Visselblåsarfunktion i Magnolia Bostad AB
org. nr. 556797-7078
Om visselblåsarfunktionen
Vår uppförandekod tydliggör hur Magnolia Bostad ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare och
samhällsaktör.
För att säkerställa att vår uppförandekod efterlevs har denna visselblåsarfunktion införts.
Visselblåsarfunktionen syftar till att erbjuda ändamålsenliga kanaler för anmälningar av allvarliga
oegentligheter på ett sätt som är tryggt för den som anmäler.
Vad är visselblåsning?
Visselblåsning är den term som används för att beskriva när någon slår larm om allvarliga
oegentligheter inom en organisation.
Vad kan anmälas till Magnolia Bostads visselblåsarfunktion?
Visselblåsarfunktionen är till för att rapportera allvarliga oegentligheter begångna av personer i
nyckelpositioner eller ledande ställning inom Magnolia Bostad.
Med allvarliga oegentligheter avses allvarliga oegentligheter rörande:
•

•
•

bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor eller annan brottslighet, som till exempel
mutbrott, bestickning, stöld, bedrägeri, förfalskning, bokföringsbrott eller annan överträdelse
av redovisnings- och skattelagstiftning;
allvarliga överträdelser av Magnolia Bostads uppförandekod;
eller andra allvarliga oegentligheter som rör Magnolia Bostads vitala intressen eller enskildas
liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora säkerhetsbrister och mycket allvarliga
former av diskriminering och trakasserier.

Med personer i nyckelpositioner och ledande ställning avses inom Magnolia Bostad:
•
•
•
•

ledamöter i Magnolia Bostads styrelse,
medlem i Magnolia Bostads ledning,
Magnolia Bostads regionchefer,
Magnolia Bostads Ekonomichef och IR

Om du som medarbetare hos Magnolia Bostad istället vill rapportera ett ärende som gäller övrig
personal, mindre förseelser eller allmänt missnöje ska du inte använda dig av visselblåsarfunktionen.
Dessa ärenden ska istället hanteras inom ramen för Magnolia Bostads vanliga rapporteringskanaler,
vilket innebär att du som medarbetare i första hand ska vända dig direkt till din närmaste chef.
Hur görs en anmälan?
För att göra en anmälan av allvarliga oegentligheter kan du välja ett av följande alternativ:
•
•

mejla in anmälan hit
skriva ett brev och skicka till:
Victoria Skoglund
Advokatfirman Westermark Anjou
Box 16030
103 21 Stockholm.

Din anmälan kan vara anonym, antingen genom att du inte uppger ditt namn eller genom att du anger
att du vill vara anonym.
Vem tar emot anmälan?
Alla anmälningar tas emot av en särskild granskare, advokat Victoria Skoglund, som agerar
oberoende externt ombud för Magnolia Bostads visselblåsarfunktion. Inkomna ärenden hanteras med
särskild sekretess av det externa ombudet. Magnolia Bostad får endast del av den information som
det externa ombudet bedömer är nödvändigt för att en anmälan ska kunna utredas på erforderligt sätt.
Det externa ombudet gör först en bedömning av anmälan för att avgöra om den är av sådan karaktär
att den ska hanteras i visselblåsarfunktionen, d.v.s. att det rör allvarliga oegentligheter begångna av
personer i nyckelpositioner eller ledande ställning. Det åligger därefter det externa ombudet att
hantera ärendet enligt fastlagda principer för utredning. Den som anmäler kommer att få information
direkt av advokat Victoria Skoglund om hur anmälan bedömts i det enskilda fallet.
Behandling av personuppgifter
Observera att din anmälan endast ska innehålla de personuppgifter som är relevanta för nödvändig
utredning av ärendet i din anmälan.
Magnolia Bostad tar del av de personuppgifter som det externa ombudet bedömer nödvändiga för att
en anmälan ska kunna utredas på ett erforderligt sätt. Magnolia Bostad kan därmed komma att
behandla personuppgifter som rapporteras inom ramen för visselblåsarfunktionen, såsom t.ex. namn,
roll, beskrivning av arbetsuppgifter samt om anmälan skickas med e-post även e-postadressen för den
som gör anmälan.
Magnolia Bostad baserar behandlingen av personuppgifter på den rättsliga grunden berättigat intresse
(d.v.s. en intresseavvägning där Magnolia Bostads intresse av att behandla personuppgifterna väger
tyngre än den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter). Behandlingen är nödvändig
för att Magnolia Bostad ska kunna utreda misstänkta allvarliga oegentligheter begångna av personer i
nyckelpositioner eller ledande ställning inom Magnolia Bostad.
Personuppgifterna kommer endast att användas i utredningssyfte av det oberoende externa ombud
som fått i uppdrag att ta emot anmälan samt de personer hos Magnolia Bostad som arbetar med den
aktuella utredningen. Personuppgifterna kan även komma att delas med personuppgiftsbiträden som
behandlar personuppgifter för Magnolia Bostads räkning (t.ex. leverantörer av IT-system eller support)
samt dotterbolag till Magnolia Bostad.
Om dina personuppgifter behandlas har du rätt att begära information om hur dina personuppgifter
används. Om någon uppgift är felaktig, ofullständig eller missvisande, har du rätt att på begäran få
den rättad. I vissa fall har du rätt till radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen
samt är berättigad att invända mot behandlingen.
Personuppgifterna raderas om en anmälan inte anses vara av sådan karaktär att den ska hanteras i
visselblåsarfunktionen eller om det bedöms att ytterligare åtgärder inte kommer att vidtas.
Magnolia Bostad AB, org. nr 556797–7078, Box 5853, 102 40 Stockholm [infoga gärna e-postadress
dit registrerade kan vända sig] och Advokatfirman Westermark Anjou, org.nr 556620–8400, Box
16030, 103 21 Stockholm, info@westermarkanjou.se, är personuppgiftsansvariga för den behandling
av personuppgifter som sker inom respektive bolags verksamhet vid tillhandahållandet av
visselblåsarfunktionen. Advokatfirman Westermark Anjous behandling sker i enlighet med
advokatfirmans personuppgiftspolicy.
För det fall du anser att behandlingen av dina personuppgifter sker i strid med
dataskyddslagstiftningen ber vi dig i första hand att kontakta respektive personuppgiftsansvarig. Du
har dock alltid möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter
behandlas i strid med dataskyddslagstiftningen.

