Säkerhetsbasen
- Svensk Handels databas över säkerhetshändelser
Svensk Handel innehar och administrerar en databas (Säkerhetsbasen) där
handelsföretag kan registrera inträffade säkerhetshändelser.
Säkerhetsbasen är tänkt att underlätta säkerhetsarbetet i handeln. Den är även
tänkt att användas för att förhindra, upplysa om och samla in statistik över
brott i branschen. Såväl medlemmar i Svensk Handel som icke-medlemmar kan
rapportera in händelser i Säkerhetsbasen.
Användningsområde
När ett ärende registreras i Säkerhetsbasen kan anmälaren med ett knapptryck
även anmäla händelsen till polis och försäkringsbolag. Samtliga anmälningar
sparas och kan därefter utgöra statistik i den egna verksamheten. De ärenden
som anmälaren har registrerat kan hämtas och/eller redigeras genom att logga
in med hjälp av det mail som skickats ut vid rapporteringen. De ärenden som
rapporteras i Säkerhetsbasen analyseras och bearbetas vid Svensk Handel
Säkerhetscenter. Vid behov skickar Svensk Handel ut varningar till berörda
butiker. Varningsinformationen kan avse upprepade händelser med bedrägerier,
inbrott eller stölder där Svensk Handel gör bedömningen att det finns stor risk
för att fler butiker kommer att drabbas. Varningarna är i möjligaste mån
begränsade till relevant bransch och geografisk plats. För medlemmar i Svensk
Handel finns även möjlighet att erhålla rådgivning kring ärenden som har
anmälts i Säkerhetsbasen.
Specialavtal för medlem i Svensk Handel
För större medlemsföretag som väljer att ansluta sig till Säkerhetsbasen finns
även möjlighet att använda Säkerhetsbasen som ett enkelt
incidentrapporteringssystem för kedjans alla enheter. Genom att en av bolaget
utsedd person registreras som säkerhetsansvarig för bolaget i Svensk Handels
medlemsregister kan denne se samtliga ärenden som har registrerats i bolagets
namn, oavsett vem som registrerat händelsen. Företagets samtliga händelser
kan exporteras till bolagets säkerhetsansvarig som en sammanhängande
Excelfil. När statistikprogrammet är implementerat fullt ut i Säkerhetsbasen
kommer registrerad säkerhetschef att kunna ta ut relevanta rapporter över sina
enheter samt övergripande data för övrig handel.
Användarvillkor
Den som registrerar information i databasen ansvarar för denna. Detta ansvar
innefattar att inte lägga in information som strider mot PUL eller annan
relevant lagstiftning. Hit hör till exempel personuppgifter eller uppgifter som
kan anses vara diskriminerande eller kränkande. Undantaget är personuppgifter
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där samtycke lämnats. Namnet på en anställd som drabbats av en
säkerhetshändelse kan anges i databasen förutsatt att den anställde meddelat
samtycke till att arbetsgivaren lagrar den typen av information. Om den
anställde drar tillbaka sitt samtycke åligger det arbetsgivaren att radera dessa
personuppgifter genom att logga in i aktuellt ärende och redigera anmälan.
Svensk Handel ansvarar inte för att antecknad mottagare av anmälan faktiskt
erhållit denna. Det åligger således anmälaren att kontrollera att registrerad
anmälan nått samtliga antecknade mottagare.
Svensk Handels användning av registrerade uppgifter
Svensk Handel äger rätt att förfoga över de uppgifter som registrerats i
Säkerhetsbasen. Svensk Handel kommer bland annat att använda insamlad data
för att varna medlemmar om pågående brottslighet, som inspiration till nya
säkerhetslösningar samt som underlag för statistik och opinionsbildning inom
säkerhetsområdet. Svensk Handel kommer inte att redovisa data som kan
medföra att anmälaren eller den inträffade händelsen kan identifieras. All
statistik visas i aggregerad form men kan även brytas ned på bransch,
händelsetyp och region. Bolagsnamn och/eller personuppgifter redovisas aldrig
utan skriftligt samtycke från bolagsföreträdaren.

