
                                                                                                                                                                   
 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elektronisk varslingsløsning 

Nærmere beskrivelse av web-løsningen 

 

English version starts on page 4.  



VARSLINGSLØSNINGEN  

Side | 1 

INNHOLD 

1 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER ....................................................................................... 1 

2 DATABEHANDLERS FORPLIKTELSER ................................................................................................ 1 

3 BRUK AV UNDERLEVERANDØR ........................................................................................................ 2 

4 SIKKERHET OG TEKNISKE SPESIFIKASJONER .................................................................................... 2 

 

1 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER  

EY har, som valgt leverandør av ekstern varslingstjeneste til kunder, rollen som databehandler av de 

opplysninger som mottas gjennom den elektroniske varslingsløsningen.  

Behandlingen av personopplysninger er regulert etter de rettigheter og plikter som følger av 

personvernlovgivning implementert og gjennomført i norsk lovgivning gjennom Europaparlamentets- 

og rådsforordningen (EU) 2016/679 av 27 april 2016 (GDPR) og norsk lov av 15 juni 2018 nr 38 

(personopplysningsloven). 

Databehandleravtalen sikrer at mottatte personopplysninger ikke brukes urettmessig eller kommer 

uberettigede i hende, sikre de registrertes rettigheter og ivareta personvernprinsippene i henhold til 

GDPR Art 5. I disse reguleres databehandlers (Ernst & Young) bruk av personopplysninger på vegne 

av den behandlingsansvarlige (oppdragsgiver), herunder innsamling, registrering, sammenstilling, 

lagring, utlevering, sletting eller kombinasjoner av disse.  

Databehandler vil motta og håndtere personopplysninger som er innsamlet og behandlet i den 

elektroniske varslingsløsningen på vegne av behandlingsansvarlig. Personopplysninger som overføres 

til databehandler kan ikke brukes til andre formål enn det som er nødvendig for å kunne foreta en 

oppfølging av mottatte opplysninger gitt gjennom varslingsløsningen. 

Brukere av varslingsløsningen kan velge å sende inn personlig kontaktinformasjon (dersom 

arbeidsgiver har gitt tillatelse og/eller det er hjemlet ved lov). 

Personopplysninger skal ikke overføres til land utenfor EØS-området uten at dette er skriftlig avtalt 

med behandlingsansvarlig på forhånd. Dette gjelder ikke dersom norsk lov pålegger databehandler 

en konkret behandling av personopplysninger 

Alle personopplysninger, inkludert tilgang til slike data, blir slettet eller tilbakelevert når det ikke 

lenger er behov for dataene/informasjon for å følge opp et varsel (på vegne av behandlingsansvarlig). 

Databehandler skal kunne påvise at personopplysningene inklusive kopier faktisk er slettet eller 

tilbakelevert etter at oppdraget er avsluttet. 

2 DATABEHANDLERS FORPLIKTELSER 

Databehandler skal følge de rutiner og instrukser for behandlingen som behandlingsansvarlig til 

enhver tid har bestemt skal gjelde.  

Databehandler plikter å gi behandlingsansvarlig tilgang til sin sikkerhetsdokumentasjon, og bistå, slik 

at behandlingsansvarlig kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift.  
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Behandlingsansvarlig har, med mindre annet er avtalt eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i 

personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til dette formål. Databehandler 

plikter å gi nødvendig bistand til dette. For å få slikt innsyn, vennligst kontakt partner Frode 

Krabbesund i Forensic & Integrity Services, e-post: frode.krabbesund@no.ey.com, med en 

anmodning om innsyn. Hvis dataene er unøyaktige eller ufullstendige, har du rett til å be om at 

personopplysningene korrigeres eller slettes. 

Databehandler har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som vedkommende får 

tilgang til. Databehandler plikter å ivareta at kun de med tjenstlig behov og er autorisert får tilgang til 

opplysningene.  

Databehandler skal levere et system som har innebygget personvern og personvern som 

standardinnstilling, GDPR Art 25.  

