
 

  
     

 
         

       
  

  

  
  

     
   
 

  

  
  

  

  
  

   

     
   

     
 

          

 

 
 

  
  
  
  
  
   
  
     

Adatkezelési tájékoztató 

Az ACCO Brands Corporation (“ACCO Brands”) elkötelezett az etikus, becsületes és a 
vonatkozó törvényekkel összhangban álló üzletvitel mellett. Ahhoz, hogy megfeleljen ennek 
a célkitűzésének az ACCO Brands számít alkalmazottaira, hogy jelentik aggodalmaikat az 
esetleges hivatali visszaélésekkel kapcsolatban—és az ACCO Brands szigorúan tiltja a 
jóhiszeműen tett bejelentésekkel szembeni megtorló intézkedések alkalmazását. Jelentést 
tehet a menedzserének, a Vállalati Megfelelőségi Osztálynak, az Emberi Erőforrás Osztálynak, 
a Jogi Osztálynak, vagy használhatja ezt a honlapot. 

Ki tartja fenn ezt a honlapot? 

A honlap fenntartója a Convercent, Inc. (929 Broadway, Denver, CO 80203, Egyesült Államok; 
telefon: 1-866-403-2713; honlap: www.convercent.com) (“Convercent”) az ACCO Brands USA 
LLC nevében és megbízásából (Four Corporate Drive, Lake Zurich, IL, 60047-8997; telefon: 
1-800-222-6462; Email: DataPrivacy@acco.com; honlap: www.accobrands.com) 
(“ACCO Brands USA”). 

Milyen információk jelenthetők be ezen a honlapon? 

Ez a honlap használható Etikai kódexünk, irányelveink, vagy a vonatkozó törvények 
megsértésének jelentésére. A jelenthető témák fel vannak sorolva a MySafeWorkplace oldalon, 
amikor megkezdi a benyújtási folyamatot. 

Ennek a honlapnak a használata önkéntes; emellett jelentést tehet a menedzserének, a Vállalati 
Megfelelőségi Osztálynak, az Emberi Erőforrás Osztálynak vagy a Jogi Osztálynak. 

A névtelen bejelentés engedélyezett-e ezen a honlapon? 

Nem. A magyar törvények általánosságban nem engedélyezik a névtelen bejelentést. Emellett, ha 
azonosítja magát, ezzel lehetőséget teremt arra, hogy alaposabban kivizsgáljuk a bejelentését, és 
tájékoztassuk a fejleményekről. A törvény által megengedett mértékben az Ön személyes adatai 
és az Ön által megadott bármely személyes információt szigorúan bizalmasan kezelünk a teljes 
kivizsgálás során. Végül az ACCO Brands tiltja a jóhiszeműen tett jelentés miatti megtorlást. 

Milyen adatokat gyűjtünk ezen a honlapon? 

Minden információ, amit magáról vagy másokról közöl, részét képezi a jelentésnek. Az általunk 
gyűjtött adatok: 

1. az Ön neve, 
2. az e-mail címe, 
3. a telefonszáma, 
4. az Ön munkahelye, 
5. beosztása, 
6. minden más, a jelentett visszaélésben érintett személy neve, 
7. a jelentett visszaélés tanúinak neve és 
8. bármilyen más adat, amelyet a jelentés „Leírás” című részében ad meg. 

http://www.convercent.com/
mailto:DataPrivacy@acco.com
http://www.accobrands.com/
https://www.accobrands.com/code-of-conduct/


 

  
  

   
 

     

  
 

  

   

 

 
      

         
  

        
  

 
   

   
    

  

      
  

  

  
  
  
  
 

 

   

  
 

     
    

Mi az alapja, és mi a célja az adatgyűjtésnek ezen a honlapon? 

Az ACCO Brands USA azért gyűjti a jelen honlapon benyújtott adatokat, hogy megfeleljen a 
helyi törvényeknek, és a külföldi törvényeknek, illetve a jó vállalatirányítás elveinek megfelelve 
szerezzen érvényt jogos érdekeinek. A jelen honlapon gyűjtött adatokat csak olyan szempontból 
dolgozzuk fel, hogy kivizsgáljuk azt, és kellőképp reagáljunk a jelentett visszaélésre. 

Kihez juthatnak el a jelen honlapon benyújtott adatok? 

Az Ön adatait csak korlátozott számú személlyel osztjuk meg; annyival, amennyi ahhoz 
szükséges, hogy kivizsgáljuk az Ön által jelentett visszaélést, és megtegyük a megfelelő 
intézkedéseket. 

Minden, a honlapra beérkező adatot a Convercent gyűjt. A Convercent az ACCO Brands USA, 
az adatokkal rendelkező fél képviseletében adatfeldolgozási szerződés alapján eljáró 
adatfeldolgozó. 

