Aviso de Privacidade
A ACCO Brands Corporation (“ACCO Brands”) está empenhada em conduzir o seu negócio de
forma ética, honesta e em conformidade com todas as leis aplicáveis. Para cumprir esses padrões,
a ACCO Brands conta com os funcionários para denunciarem preocupações relacionadas com uma
potencial conduta incorreta — e a ACCO Brands proíbe estritamente a retaliação por quaisquer
denúncias feitas de boa fé. As denúncias podem ser transmitidas ao supervisor, ao Departamento
de Conformidade Empresarial, ao Departamento de Recursos Humanos, o Departamento Jurídico
ou através deste Website.
Quem gere este Website?
Website fornecido pela Convercent, Inc. (929 Broadway, Denver, CO 80203, EUA. Número de
telefone: 1-866-403-2713. Website: www.convercent.com) (“Convercent”) em nome da ACCO
Brands USA LLC (Four Corporate Drive, Lake Zurich, IL, 60047-8997. Número de telefone:
1-800-222-6462. E-mail: DataPrivacy@acco.com. Website: www.accobrands.com)
(“ACCO Brands USA”).
Que informações podem ser denunciadas neste Website?
Este Website pode ser utilizado para denunciar violações graves ao nosso Código, às nossas
políticas ou legislação aplicável por pessoal-chave e outros diretores executivos. Os tópicos
passíveis de serem denunciados estão listados no MySafeWorkplace quando iniciar o processo de
envio. Outras denúncias devem ser enviadas ao supervisor ou ao contacto dos Recursos Humanos.
A utilização deste Website é voluntária. Também pode enviar a denúncia ao supervisor, ao
Departamento de Conformidade Empresarial, ao Departamento de Recursos Humanos ou ao
Departamento Jurídico.
São permitidas denúncias anónimas neste Website?
Não, a lei portuguesa geralmente não permite o envio de denúncias anónimas. Além disso, ao
identificar-se irá permitir-nos investigar mais detalhadamente a sua denúncia e fazer o devido
acompanhamento consigo. No limite permitido por lei, a sua identidade e quaisquer informações
fornecidas serão tratadas como estritamente confidenciais ao longo de todo o processo de
investigação. Por último, a ACCO Brands proíbe a retaliação por quaisquer denúncias feitas
de boa fé.
Que dados são recolhidos neste Website?
Todas as informações que fornecer sobre si ou sobre outras pessoas serão incluídas na denúncia.
Os dados que recolhemos incluem:
1.
2.
3.
4.
5.

o seu nome,
o seu endereço de e-mail,
o seu número de telefone,
o seu local de trabalho,
o seu título,

6. o nome de quaisquer outros indivíduos envolvidos na conduta incorreta reportada,
7. o nome de quaisquer outras testemunhas da conduta incorreta reportada, e
8. quaisquer outros dados indicados na secção “Description” (Descrição) da denúncia
Qual é a base e a finalidade da recolha de dados neste Website?
A ACCO Brands USA processa os dados submetidos neste Website para cumprir as leis locais,
para promover ainda mais o seu interesse legítimo, em conformidade com as leis estrangeiras,
bem como com a boa governança empresarial, com base no seu consentimento. Os dados
recolhidos neste Website só serão processadas para investigar e tomar medidas como resposta
à denúncia de conduta incorreta.
Quem pode receber os dados submetidos neste Website?
Os seus dados só serão partilhados com um número restrito de pessoas, conforme necessário,
para investigar e tomar medidas como resposta à sua denúncia.
Todos os dados submetidos neste Website são recolhidos pela Convercent. A Convercent é uma
empresa que processa os dados em nome da ACCO Brands USA, o controlador de dados, nos
termos de um acordo de processamento de dados.
Os dados são então transferidos para a gestão da ACCO Brands USA nos Estados Unidos para
análise e investigação adicionais. Consoante o conteúdo da denúncia, os dados serão processados
pelo Departamento Jurídico, pelo Departamento de Conformidade Empresarial, pelo Departamento
de Auditoria Interna ou pelo Departamento dos Recursos Humanos. Estas unidades de negócio são
estritamente separadas de outras unidades de negócio e aceitaram agir de forma independente das
entidades de auditoria. Os seus funcionários são especificamente formados e são responsáveis pela
confidencialidade dos dados reportados.
No decorrer da investigação ou ao tomar medidas em resposta a denúncias, a ACCO Brands
USA poderá partilhar dados com a entidade empregadora e com as seguintes categorias
de terceiros:
1.
2.
3.
4.
5.

consultor jurídico externo,
contabilistas externos,
agências auto-reguladoras,
entidades governamentais, ou
outros terceiros necessários para a conclusão de uma investigação exaustiva de uma
denúncia de conduta incorreta

Para que países são transferidos os dados submetidos neste Website?
Os dados submetidos neste Website são armazenados nos servidores da Convercent, na Irlanda
e na Alemanha, que são países que fornecem um nível adequado de proteção de dados. Além disso,
a Convercent tem certificação de conformidade com as disposições do Escudo de Proteção da
Privacidade Suíça-EUA, que garante que fornece um nível de proteção de dados adequado.

Os dados submetidos neste Website são então transferidos para a ACCO Brands USA nos Estados
Unidos. A ACCO Brands e a ACCO Brands USA também têm certificação de conformidade com
as disposições do Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA e do Escudo de Proteção da
Privacidade Suíça-EUA.
De que forma estão protegidos os dados submetidos neste Website?
No limite permitido por lei, a sua identidade e quaisquer informações fornecidas serão tratadas
como estritamente confidenciais ao longo do processo de investigação.
A ACCO Brands USA e a Convercent implementam medidas organizacionais e técnicas
adequadas para proteger os dados submetidos neste Website.
Durante quanto tempo são guardados os dados submetidos neste Website?
Os dados serão eliminados ou tornados anónimos no prazo de dois meses, após a conclusão
da investigação, desde que não sejam necessários para contestar ou avançar com quaisquer
processos legais ou administrativos, bem como com quaisquer processos disciplinares ou outros
processos oficiais. Nestes casos, os dados reportados serão guardados pelo tempo que for
necessário para concluir e finalizar processos pendentes.
Quais são os meus direitos a respeito do consentimento?
Ao clicar na caixa de verificação na parte de cima deste aviso, está a consentir a recolha dos seus
dados pessoais e a transferência dos seus dados pessoais para a sede da ACCO Brands USA nos
Estados Unidos, para efeitos de investigação. Caso não consinta, comunique as suas preocupações
através de qualquer outro dos métodos indicados acima. Se, em qualquer altura, pretender revogar
o seu consentimento, contacte DataPrivacy@acco.com. Tenha em atenção que a revogação do
consentimento poderá ser limitada em algumas situações — por exemplo, quando for possível
demonstrar que temos um requisito legal para processar os seus dados. Em algumas situações, isto
pode significar que podemos guardar os dados mesmo se retirar o seu consentimento.
Como devo fazer se tiver uma queixa sobre os dados submetidos neste Website?
Em caso de dúvida ou preocupação sobre como os seus dados são processados, poderá contactar
DataPrivacy@acco.com. Além disso, tem o direito de solicitar o acesso a quaisquer dados que
submeteu neste Website, para corrigir esses dados, para solicitar restrições ao processamento dos
dados, para contestar o processamento desses dados e para usufruir da portabilidade de dados.
Poderá ainda apresentar uma queixa junto da autoridade de supervisão da sua região.