3 BRUK AV UNDERLEVERANDØR 

Dersom databehandler benytter seg av underleverandør eller andre som ikke normalt er ansatt hos 

databehandler skal dette avtales skriftlig med behandlingsansvarlige før behandlingen av 

personopplysninger starter.  

EY benytter en elektronisk kryptert web-løsning fra leverandøren QuestBack AS. Det er etablert egen 

databehandleravtale mellom EY og QuestBack. Se nærmere teknisk beskrivelse av web-løsningen 

nedenfor. 

4 SIKKERHET OG TEKNISKE SPESIFIKASJONER 

Databehandler skal treffe alle tiltak som er nødvendig for å sikre informasjonssikkerhet i tråd med 

kravene i GDPR Art 32. Databehandler skal dokumentere rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse 

kravene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på behandlingsansvarliges forespørsel. 

Avviksmelding etter personvernlovgivningen skal skje ved at databehandler melder avviket til 

behandlingsansvarlig, uten grunnet opphold, slik at behandlingsansvarlig kan oppfylle sitt krav, etter 

GDPR Art 33 og 34, og melde avviket innen 72 timer til Datatilsynet og umiddelbart ved høy risiko til 

den registrerte. Dette gjelder hendelser som berører konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. 

For at kundene våre skal være helt sikre på at tjenestene de kobler seg til, faktisk ligger under 

Questback, benytter vi sertifikater fra en av de mest pålitelige sertifiseringsorganene på nettet. Du 

kan klikke på personvernikonet i nettleseren din for å bekrefte dette. 

Questback sin varslingsløsning (WBS-løsningen) er sertifisert for det høyeste sikkerhetsnivået ved 

Inspektoratet i Tyskland (BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) og inkluderer 

begrenset tilgang til servere og lagret data, 24-timers (24/7) overvåkning av systemet, TLS (Transport 

Layer Security) protokoll med en 256-biters AES ende-til-ende kryptering og omfattende 

applikasjonssikkerhet.  

Data mottatt gjennom WBS-løsningen lagres sikkert i datahaller i EU (Bremen, Tyskland) og det er 

inngått databehandlingsavtale med leverandøren av datalagring.  

Krypteringsteknologien som brukes, oppfyller kravene i Betalingskortindustriens 

Datasikkerhetsstandard (PCI DSS).  
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WBS-tjenesten er levert i samsvar med ISO 27001 IT-sikkerhetsstyringssertifisering, ISO/IEC 20000-1: 

2011, sertifisering som dekker hele serviceprosessen for EFS samt ISO-sertifisering for 

skyløsningstjenester.  

Questback gjennomfører planlagte og systematiske tiltak for å sikre informasjonssikkerhet for kunder 

og respondenter. Eksempler på slike tiltak er at datahallene vi benytter er sikret under ISO 27K-

rammeverket, og kryptering av kommunikasjonen mellom serverne våre og alle kunder som får 

tilgang til nettstedet vårt ved hjelp av Secure Socket Layer (SSL). SSL-teknologien brukes ofte i 

nettbaserte tjenester der man ønsker å beskytte informasjon på Internett.  

*** 
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Online Whistleblowing solution 

-Closer description of the online solution 

1. PROCESSING OF PERSONAL DATA 

 

As the chosen supplier of the external whistleblowing solution to customers, EY retains the role as 

data processor of the information received through the electronic whistleblowing solution.  

 

The processing of personal data is governed by the rights and obligations arising from privacy 

legislation implemented and effected in Norwegian law through the European Parliament and 

Council Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 (GDPR) and Norwegian Law of 15 June 2018 No. 

38 (Personal Information Act) . 

 

The data processing agreement ensures that personal information received is not used improperly or 

does not fall into the wrong hands, ensuring the rights of the data subjects and safeguarding the 

privacy principles according to GDPR Article 5. In the data processing agreement, the data processor 

(Ernst & Young) is regulated on the use of personal data on behalf of the data controller (client), 

including collection, registration, assembly, storage, extradition, deletion or a combination of these. 

 

Data processor will receive and handle personal information collected and processed in the 

electronic whistleblowing solution on behalf of the data controller. Personal data transferred to the 

data processor cannot be used for purposes other than what is necessary to enable a follow-up of 

received information provided through the electronic whistleblowing solution. 

