagar 
eller förordningar, SSABs uppförandekod eller företagets policyer.  
 
Denna integritetspolicy beskriver hur SSAB behandlar personuppgifter i följande rapporteringskanaler: 
 

1) Interna rapporteringskanaler 
 
SSAB har infört interna rapporteringskanaler som är tillgängliga i vissa bolag som tillhör SSAB-koncernen, 
enligt kraven i EUs visselblåsardirektiv (2019/1937) och nationella lagar som implementerar direktivet 
(hädanefter kallade ”Interna rapporteringskanaler”). De anmälningar om överträdelser som görs via de 
Interna rapporteringskanalerna hanteras av särskilt utsedda personer i respektive bolag. 
Sammanfattningsvis kan de interna rapporteringskanalerna användas av anställda, arbetssökande, 
volontärer, konsulter och vissa andra intressenter, till exempel vid rapportering av en arbetsrelaterad 
överträdelse som är av allmänt intresse eller strider mot EU-lagar (till exempel inom miljöskydd, skydd av 
personuppgifter, produktsäkerhet). 
 

2) Ethics Line-processen  
 
Utöver de Interna rapporteringskanalerna tillhandahåller SSAB den centrala rapporteringskanalen Ethics 
Line, där medarbetare och externa intressenter kan rapportera misstänkta överträdelser av lagar eller 
förordningar, SSABs uppförandekod eller företagets policyer.  
  
 
1. PERSONUPPGIFTSANSVARIGA 

Personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen i Ethics Line är SSAB AB 
(organisationsnummer: 556016-3429, adress: Box 70, 101 21 Stockholm). Detta inkluderar ansvar för 
all databehandling på koncernnivå. SSAB ansvarar för att säkerställa att personuppgifter behandlas i 
enlighet med denna policy och tillämpliga dataskyddslagar.  
 
Dessutom kan ett dotterbolag till SSAB betraktas som personuppgiftsansvarig när behandlingen av 
personuppgifter i Ethics Line-rapporter är kopplad till ett separat avtalsförhållande, till exempel ett 
anställningsförhållande mellan en anställd och den juridiska enhet som är arbetsgivare, eller i 



samband med viss lagstadgad personuppgiftsbehandling och efterlevnad av lokala lagkrav för en 
enskild juridisk enhet i SSAB-koncernen.  
 
Det lokala SSAB-dotterbolaget är också personuppgiftsansvarig för uppgifter som tas emot via 
bolagets egna Interna rapporteringskanal. 
 
SSABs koncernbolag delar också personuppgifter för administrativa syften och för att underlätta 
koncernens och de enskilda juridiska enheternas affärsverksamhet, såvida inte sådan delning strider 
mot tillämplig lagstiftning eller EUs visselblåsardirektiv. Information om SSABs koncernbolag och 
dotterbolag finns i den senaste årsredovisningen på https://www.ssab.com/sv-se/ssab-
koncern/investerare/rapporter-presentationer och på https://www.ssab.com/sv-se/ssab-
koncern/om-ssab. Oavsett vem som är personuppgiftsansvarig i en specifik situation är detta den 
primära kontakten för integritetsfrågor på SSAB: data.privacy@ssab.com.  
  
 

2. RÄTTSLIG GRUND OCH ÄNDAMÅL MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

2.1 Ethics Line  
 
SSAB behandlar personuppgifter inom Ethics Line i syfte att administrera och utreda rapporterade 
oegentligheter och för att vidta åtgärder i samband med fastställda överträdelser. 
 
SSAB behandlar personuppgifter i Ethics Line baserat på intresseavvägning som rättslig grund. SSAB 
har ett berättigat intresse av att göra det möjligt för anställda och externa personer att rapportera 
oegentligheter i Ethics Line och har bedömt att detta intresse väger tyngre än de registrerades 
intresse av integritetsskydd. SSAB kan behandla personuppgifter som rör lagöverträdelser, 
överträdelser av SSABs uppförandekod eller företagspolicyer som innefattar misstänkta eller 
bekräftade brott. Sådan behandling kan ske i enlighet med lokal lagstiftning eller när sådan 
behandling är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk. 
 
