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Privatlivspolitik - whistleblowerordning 

Personer der indgår i whistleblowerordningen hos JPS Marselis ApS 
Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de 

personoplysninger, vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelsesreglerne. 

Vi giver de personer, vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores 

databehandlinger og om de registreredes rettigheder. 

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger i forbindelse med vores 

whistleblowerordning. 

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os 
Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger: 

JPS Marselis ApS, Thyrasgade 4, 8260 Viby J, CVR-nr. 38 11 01 36 

Tlf: +45 60 65 84 98 (Koncern jura) 

E-mail: sim@jpsclemens.dk (Koncern jura) 

Web: www.jpsmarselis.com 

Kontakt vedrørende databeskyttelse: 

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte 

Koncern-jura. Du kan kontakte Koncern-jura via adressen angivet ovenfor. 

Vores behandlinger af personoplysninger 

Kategorier af personoplysninger 
De personoplysninger, vi behandler om dig, kan omfatte: 

Oplysninger om personer, der indberettes oplysninger om 
De indberetninger, vi modtager via whistleblowerordningen, kan omfatte både medarbejdere i JPS Marselis 

koncernen og andre personer med tilknytning til koncernen. Når vi modtager indberetninger, behandler vi 

følgende typer af personoplysninger: 

• Almindelige personoplysninger, herunder 

o Identitetsoplysninger 

o Oplysninger om det forhold, der indberettes, herunder evt. strafbare forhold 

o Beskrivelse af forholdets karakter og forløb 

• Oplysninger om personer, der omtales i indberetninger, eksempelvis fordi de er udsat for uønsket 

adfærd fra de indberettede personer. 

Oplysninger om personer, der indberetter forhold 
Personer, der indberetter, har mulighed for at være anonyme. Hvis du indberetter på ikke-anonym basis, 

behandler vi følgende typer af personoplysninger om dig: 

• Almindelige personoplysninger, herunder 

o Identitetsoplysninger 

o Din indberetning 
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Formål og retsgrundlag 
Vores databehandlinger har følgende formål: 

• At etablere et whistleblowersystem i JPS Marselis koncernen, som kan bruges til indberetning af 

potentielt strafbare forhold og/eller uregelmæssigheder af væsentlig betydning for koncernen. 

Ordningen skal give mulighed for, at interne og eksterne kan indberette sådanne forhold til 

relevante personer i virksomheden fortroligt og anonymt 

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er: 

• Retsgrundlaget for behandling af eventuelle oplysninger om strafbare forhold er 

databeskyttelsesforordningens artikel 10, jf. artikel 6, stk. 1, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 2. 

pkt., om at behandling kan ske, hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse, og 

denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede  

• Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af de øvrige personoplysninger er 

databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens 

artikel 6, stk. 1, litra f. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er hensynet til korrekt 

håndtering af personoplysninger, der modtages via JPS Marselis koncernens whistleblowerordning 

• Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i 

databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om 

videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet 

retsgrundlag 

• I visse tilfælde deler vi dine personoplysninger med modtagere uden for EU/EØS. Dette sker, når vi 

gør brug af databehandlere i lande uden for EU/EØS. Sådanne overførsler vil ske i 

overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, herunder ved anvendelse af Kommissionens 

standardkontrakter   

Kategorier af modtagere 
Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: 

• Det datterselskab, som den indberettede person er ansat i eller tilknyttet, med henblik på 

udredning af indberetningen 

• Eksterne advokater, revisorer og andre rådgivere i forbindelse med undersøgelsen 

• Politi og andre offentlige myndigheder 

• Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler 

Sletning 
Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige. 

Hvis der foretages anmeldelse til politi eller andre relevante myndigheder, slettes oplysningerne straks 

efter afslutning af sagen hos de pågældende myndigheder, medmindre vi har berettiget interesse i at 

opbevare oplysningerne i længere tid. 

Hvis der på baggrund af de indsamlede oplysninger gennemføres en ansættelsesretlig, disciplinær eller 

anden sanktion over for en indberettet medarbejder, eller der i øvrigt foreligger saglige grunde til at 

opbevare oplysninger om medarbejderen, vil disse blive opbevaret i den pågældendes personalemappe. 

Efter fratrædelse opbevares oplysninger om medarbejderen i op til 5 år plus indeværende år. 
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Dine rettigheder 
Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i 

denne privatlivspolitik. 

Hvis du ønsker at få adgang til, rettet eller slettet oplysninger om dig, eller gøre indsigelse mod vores 

databehandling, undersøger vi, om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt 

og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.  

Dine rettigheder 

• Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, vi 
behandler om dig. Hvis du beder os om det, vil vi slette personoplysninger uden unødigt 
ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet lovligt grundlag.  

• Du har også ret til at modsætte dig vores behandling af dine personoplysninger og få 
behandlingen af dine personoplysninger begrænset.  

• Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at 
tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for 
lovligheden af vores behandling foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.  

• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har givet til os, i et struktureret, 
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 

I lovgivningen kan der være fastsat betingelser eller begrænsninger i forhold til disse rettigheder.  
 
Dine rettigheder gælder ikke i tilfælde, hvor din interesse i at håndhæve dine rettigheder findes at burde 
vige for afgørende hensyn til private eller offentlige interesser. Den indberettede person har ikke ret til at 
modtage oplysninger om identiteten på en person, som i god tro har foretaget indberetning, eller andre 
faktiske oplysninger end dem, der ham med ham/hende at gøre, medmindre andet udtrykkeligt følger af 
lovgivningen.   
 
Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, eller hvis du er utilfreds med den måde, dine personoplysninger er 

blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet. 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 


