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PRIVATLIVSPOLITIK - Whistleblowerordning

I denne privatlivspolitik kan du læse nærmere om behandlingen af de personoplysninger, der afgives som 

led i anvendelsen af whistleblowerordningen.

Om whistleblowerordningen

Whistleblowerordningen er oprettet i henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere, som trådte i kraft 

den 17. december 2021.

Der henvises til whistleblowerpolitikken, som beskriver formålet med whistleblowerordningen, 

anvendelsesområdet for ordningen og behandlingen af indberetningerne.

Whistleblowerordningen administreres af Marselisborg Gymnasiums interne whistleblowerenhed i 

samarbejde med Damkjær Lauritzen Advokatfirma I/S, der som databehandler screener indberetninger og 

rådgiver whistleblowerenheden om håndteringen heraf.

Formål og retsgrundlag for behandlingen af oplysninger i systemet

Personoplysninger i whistleblowerordningen behandles med det formål at vurdere og håndtere de 

indberetninger, der foretages i ordningen.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er § 22 i lov om beskyttelse af whistleblowere, der 

giver adgang til at behandle personoplysninger, når det er nødvendigt for at behandle indberetninger, der 

er modtaget i whistleblowerordningen.

Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med håndteringen af indberetninger behandler vi de personoplysninger, der er anført i 

indberetningen. 

Dette kan være personoplysninger omfattet af både databeskyttelsesforordningens artikel 6, 9 og 10 i form 

af almindelige personoplysninger, følsomme personoplysninger og oplysninger om strafbare forhold og 

lovovertrædelser, hvis det er nødvendigt for at behandle en konkret indberetning.

De personoplysninger, som navnlig behandles, er identitets- og kontaktoplysninger samt beskrivelsen af 

forholdet, som indberetningen vedrører, hvilket efter omstændighederne kan omfatte følsomme 

personoplysninger som f.eks. oplysninger om seksuelle forhold, fagforeningsforhold og 

helbredsoplysninger, samt oplysninger om strafbare forhold. Undersøgelsen af indberetningen kan også 

medføre indsamling og behandling af yderligere personoplysninger end angivet i indberetningen.

Whistleblowerenheden foretager en konkret vurdering af behovet for at behandle de modtagne 

personoplysninger i forhold til den enkelte indberetning.
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Hvilke oplysninger bliver registreret (logning)

Selve indberetningen og de afgivne oplysninger i den forbindelse samt kommunikationen med 

whistlebloweren med dertil hørende oplysninger registreres i indberetningsportalen.

Der føres ikke log over den IP-adresse eller maskin-ID på den computer, som indberetningen bliver 

foretaget fra, og systemet benytter ikke cookies.

Hvis en indberetning er foretaget fra en computer, der er på institutionens netværk, er der en risiko for, at 

de besøgte hjemmesider bliver logget i browserens historik og/eller institutionens log. Denne risiko kan 

elimineres ved at foretage indberetningen fra en computer, der ikke er på institutionens netværk.

Det er valgfrit, om man indberetter anonymt eller med personlige oplysninger. Hvis man vælger ikke at 

være anonym, er indberetterens identitet kendt for whistleblowerenheden.

Bemærk, at hvis du vælger at anføre yderligere oplysninger i forbindelse med indberetningen, hvorfra du 

direkte eller indirekte kan identificeres, foretager whistleblowerenheden også behandling af disse 

oplysninger i forbindelse med håndteringen af indberetningen. Det gælder også, hvis du har valgt at være 

anonym.

Opbevaring af data og sletning

Registrerede data må kun opbevares så længe, det er nødvendigt for at opfylde kravene i lov om 

beskyttelse af whistleblowere. 

Når der ikke længere er behov for at opretholde registreringen af oplysningerne, bliver oplysningerne 

derfor slettet i overensstemmelse med de persondataretlige regler.

Hvis der modtages indberetninger, som falder udenfor whistleblowerordningens anvendelsesområde, vil 

disse oplysninger som udgangspunkt blive slettet umiddelbart efter, at whistlebloweren har fået 

meddelelse om, at indberetningen afvises.

Korrektion af registrerede oplysninger

Hvis du bliver opmærksom på, at du har indgivet ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger, laver du blot 

en ny indberetning i systemet, hvor du henviser til den tidligere indberetning og beskriver, hvad der skal 

korrigeres.

Hvis du i forbindelse med oprettelsen af en indberetning har valgt at oprette en sikker postboks, kan du 

foretage korrektionen ved at logge på systemet med dit sagsnummer samt dit selvvalgte password, og 

skrive til whistleblowerenheden via postboksen.

IT-sikkerhed

Indberetningssystemet er hostet hos EQS Group A/S.