I vissa fall kan SSAB också behandla personuppgifter i syfte att vidta rättsliga åtgärder i samband med 
ett rapporterat ärende. Ändamålet med behandlingen är SSABs berättigade intresse av att kunna 
vidta åtgärder i samband med det rapporterade ärendet, och SSAB har bedömt att detta intresse 
väger tyngre än de registrerades intresse av integritetsskydd.  
 
I den utsträckning SSAB behöver behandla känsliga personuppgifter eller uppgifter om 
lagöverträdelser sker denna behandling eftersom den är nödvändig för att fastställa, göra gällande 
eller försvara ett rättsligt anspråk. Den rättsliga grunden för behandlingen av känsliga 
personuppgifter kan också vara att behandlingen är nödvändig med hänsyn till ett viktigt allmänt 
intresse, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt. I vissa fall kan SSAB 
också behandla känsliga personuppgifter när detta krävs för att fullgöra skyldigheter och utöva 
särskilda rättigheter inom arbetsrätten och områdena social trygghet och socialt skydd. 

 
2.4 Interna rapporteringskanaler 
 
Enligt EU-direktiv 2019/1937 om skydd för personer som anmäler överträdelser av unionsrätten och 
enligt den nationella lagstiftningen i de EU-medlemsstater där direktivet har implementerats är SSAB 



skyldigt att etablera interna rapporteringskanaler för visselblåsning. SSAB behandlar personuppgifter 
i syfte att hantera och utreda visselblåsarärenden som har inkommit via Interna 
rapporteringskanaler. 
 
Personuppgifter i de Interna rapporteringskanalerna kan också behandlas för att fullgöra ett 
utlämnande som 
1) är nödvändigt för att vidta åtgärder relaterade till det som framkommit i ett rapporterat ärende, 
2) är nödvändigt för att rapporter ska kunna användas som bevis i rättsliga förfaranden, och 
3) sker i enlighet med gällande lagar och förordningar. 
 
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med ärenden som tas emot via 
Interna rapporteringskanaler är att uppfylla SSABs rättsliga förpliktelse att tillhandahålla Interna 
rapporteringskanaler. 
 
Beroende på typ av visselblåsarärende kan SSAB komma att behandla känsliga personuppgifter. Den 
rättsliga grunden för behandlingen av känsliga personuppgifter kan också vara att behandlingen är 
nödvändig för ett viktigt allmänt intresse, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas 
nationella rätt. I vissa fall kan SSAB också behandla känsliga personuppgifter när detta krävs för att 
fullgöra skyldigheter och utöva särskilda rättigheter inom arbetsrätten och områdena social trygghet 
och socialt skydd. 
 
SSAB kan också behandla personuppgifter som rör förseelser som innefattar misstänkta eller 
bekräftade brott. Sådan behandling är nödvändig för att uppfylla SSABs rättsliga förpliktelse att 
tillhandahålla Interna rapporteringskanaler. 
 
I vissa fall kan SSAB också behandla personuppgifter för att vidta rättsliga åtgärder i samband med en 
rapport, varvid behandlingen baseras på SSABs berättigade intresse att vidta sådana åtgärder. I den 
utsträckning SSAB behöver behandla känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser 
sker detta eftersom behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara ett 
rättsligt anspråk. 
 
  

3. INSAMLING AV UPPGIFTER 

Rapporter i Ethics Line och de Interna rapporteringskanalerna kan innehålla olika typer av 
personuppgifter. Uppgifterna kan antingen hänföras till den som lämnat rapporten, den person som 
är föremål för rapporten eller någon annan person som nämns i rapporten. 
 
