Δήλωση Απορρήτου
Η ACCO Brands Corporation («ACCO Brands») δεσμεύεται για την διεξαγωγή των
επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων κατά τρόπο ηθικό, τίμιο και σύμφωνο με την ισχύουσα
νομοθεσία. Προκειμένου να ανταποκριθεί στο επίπεδο αυτό, η ACCO Brands βασίζεται στους
εργαζόμενους της να αναφέρουν τις ανησυχίες τους σχετικά με ενδεχόμενο παράπτωμα — ενώ
η ACCO Brands απαγορεύει αυστηρά τα αντίποινα για τυχόν αναφορές που υπεβλήθησαν καλή
τη πίστει. Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν στο διευθυντή σας, στο Τμήμα Εταιρικής
Συμμόρφωσης, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, το Νομικό Τμήμα ή στην παρούσα
ιστοσελίδα.
Ποιος διατηρεί αυτή την ιστοσελίδα;
Η ιστοσελίδα αυτή φιλοξενείται από την Convercent, Inc. (929 Broadway, Denver, CO 80203,
ΗΠΑ, Αριθμός Τηλεφώνου: 1-866-403-2713, Ιστοσελίδα: www.convercent.com) («Convercent»)
εκ μέρους της ACCO Brands USA LLC (Four Corporate Drive, Lake Zurich, IL, 60047-8997,
Αριθμός Τηλεφώνου: 1-800-222-6462, Email: DataPrivacy@acco.com, Ιστοσελίδα:
www.accobrands.com) («ACCO Brands USA»).
Τι είδους πληροφορίες είναι δυνατόν να αναφερθούν σε αυτή την ιστοσελίδα;
Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναφορά σοβαρών παραβιάσεων
του Κώδικάμας, των πολιτικών μας, ή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα θέματα προς αναφορά
παρατίθενται στο MySafeWorkplace κατά την έναρξη της διαδικασίας υποβολής. Οι λοιπές
αναφορές θα πρέπει να απευθύνονται στο διευθυντή σας ή την κατά τόπους επαφή σας με το
τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι εκούσια. Έχετε επίσης τη δυνατότητα υποβολής
αναφορών στο διευθυντή σας, στο Τμήμα Εταιρικής Συμμόρφωσης, το Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού ή το Νομικό Τμήμα.
Επιτρέπεται η ανώνυμη υποβολή αναφορών σε αυτή την ιστοσελίδα;
Όχι, η ελληνική νομοθεσία απαιτεί να παρέχονται στους θιγόμενους εργαζόμενους σε βάρος
των οποίων υποβάλλεται η αναφορά, τα στοιχεία της αναφοράς συμπεριλαμβανομένης και της
πηγής. Επιπλέον, η ταυτοποίησή σας θα μας επιτρέψει την πιο διεξοδική έρευνα και
παρακολούθηση της αναφοράς σας.
Τι είδους δεδομένα συλλέγονται σε αυτή την ιστοσελίδα;
Στην αναφορά θα συμπεριληφθούν όλες οι πληροφορίες που παρέχεται σχετικά με τον εαυτό
σας ή τρίτους. Τα δεδομένα που συλλέγουμε περιλαμβάνουν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Το όνομά σας,
Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας,
Τον αριθμό τηλεφώνου σας,
Την τοποθεσία της εργασίας σας,
Τον τίτλο σας,
Το όνομα τυχόν άλλων ατόμων που εμπλέκονται στο αναφερόμενο παράπτωμα,
Το όνομα τυχόν άλλων μαρτύρων του αναφερόμενου παραπτώματος, και
Οποιαδήποτε άλλα δεδομένα παρέχετε στην ενότητα «Περιγραφή» της αναφοράς

Ποια είναι η βάση και ο σκοπός για τη συλλογή δεδομένων σε αυτή την ιστοσελίδα;
Η ACCO Brands USA επεξεργάζεται τα δεδομένα που υποβάλλονται σε αυτή την ιστοσελίδα,
βάσει της συναίνεσής σας, ώστε να συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία, να ενισχύσει το
έννομο συμφέρον της σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της αλλοδαπής καθώς επίσης και την
ορθή εταιρική διακυβέρνηση. Τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτή την ιστοσελίδα θα
υποβάλλονται σε επεξεργασία με αποκλειστικό σκοπό την έρευνα και τη λήψη μέτρων σε
συνέχεια του αναφερόμενου παραπτώματος.
Ποιος ενδέχεται να λάβει τα δεδομένα που υποβάλλονται σε αυτή την ιστοσελίδα;
Θα μοιραστούμε τα δεδομένα σας με έναν περιορισμένο αριθμό ατόμων όπως κρίνεται
απαραίτητο προκειμένου να διεξάγουν έρευνα και να αναλάβουν δράση σε συνέχεια της
αναφοράς σας.
Οποιαδήποτε δεδομένα υποβάλλονται σε αυτή την ιστοσελίδα συλλέγονται από την Convercent.
Η Convercent είναι επεξεργαστής δεδομένων που ενεργεί εκ μέρους της ACCO Brands USA, η
οποία αποτελεί τον ελεγκτή δεδομένων σύμφωνα με μια συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων.
Στη συνέχεια τα δεδομένα μεταβιβάζονται στη διοίκηση της ACCO Brands USA στις Ηνωμένες
Πολιτείες για περαιτέρω εξέταση και έρευνα. Ανάλογα με το περιεχόμενο της αναφοράς, ο
χειρισμός της θα γίνει από το Νομικό Τμήμα, το Τμήμα Εταιρικής Συμμόρφωσης, το Τμήμα
Εσωτερικού Ελέγχου ή το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων. Αυτές οι επιχειρηματικές μονάδες είναι
αυστηρά διαχωρισμένες από τις λοιπές επιχειρηματικές μονάδες. Οι εργαζόμενοί τους είναι
ειδικά εκπαιδευμένοι και υπεύθυνοι για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των αναφερόμενων
δεδομένων.
Κατά την πορεία της έρευνας ή της ανάληψης δράσης σε συνέχεια των αναφορών, η ACCO
Brands USA ενδέχεται να μοιραστεί τα δεδομένα με τον εργοδότη σας και με τις παρακάτω
κατηγορίες τρίτων μερών:
1.
2.
3.
4.
5.

