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Varslerfunksjon 
 
For å sikre din anonymitet er rapporteringsverktøyet IntegrityLog levert av en ekstern og 
uavhengig aktør. Rapporteringskanalen er kryptert og passordbeskyttet. Du trenger aldri å 
avsløre identiteten din hvis du ikke vil. 
 
For å lage rapporten, kopier denne adressen https://instalco.integrity.complylog.com/. Når du har 
fullført rapporteringen vil du motta en kode som du bør lagre for å snere kunne følge opp saken 
din. 
 
Varsler mottatt gjennom det eksterne rapporteringsverktøyet mottas og håndteres kun av 
autorisert personer hos Instalco. Ved mottak vil det avgjøres om den mottatte informasjonen er 
av en slik art at den skal håndteres innenfor rammen av varslersystemet og videresendes til 
Instalco varslingsutvalg. 
 
Hvis du har levert et varsel gjennom rapporteringsverktøyet og skrevet ned koden du mottar når 
du fullfører rapporten, kan du følge opp saken din via https://instalco.integrity.complylog.com/. 
Logg på regelmessig ettersom saksbehandler kan ha behov for å stille deg flere spørsmål og i 
noen tilfeller trenge informasjon så raskt som mulig. 
 
Som varsler i systemet kan du velge om du vil oppgi kontaktinformasjon eller om du vil være 
anonym. Alle meldinger tas uansett på alvor og etterforskes. For eksterne etterforskere kan det 
lette det videre arbeidet dersom du kan kontaktes for ytterligere informasjon. Derfor vil det bli 
bedt om kontaktinformasjon. Det er imidlertid alltid helt valgfritt å oppgi denne informasjonen. 
 
Ingen IP-adresser er registrert og systemet bruker ikke informasjonskapsler. Hvis du bruker en 
datamaskin som er koblet til Instalco, kan det imidlertid være synlig i Internett-loggen at du har 
besøkt siden der varselet lages. Hvis du ikke vil at dette skal være synlig, bruk en datamaskin som 
ikke er koblet til Instalco’ nettverk. 
 
All datakommunikasjon og lagring av personopplysninger er kryptert for å hindre at de blir 
forvrengt eller kommer uvedkommendes til kjennskap.  
 
Når Instalco har mottatt og verifisert en sak gjennom rapporteringsverktøyet for varsling, 
overleverer Instalco saken til administrerende direktør i det aktuelle selskapet. 
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