Personuppgifter som kan komma att behandlas i samband med en rapport är 
 
• Grundläggande personuppgifter (namn, adress, ort, kön och nationalitet) 
• Kontaktuppgifter (inklusive telefonnummer) 
• Roller och funktioner 
• Uppgifter om den rapporterade händelsen 
• Vidtagna åtgärder 
• Utredningsrapporter 



• Andra typer av personuppgifter som samlas in under utredningen, till exempel i samband med 
intervjuer men även via telefonloggar, datafiler, ljudfiler, IP-adresser och andra tekniska data samt e-
post. 
 
Tänk på att den information du lämnar om dig själv, dina kollegor, andra personer eller någon del av 
företagets verksamhet kan leda till beslut som påverkar andra. Därför ber vi dig att endast lämna 
information som, såvitt du vet, är korrekt och saklig.  
 
Ethics Line och Interna rapporteringskanaler är inte avsedda för inhämtning av känsliga 
personuppgifter, som till exempel kan avslöja en persons ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska 
övertygelse, politiska åsikter, medlemskap i partier eller fackföreningar, hälsa eller sexualliv. Om 
denna typ av uppgifter lämnas kommer de endast att behandlas om det finns en rättslig grund för 
detta, enligt beskrivningen i avsnitt 2 i detta dokument.  
 
Visselblåsarrapporterna behandlas konfidentiellt, och den person som behandlar en rapport får inte 
yppa någon information som kan avslöja visselblåsarens identitet eller någon annan person som är 
inblandad i ärendet för obehöriga parter. De uppgifter du lämnar kommer att behandlas 
konfidentiellt förutom i de fall då detta inte är möjligt på grund av rättsliga krav eller för att 
genomföra en korrekt utredning, varvid uppgifterna kommer att hanteras med försiktighet. Vi 
uppmuntrar dig att identifiera dig för att vi ska kunna ställa eventuella uppföljningsfrågor. 

  
 
4. DELNING AV INFORMATION 

I syfte att behandla och utreda din rapport och i enlighet med lokal lagstiftning kan de 
personuppgifter och den information du lämnar komma att läsas, behandlas och användas av 
relevant personal på SSAB.  
 
SSAB kan också lämna ut och outsourca behandlingen av personuppgifter till betrodda 
tjänsteleverantörer som driver Ethics Line och de Interna rapporteringskanalerna, revisionsbyråer, 
leverantörer av juridiska tjänster och kriminaltekniska utredare eller andra tjänsteleverantörer som 
är nödvändiga för att upptäcka, utreda och åtgärda allvarliga överträdelser eller för att fastställa, 
utöva eller försvara rättsliga anspråk, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lagstiftning och 
EUs visselblåsardirektiv. 
 
Ethics Line-systemet tillhandahålls av People Intouch B.V som endast behandlar data för SSABs 

räkning.  
 
När en tredje part agerar som personuppgiftsbiträde åt SSAB har leverantören genom ett 
databehandlingsavtal bland annat åtagit sig att endast behandla personuppgifter i enlighet med 

SSABs anvisningar och att ålägga alla sina underleverantörer samma skyldigheter via skriftliga avtal. 
 
Personuppgifter och information kan också lämnas ut till polisen och/eller andra exekutiva 

myndigheter eller tillsynsmyndigheter om detta anses nödvändigt. 
 

 



5. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES 

5.1 Överföringar inom koncernen  
 
Eftersom en del av företagen i SSAB-koncernen ligger utanför EU/EES kan personuppgifter komma 
att överföras utanför EU/EES. Detta kan till exempel vara nödvändigt på grund av omständigheterna i 
det rapporterade fallet, till exempel om den rapporterade incidenten avser aktiviteter som utförs av 
SSAB-bolag utanför EES. I det fallet har dessa personer åtkomst till anställdas personuppgifter på 
grund av sina arbetsuppgifter och endast med begränsade åtkomsträttigheter.  

 
SSAB tillhandhåller lämpliga skyddsmekanismer för internationella dataöverföringar i enlighet med 
gällande lagar om dataskydd. För överföringar inom koncernen kommer SSAB att vidta lämpliga 
säkerhetsåtgärder för skydd av personuppgifter, bland annat genom att använda de 
standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen.  
 
