
Úvod General 
V této informaci popisujeme, jak Sweco sdílí a 
nakládá s osobními údaji sdělenými prostřednictvím 
oznamovacího kanálu skupiny Sweco, který je 
označován jako „Ethic Line“ (etická linka skupiny 
Sweco). Informace o lokálních oznamovacích 
kanálech je dostupná na místních webových 
stránkách Sweco. 

This notice explains how Sweco collects, uses and 
shares personal data through Sweco Group’s 
reporting channel for ethics incidents called Ethics 
Line. For more information about Sweco’s local 
Ethics Line reporting channels, please visit the local 
Sweco website. 

Správce Sweco controller 
Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 
4, Česká republika je správcem osobních údajů, které 
jsou shromažďovány prostřednictvím Sweco Ethics 
Line. Pokud oznamovatel označí jiného příjemce, je 
tento příjemce správcem osobních údajů. 

Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 
4, Czech republic, is controller of personal data that 
is collected through Sweco Ethics Line. If the person 
making a report select another recipient, this 
selected recipient shall be the controller of personal 
data. 

Osobní údaje Personal data 
Osobní údaje shromážděné prostřednictvím Etické 
linky se mohou týkat osoby, která podala hlášení, 
jakož i osob, o kterých byla vznesena pochybnost, 
nebo osob, u kterých bylo zjištěno, že mají informace 
o takových pochybnostech. 
Osobní údaje, které jsou zpracovávány 
prostřednictvím Etické linky Sweco, závisí na údajích, 
které poskytuje ohlašující osoba, a mohou 
zahrnovat: 
přístupový kód k etické lince, jméno, adresu, pohlaví, 
(funkci) titul, národnost, osobní čísla/čísla 
zaměstnanců, (mobilní) telefonní číslo, e-mailovou 
adresu, charakteristiku incidentu, přijatá opatření, 
zprávy z vyšetřování, další údaje vztahující se 
k incidentu, zvukový soubor, IP adresu a další 
technické údaje. 
Společnost Sweco nevyhledává a neeviduje citlivé 
údaje nebo rejstříky trestů, nicméně citlivé údaje 
nebo rejstříky trestů mohou být součástí údajů 
poskytnutých společnosti Sweco. V takovém případě 
společnost Sweco posoudí, zda je ze zákona 
oprávněna tyto údaje zpracovávat, a podle toho 
bude jednat. 

Personal data collected through Ethics Line may 
relate to the person making a report, as well persons 
about whom a concern has been raised or those who 
have been identified as having information about 
the concern. 
Personal data that is processed through Sweco 
Ethics Line is depending on the data that is being 
provided by the person reporting through Sweco 
Ethics Line and might include: 
Ethics line access code, Name, address and city data, 
Gender, (Function) Title, Nationality, Administration 
numbers/ employee numbers, (Mobile) phone 
number E-mail address, Characteristics of the 
incident, Measures taken, Investigation reports, 
Other data relating to the incident, Sound file, IP 
address and other technical data 
Sweco does not search to collect sensitive data or 
criminal records, however sensitive data or criminal 
records can be part of the data provided to Sweco in 
which case Sweco will assess if Sweco is legally 
allowed to process this data and act accordingly. 

Účel Purpose 
Sweco bude nakládat s osobními údaji sdělenými 
prostřednictvím Etické linky pouze za účelem 
ochrany zájmu Sweco, kterým je zajištění souladu 
s Etickým kodexem společnosti. To zahrnuje: 

• Správu systému Sweco Ethics Line 

• Prošetřování podezření z pochybení 

• Následná opatření po dokončení prošetření 

podezření z pochybení 

• Anonymní reporting vedení společnosti 

Sweco will process personal data through Sweco 

Ethics Line only for the purpose of protecting 

Sweco’s interest of compliance with Sweco’s Code of 

Conduct. This includes: 

• Administering the Sweco Ethics Line system 

• Investigating suspected misconduct 

• Follow up on completion of investigation of 

suspected misconduct 

• Anonymous reporting to company 

management 
Právní základ Legal basis 
V některých zemích, kde sídlí Sweco, je zavedení 
oznamovacího systému povinné a je nutné splnit 
toto zákonnou povinnost. Sledování souladu a 
dodržování Etického kodexu Sweco je naším 
oprávněným zájmem. 

Because it is necessary to comply with a legal 
obligation, given the fact that whistleblowing 
systems are mandatory in some countries where 
Sweco is located; 



V tomto ohledu musíme vždy případ od případu 
posuzovat, zda naše zájmy nejsou upřednostňovány  
před zájmy, základními právy a svobodami 
zúčastněných osob. 

For the purposes of our legitimate interests, more 
specifically to monitor compliance with our Code of 
Conduct. In this respect, we will always determine 
case by case whether our interests are not 
overridden by the interests, fundamental rights and 
freedoms of the individuals involved. 