Az adatokat ezután átadják az ACCO Brands USA vállalatvezetésének az Egyesült Államokban 
további áttekintés és vizsgálat céljából. A jelentést tartalmától függően a jelentést a Jogi Osztály, 
a Vállalati Megfelelési Osztály, a Belső Ellenőrzési Osztály vagy az Emberi Erőforrás Osztály 
fogja kezelni. Ezek a szervezeti egységek szigorúan el vannak különítve más üzleti egységektől. 
Alkalmazottaik speciális képzést kapnak, és felelősséggel tartoznak a jelentett adatok bizalmas 
kezeléséért. 

Az ACCO Brands USA a benyújtásuktól számított 30 napon belül kivizsgálja a bejelentéseket. 
Kivételes körülmények között a kivizsgálás időtartama legfeljebb 3 hónapra meghosszabbítható. 
Az ACCO Brands USA megteszi a szükséges intézkedéseket a vizsgálat eredményének 
függvényében. Többek között, az ACCO Brands USA bűnügyi eljárást kezdeményezhet, a 
vonatkozó szabályok szerint, a visszaélésben érintett alkalmazottaival szemben. 

A bejelentések kivizsgálása és a megfelelő intézkedések meghozatala során az ACCO Brands 
USA megoszthat adatokat az Ön munkaadójával és a következő kategóriákba tartozó harmadik 
felekkel: 

1. külső tanácsadókkal, 
2. külsős könyvelőkkel, 
3. önszabályozó szervezetekkel, 
4. kormányzati szervezetekkel vagy 
5. más harmadik felekkel, akik közreműködése szükséges a jelentett visszaélés teljes körű 

kivizsgálásához 

Mely országoknak adják át a jelen honlapon benyújtott adatokat? 

Az erre a weboldalra beküldött adatokat a Convercent szerverei tárolják Írországban és 
Németországban, amelyek megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanak. Ezután az Egyesült 
Államok ACCO Brands USA-hoz továbbítják az általános szerződési záradékok használatával a 
megfelelő szintű adatvédelem biztosítása érdekében. 



 

   
    

 
  

       
 

 

 
  

      
       

   

  

           
        

    
  

   
  

    
    

 

 
   

 
  

 

 

Hogyan védik a jelen honlapra benyújtott adatokat? 

A jog által megengedett mértékben az Ön személyazonosságát és bármely Ön által benyújtott 
adatot szigorúan bizalmas adatként kezelnek a teljes kivizsgálás során, bár az érintett 
alkalmazottak tájékoztatást kapnak és betekintést nyerhetnek a rájuk vonatkozó minden 
vádba, így megismerhetik a vád forrását is. 

Az ACCO Brands USA és a Convercent megfelelő szervezeti és technikai intézkedéseket 
tartanak fenn a honlapra benyújtott adatok védelmére. 

Meddig őrzik meg a honlapra benyújtott adatokat? 

Az adatokat a kivizsgálás befejeződése után két hónapon belül törlik vagy anonimizálják, 
amennyiben az adatokra a továbbiakban nincs szükség bármely jogi vagy adminisztratív eljárás 
védelme vagy lefolytatása, illetve fegyelmi vagy más hivatalos eljárás lefolytatása érdekében; 
ez utóbbi esetekben a bejelentés adatait mindaddig tárolják, amíg az szükséges a folyamatban 
lévő eljárások folytatásához és lezárásához. 

Milyen jogaim vannak a hozzájárulásra vonatkozóan? 

A jelen tájékoztató tetején található jelölőnégyzet bejelölésével Ön hozzájárul személyes adatainak 
gyűjtéséhez és vizsgálati célból történő átadásához az ACCO Brands USA Egyesült Államokban 
található vállalati központja számára. Ha ehhez nem járul hozzá, kérjük, aggodalmait a fentiekben 
felsorolt egyéb módok valamelyikén jelentse be. Ha bármikor vissza kívánja vonni hozzájárulását, 
forduljon hozzánk a DataPrivacy@acco.com címen. Kérjük, vegye tudomásul, hogy hozzájárulá-
sának visszavonása bizonyos helyzetekben csak korlátozottan lehetséges, például ha bizonyítani 
tudjuk, hogy törvény írja elő az Ön adatainak feldolgozását. Ez bizonyos esetekben azt jelentheti, 
hogy akkor is megőrizhetjük az adatokat, ha Ön a hozzájárulását visszavonja. 

Mit kell tennem, ha panaszt kívánok tenni a honlapra benyújtott adatokkal kapcsolatban? 

Ha aggodalmai vagy kérdései vannak adatai feldolgozására vonatkozóan, forduljon hozzánk a 
DataPrivacy@acco.com címen. Emellett Ön jogosult hozzáférést kérni minden, Ön által jelen 
honlapon benyújtott adathoz, jogosult az adatokat javítani és kérheti az adatok feldolgozásának 
korlátozását, kifogásolhatja az adatok feldolgozását és adathordozást élvezhet. Emellett jogosult 
kifogást is benyújtani a régiójában illetékes felügyeleti hatósághoz. 

mailto:DataPrivacy@acco.com
mailto:DataPrivacy@acco.com