 

Users of the electronic whistleblowing solution may choose to submit personal contact information 

(if the employer has given permission and / or is permitted by law). 

 

Personal data shall not be transferred to countries outside the EEA without written agreement in 

advance with the data controller. This does not apply if Norwegian law imposes on the data 

processor a specific processing of personal data.  

 

All personal data, including access to such data, will be deleted or returned when the data / 

information is no longer required to follow up a whistleblowing notification (on behalf of the data 

controller). The data processor shall be able to demonstrate that personal data including copies has 

been deleted or returned after the assignment has been concluded. 

2. DATA PROCESSOR’S COMMITMENTS 

The data processor shall follow the procedures and instructions for the processing that the data 

controller at any given time has decided is applicable.  
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The data processor is obliged to provide the data controller with access to own security 

documentation, and assist, such that data controller can safeguard own responsibility according to 

applicable laws and regulations.  

 

The data controller has, unless otherwise agreed or imposed by law, the right to access the personal 

data being processed and the systems used for this purpose. Data processor is obliged to provide the 

necessary assistance for this. To obtain such access, please contact partner Frode Krabbesund in EY’s 

Forensic & Integrity Services, e-mail: frode.krabbesund@no.ey.com, with a request for access. If the 

data is inaccurate or incomplete, you have the right to request that personal information be 

corrected or deleted. 

 

The data processor is bound by confidentiality regarding the documentation and personal data that 

they may have access to. The data processor is required to ensure that only those with service 

requirements and are authorized, will be given access to the data/information.  

 

The data processor shall provide a system that has built in privacy and privacy as the default setting, 

GDPR Art 25. 

3. USE OF SUBCONTRACTOR 

If the data processor chooses to use a subcontractor or other individuals not normally employed by 

the data processor, this shall be agreed in writing with the data controller before processing of 

personal data commences. 

 

EY uses an online encrypted web-solution from supplier QuestBack AS. There is a separate data 

processing agreement in place between EY and QuestBack. Please find a detailed technical 

description of the web-solution below.  

 

4. SECURITY AND TECHNICAL SPESIFICATIONS 

The data processor shall take all necessary measures to ensure information security in accordance 

with the requirements of GDPR Art 32. The data processors shall document procedures and other 

measures to comply with these requirements. The documentation must be available at the request 

of the data controller. 

 

A non-conformance notice pursuant to the personal data legislation shall be issued by the data 

processor to data controller without due delay so that the data controller can fulfill their 

requirement according to GDPR Articles 33 and 34, and report the non-conformance within 72 hours 

to the Data Inspectorate and immediately if at high risk to the data subject. This applies to events 

affecting confidentiality, integrity and availability. 
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In order for our customers to be completely confident that the services they connect to are under 

Questback, we use certificates from one of the most trusted online certification bodies. You can click 

on the privacy icon in your browser to confirm this. 

 

Questback's whistleblowing solution (WBS solution) is certified to the highest level of security by the 

Inspectorate in Germany (BSI - Bundesamt for Sicherheit in der Informationstechnik), and includes 

limited access to servers and stored data, 24-hour (24/7) monitoring of the system, TLS (Transport 

Layer Security) protocol with 256-bit AES end-to-end encryption and comprehensive application 

security. 

 

Data received through the WBS solution is safely stored in datacenters in the EU (Bremen, Germany) 

and a data processing agreement has been entered into with the data storage provider. 

 

The encryption technology used meets the requirements of the Payment Card Industry Data Security 

Standard (PCI DSS). 

 

The WBS service is delivered in accordance with ISO 27001 IT Security Management Certification, ISO 

/ IEC 20000-1: 2011, certification covering the entire EFS service process, as well as ISO certification 

for cloud solution services. 

 

Questback conducts planned and systematic measures to ensure information security for customers 

and respondents. Examples of such measures are that the datacenters we use are secured under the 

ISO 27K framework, and encryption of communication between our servers and all customers who 

access our site uses Secure Socket Layer (SSL). SSL technology is often used in online services where 

you want to protect information on the Internet. 

*** 

 
 

 

 