Třetí strany Third parties 
Osobní údaje budou sdíleny se společností People 
Intouch B.V., Olympisch Stadion 6, 1076 DE, 
Amsterdam, Nizozemsko, která jménem společnosti 
Sweco poskytuje platformu pro Etickou linku Sweco. 
People Intouch splňuje nejvyšší standardy ochrany 
soukromí a zabezpečení. Společnost Sweco uzavřela 
se společností People Intouch B.V. smlouvu 
o zpracování a nakládání s daty (údaji).  
Je možné že přístup k vašim osobním údajům také 
povolíme vybraným odborníkům třetích stran, jako 
jsou forenzní účetní, externí právníci nebo 
konzultanti, a to pro účel odpovídající jejich 
zaměření. V takovém případě budeme s nimi sdílet 
údaje pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a 
v souladu s platnou legislativou na ochranu 
soukromí. 

Personal data will be shared with People Intouch 
B.V., Olympisch Stadion 6, 1076 DE, Amsterdam, The 
Netherlands, who is providing the platform for the 
Sweco Ethics Line on Sweco’s behalf. People Intouch 
complies with the highest privacy and security 
standards. Sweco has entered into a Data Processing 
Agreement with People Intouch B.V.. 
We may also permit selected third party experts, 
such as forensic accountants, external lawyers or 
consultants, to access to your personal information 
for the purposes specified above. In such a case we 
will only share data to the extent necessary for that 
purpose and in compliance with applicable privacy 
legislation 

Přenos přes hranice Cross Border Transfer 
Společnost Sweco zpravidla nepředává osobní údaje 
sdělené prostřednictvím Etické linky Sweco mimo 
Evropský hospodářský prostor (EHP). Sweco však má 
dceřiné společnosti mimo EHP, na které se rovněž 
Etická linka vztahuje. Proto je možné, že zpracování 
oznámení bude vyžadovat předání osobních údajů 
příjemcům v těchto zemích. Společnost Sweco 
dodržuje vhodná ochranná opatření, aby zajistila, že 
osobní údaje předávané do zemí mimo EHP budou 
chráněny na stejné úrovni, jako je ochrana 
poskytovaná předpisy o ochraně údajů platnými 
v EHP. 

As a general rule Sweco does not transfer personal 
data outside the European Economic Area (EEA) 
through Sweco Ethics Line. However, Sweco has 
companies outside the EEA to whom Ethics Line 
applies. It is therefore possible that the handling of a 
report requires that personal data is transferred to 
recipients in those countries. Sweco maintains 
appropriate safeguards to ensure that personal data 
transferred to countries outside the EEA receives 
protection equivalent to that provided by data 
protection regulations applicable in the EEA. 

Uchovávání Retention 
Společnost Sweco bude uchovávat osobní údaje 
pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedený 
účel nebo pro splnění zákonných povinností. 
Oznámení, která byla shledána jako nepodložená, 
budou okamžitě smazána. Opodstatněná oznámení 
budou uchovávána tak dlouho, jak to bude nutné 
pro přešetření, sledování a podávání zpráv. Poté 
budou osobní údaje co nejdříve vymazány nebo 
anonymizovány, nejpozději však do 2 let po uzavření 
případu. 

Sweco will only keep personal data for as long as 
necessary for the purpose mentioned above or to 
comply with legal obligations. Reports that have 
been found unsubstantiated, will be deleted 
immediately. Reports that are substantiated will be 
kept for as long as necessary for investigation, follow 
up and reporting after which the personal data will 
be deleted or anonymized as soon as possible but no 
later than 2 years days after the case is closed. 

Vaše práva Your rights 
Kdykoli můžete požádat o informaci, jestli na vás 
bylo podáno oznámení. V takovém případě obdržíte 
přehled osobních údajů, které se o vás zpracovávají 
prostřednictvím Etické linky společnosti Sweco. 
Pokud by podání informace mohlo vážně bránit 
přešetření, přehled obdržíte, jakmile taková 
překážka pomine. Pokud se ukáže, že osobní údaje 
jsou nepřesné nebo neúplné, může obviněná osoba 
požadovat jejich opravu nebo doplnění. Za určitých 

You may at all times request if a report has been 
filed against you. If this is the case, you will receive 
an overview of the personal data that is being 
processed about you through Sweco’s Ethics Line 
unless, it would seriously impede an investigation, in 
which case you will receive the overview as soon as 
this impediment is no longer present. If personal 
data proves to be inaccurate or incomplete, an 
accused person can request rectification or 



okolností máte právo vznést námitku, požádat o 
omezení rozsahu nebo výmaz svých osobních údajů. 

completion thereof. Under specific circumstances, 
you have the right to object, ask for restriction or 
erasure of your personal data. 

Kontaktní údaje Contact 
Máte-li dotaz nebo připomínky k našemu nakládání 
s vašimi osobními údaji prostřednictvím Etické linky 
Sweco, chcete-li uplatnit některé z výše uvedených 
práv nebo máte stížnost, zašlete nám e-mail na 
adresu groupprivacyofficer@sweco.se nebo 
SM_CZ_osobni_udaje@sweco.cz. Pokud neobdržíte 
uspokojivou odpověď, můžete také kontaktovat 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) prostřednictvím 
https://www.imy.se/. 

If you have a question or complaint about our 
handling of your Personal Data through Sweco Ethics 
Line, if you wish to exercise any of the above rights 
or if you have a complaint, please send an e-mail to 
groupprivacyofficer@sweco.se or to 
SM_CZ_osobni_udaje@sweco.cz. If this does not 
lead to a satisfactory response you may also contact 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) via 
https://www.imy.se/. 
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