Εξωτερικός σύμβουλος,
Εξωτερικοί λογιστές,
Αυτορυθμιζόμενοι οργανισμοί,
Κυβερνητικές οντότητες ή
Λοιπά τρίτα μέρη απαραίτητα για την ολοκλήρωση μιας διεξοδικής έρευνας του
αναφερόμενου παραπτώματος

Σε ποιες χώρες μεταβιβάζονται τα δεδομένα που υποβάλλονται σε αυτή την ιστοσελίδα;
Τα δεδομένα που υποβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποθηκεύονται στους διακομιστές
της Convercent στην Ιρλανδία και τη Γερμανία, χώρες που παρέχουν επαρκές επίπεδο
προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, η Convercent διαθέτει αυτοπιστοποιημένη συμμόρφωση με
τα πλαίσια της Ασπίδας Προστασίας μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ, καθώς παρέχει
επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων.
Εν συνεχεία, τα δεδομένα που υποβάλλονται σε αυτή την ιστοσελίδα μεταβιβάζονται στην
ACCO Brands USA στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ACCO Brands και η ACCO Brands USA
διαθέτουν αυτοποιστοποιημένη συμμόρφωση με τα πλαίσια της Ασπίδας Προστασίας μεταξύ
ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ.

Πώς προστατεύονται τα δεδομένα που υποβάλλονται σε αυτή την ιστοσελίδα;
Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η ταυτότητά σας και τα στοιχεία που παρέχονται θα
αντιμετωπίζονται ως αυστηρώς εμπιστευτικά καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας έρευνας,
ωστόσο επιτρέπεται στους θιγόμενους εργαζόμενους να ενημερωθούν και να έχουν πρόσβαση
σε τυχόν κατηγορίες που τους αφορούν, συμπεριλαμβανομένης και της πηγής.
Η ACCO Brands USA και η Convercent τηρούν επαρκή οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την
προστασία των δεδομένων που υποβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα.
Πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα δεδομένα που υποβάλλονται σε αυτή την
ιστοσελίδα;
Τα δεδομένα θα διαγράφονται ή θα ανωνυμοποιούνται εντός δύο μηνών από τη λήξη της
έρευνας, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για την υπεράσπιση ή για την άσκηση
οποιωνδήποτε νομικών ή διοικητικών διαδικασιών καθώς επίσης και οποιωνδήποτε πειθαρχικών
ή λοιπών επίσημων διαδικασιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα αναφερόμενα δεδομένα θα
φυλάσσονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την άσκηση και οριστικοποίηση των
εκκρεμών διαδικασιών.
Ποια είναι τα δικαιώματά μου όσον αφορά τη συναίνεση;
Σημειώνοντας το πλαίσιο επιλογής στο πάνω μέρος της παρούσας δήλωσης, συναινείτε με τη
συλλογή και τη μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στα κεντρικά γραφεία της ACCO
Brands USA για σκοπούς έρευνας. Σε περίπτωση που δε συναινείτε, παρακαλείστε να αναφέρετε
τις ανησυχίες σας με οποιαδήποτε από τις μεθόδους που αναφέρονται ανωτέρω. Σε περίπτωση
που οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας, παρακαλώ επικοινωνήστε
με τη διεύθυνση DataPrivacy@acco.com. Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση της
συναίνεσής σας μπορεί να περιοριστεί σε ορισμένες περιπτώσεις — παραδείγματος χάρη, όπου
μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε νομική απαίτηση να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, αυτό ενδεχομένως να σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε
δεδομένα ακόμα και αν αποσύρετε τη συναίνεσή σας.
Τι πρέπει να κάνω εάν έχω κάποιο παράπονο σχετικά με τα δεδομένα που υπεβλήθησαν σε
αυτή την ιστοσελίδα;
Σε περίπτωση που έχετε ανησυχίες ή απορίες αναφορικά με τον τρόπο επεξεργασίας των
δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση DataPrivacy@acco.com.
Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε δεδομένα υποβάλλετε σε
αυτή την ιστοσελίδα, να διορθώσετε τα δεδομένα αυτά, να ζητήσετε περιορισμούς στην
επεξεργασία των δεδομένων, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων και να
επωφεληθείτε της φορητότητας δεδομένων. Μπορείτε επίσης να υποβάλλετε καταγγελία στην
εποπτική αρχή της περιοχής σας.