5.2 Betrodda tjänsteleverantörer utanför EU/EES 
 
Vissa av SSABs betrodda tjänsteleverantörer kan komma att behandla personuppgifter utanför 

EU/EES. I den mån personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES kommer SSAB att använda de 
nödvändiga etablerade mekanismer som möjliggör överföring till tjänsteleverantörer i dessa tredje 
länder, inklusive de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen.  

 
Alla personuppgiftsrapporter i Ethics Line lagras inom EU. 
 
Kontakta data.privacy@ssab.com om du har frågor om internationella dataöverföringar.  

 
   
6. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER 

Personuppgifterna kommer endast att lagras så länge det är nödvändigt för att utreda en rapport och 
vidta relevanta åtgärder angående resultaten av en sådan utredning. Personuppgifter som 
förekommer i ett uppföljningsärende behandlas aldrig mer än två år efter att ärendet avslutats, om 
inte annat anges i tillämplig nationell lagstiftning. 
 
Överflödiga personuppgifter och personuppgifter som inte är relevanta för den rapporterade 
händelsen raderas så snart som möjligt. 
 
Personuppgifter som behandlas för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk 
kommer att lagras tills det rättsliga förfarandet har slutförts och under den efterföljande 
preskriptionstiden. 
 
Skriftliga rapporter och dokumentation av muntlig rapportering för de Interna 
rapporteringskanalerna ska bevaras så länge det är nödvändigt, men inte längre än två år efter att ett 
uppföljningsärende har avslutats om inte annat anges i tillämplig nationell lagstiftning. 
 
 
 



7. RÄTT TILL INTEGRITET 

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som SSAB har om dig. Det kan dock finnas vissa 
restriktioner i detta avseende. Observera att när det gäller personuppgifter som rapporteras via 
visselblåsarkanaler kommer SSAB inte att kunna uppfylla en begäran om tillgång om utlämnandet av 
dessa uppgifter kan äventyra utredningen. SSAB kommer omgående att meddela alla personer som 
är föremål för en rapport, förutom om meddelandet måste fördröjas för att säkerställa utredningens 
integritet och bevarande av relevant information. 

 
I den utsträckning som detta är möjligt enligt gällande lokal lagstiftning har du också rätt att  

 begära rättelse av personuppgifter om dessa är felaktiga, 
 under vissa omständigheter begära radering och/eller begränsning av behandlingen av 

personuppgifter,  
 invända mot behandling av personuppgifter om behandlingen baseras på berättigat intresse, 
 inge klagomål till tillsynsmyndigheten om hur SSAB behandlar dina personuppgifter. 

 
Observera dock att vissa uppgifter är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som anges i denna 
Integritetspolicy och för att följa gällande lagstiftning. Radering av uppgifterna kan därför vara 
otillåten om gällande lag föreskriver obligatoriska lagringstider eller om det finns ett överordnat 
intresse av att fortsätta behandla uppgifterna för det avsedda ändamålet. 
 
Begäran om att utnyttja ovanstående rättigheter skickas till SSAB på data.privacy@ssab.com. Alla 
förfrågningar som rör utövandet av integritetsrättigheter kommer att besvaras inom en månad eller 
inom gällande lagstadgad tidsgräns. 

 
  
8. ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY 

SSAB kan göra ändringar i denna Integritetspolicy och relaterad information. SSAB anger alltid 
Integritetspolicyns datum för att underlätta för Användarna att upptäcka förändringar. Observera att 
denna Integritetspolicy endast är i informationssyfte. SSAB informerar Användarna om eventuella 
väsentliga ändringar via lämpliga och tillgängliga kanaler. 
 
  

9. KONTAKTA SSAB 

Kontakta SSAB via e-post på: data.privacy@ssab.com om du har frågor om SSABs Integritetspolicy 
eller vilka personuppgifter SSAB lagrar om Användarna.  