EQS Group A/S har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at 

personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til

uvedkommendes kendskab eller misbruges. 
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Al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Der sendes ingen ukrypterede oplysninger over det 

åbne internet.

Videregivelse af de registrerede oplysninger

Det følger af § 25 i lov om beskyttelse af whistleblowere, at den udpegede whistleblowerenhed har 

tavshedspligt med hensyn til alle de oplysninger, der indgår i indberetningen og opfølgningen herpå.

Det følger også af § 26 i lov om beskyttelse af whistleblowere, at oplysninger om whistleblowerens 

identitet og andre oplysninger ud fra hvilke whistleblowerens identitet direkte eller indirekte kan udledes, 

med undtagelse af helt specifikke tilfælde ikke uden whistleblowerens udtrykkelige samtykke må 

videregives til andre end den udpegede whistleblowerenhed.

De oplysninger, der registreres i systemet, bliver derfor som udgangspunkt ikke videregivet til andre end de

autoriserede personer i whistleblowerenheden og Damkjær Lauritzen Advokatfirma I/S, der som 

databehandler administrerer ordningen i samarbejde med whistleblowerenheden.

For at opfylde formålet i form af opfølgning på indberetningen eller for at imødegå den eller de 

indberettede overtrædelser, kan det forekomme, at oplysninger videregives uden direkte eller indirekte 

afsløring af whistleblowerens identitet og med samtidig indskærpelse af tavshedspligten overfor 

modtagerne.

En sådan videregivelse kan ske i følgende tilfælde:

 Intern inddragelse af relevante enheder med henblik på en afdækning af faktiske omstændigheder 

eller afsættelse af de nødvendige ressourcer for gennemførelsen af de undersøgelser, som 

indberetningen nødvendiggør

 Ekstern inddragelse af advokat, revisor eller andre rådgivere med henblik på sparring og vejledning

 Hvis der indledes en retssag eller efterforskning.

I følgende helt specifikke tilfælde kan oplysninger, som afslører whistleblowerens identitet, videregives

uden, at whistlebloweren har givet samtykke:

 Til en anden offentlig myndighed for at imødegå overtrædelser af dele af EU-retten, alvorlige 

lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold, som defineret i § 1, stk. 1, i lov om beskyttelse af 

whistleblowere

 Med henblik på at sikre berørte personers ret til et forsvar i retssager

 Hvis whistlebloweren forsætligt har afsløret sin identitet i forbindelse med offentliggørelse.

Dine rettigheder som whistleblower

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine

personoplysninger, som beskrives nedenfor.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den interne whistleblowerenhed, som anført 

nedenfor, der hurtigst muligt vil vende tilbage med svar på din henvendelse.
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Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har med visse undtagelser ret til at få indsigt i de persondata, som whistleblowerenheden behandler om

dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.  Du skal i den forbindelse oplyse, hvori 

unøjagtighederne består, og hvordan de skal rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om din anmodning 

er berettiget.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige 

generelle sletning indtræffer. Det gælder f.eks., hvis du ikke længere ønsker indberetningen behandlet, og 

vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne

Ret til begrænsning af behandlingen

Hvis du bestrider oplysninger, som whistleblowerenheden har registreret eller på anden vis behandler, kan 

du anmode om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne, indtil whistleblowerenheden har haft 

mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte.

Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af 

oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener, at vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller dine 

legitime interesser går forud for whistleblowerenhedens legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores

behandling skal begrænses, må whistleblowerenheden fremover kun behandle oplysningerne med dit 

samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at 

beskytte en anden person eller en væsentlig samfundsinteresse.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Hvis din indsigelse er 

berettiget, sørger whistleblowerenheden for at ophøre med behandlingen af disse oplysninger.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og 

maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden 

hindring.

Kontaktoplysninger på dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Marselisborg Gymnasium, Birketinget 9, 8000 Aarhus C er dataansvarlig for behandlingen af 

personoplysninger i whistleblowerordningen
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Hvis du har spørgsmål til behandlingen af personoplysninger i whistleblowerordningen eller ønsker at gøre 

brug af dine rettigheder, beskrevet ovenfor, kan du kontakte Marselisborg Gymnasiums interne 

whistleblowerenhed, som har følgende kontaktoplysninger:

HR-sekretær Jytte Nygaard Mikkelsen

E-mail:

Telefon:

[Navn] har som databeskyttelsesrådgiver udpeget [navn], der kan kontaktes på e-mail:

Klageadgang

Hvis du ikke er tilfreds med whistleblowerenhedens svar på din henvendelse i forhold til dine rettigheder, 

eller du er utilfreds med den måde dine personoplysninger bliver behandlet på, kan du klage til 

Datatilsynet.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på: www.datatilsynet.dk

http://www.datatilsynet.dk



