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End-to-end whistleblowerordning til private og offentlige virksomheder og organisationer, der nemt og sikkert sikrer compliance.
Gældende fra december 2021 er det lovpligtigt for mange virksomheder med 50 eller flere
medarbejdere at have en formel whistleblowerordning. Som virksomhed kan I godt selv
indkøbe, implementere og administrere sådan en ordning. Dog kan det være en ressourcetung
opgave at drive med løbende træning af medarbejdere og daglige driftsopgaver.

Med Safe2Whistle får I en ordning, der opfylder alle lovkrav og garanterer maksimal sikkerhed
og dermed tryghed for jeres medarbejdere. Vi sørger for alt fra etablering til drift til grundig
screening af indberetninger sammen med relevant juridisk rådgivning.

Det får du med Safe2Whistle
Nem implementering og drift
I får en compliant whistleblowerplatform samt hjælp til etablering og drift samlet i én 		
løsning. Det reducerer jeres ressourceforbrug, så I i stedet kan fokusere på jeres kerneopgaver.
	Høj sikkerhed
	Platformen efterlever de strengeste sikkerhedskrav, så whistleblowerens anonymitet altid
er intakt. Vores eksperter administrerer ordningen, som er blandt verdens førende whistleblower-platforme, så I og whistlebloweren altid kan føle jer sikre på, at indberetningen
bliver behandlet korrekt.
God pris
Vores priser for mindre virksomheder og organisationer starter fra 1.900 kr. eksklusiv 		
moms om måneden og er altid inklusiv administration af ordningen.
Mulighed for at opdage uønsket adfærd
Giv medarbejdere og samarbejdspartnere mulighed for at orientere om uønsket adfærd,
så problemer håndteres internt og hurtigt.
Beskyttelse af omdømme
Formindsk risikoen for at blive ramt på omdømmet ved at håndtere sager internt.
Tilgængelighed 24/7
Vores team sikrer hurtig, rettidig og korrekt behandling af indberetninger fra whistle- 		
blowere.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om Safe2Whistle, er vi klar til at besvare dine spørgsmål og tager gerne et
uforpligtende møde. Læs også læse mere på www.bechbruun.com/legaltech
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