Meddelelse om fortrolighed
ACCO Brands Corporation (“ACCO Brands”) er forpligtet til at drive sin forretning etisk, ærligt
og i overensstemmelse med alle gældende love. I sin stræben efter at opfylde denne standard, er
ACCO Brands afhængig af, at medarbejdere indberetter mistanker om potentielle overtrædelser –
og ACCO Brands forbyder udtrykkeligt repressalier for indberetninger, der er foretaget i god tro.
Indberetninger kan foretages til din leder, virksomhedens compliance-afdeling, HR-afdelingen,
juridisk afdeling eller på dette websted.
Hvem vedligeholder dette websted?
Dette websted er hostet af Convercent, Inc. (929 Broadway, Denver, CO 80203, USA;
telefonnummer: 1-866-403-2713; websted: www.convercent.com) (“Convercent”) på vegne af
ACCO Brands USA LLC (Four Corporate Drive, Lake Zurich, IL, 60047-8997; telefonnummer:
1-800-222-6462; e-mail: DataPrivacy@acco.com; websted: www.accobrands.com) (“ACCO
Brands USA”).
Hvilke oplysninger kan indberettes på dette websted?
Dette websted kan bruges til indberetning af alvorlige overtrædelser af vores Kodeks, vores
politikker eller gældende love. Overtrædelser, der kan indberettes, er anført på
MySafeWorkplace, når du begynder på indsendelsesprocessen. Andre indberetninger skal rettes
til din leder eller din kontaktperson i HR-afdelingen.
Brugen af dette websted er frivillig – du kan også rette din indberetning til din leder,
virksomhedens compliance-afdeling, HR-afdelingen eller juridisk afdeling.
Er anonym indberetning tilladt på dette websted?
Ja. Vi opfordrer dig imidlertid til at identificere dig selv, så vi kan udføre en grundigere
efterforskning af din indberetning og følge op med dig.
Hvilke data bliver indsamlet på dette websted?
Alle de oplysninger, du afgiver om dig selv og andre, bliver medtaget i indberetningen. Vores
indsamling af data omfatter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dit navn
Din e-mail-adresse
Dit telefonnummer
Din arbejdsplads
Din titel
Navnene på eventuelle andre involverede personer i den indberettede overtrædelse
Navnene på eventuelle vidner til den indberettede overtrædelse
Alle andre angivne oplysninger i feltet “Beskrivelse” i indberetningen

Hvad er baggrunden for og formålet med indsamling af data på dette websted?
ACCO Brands USA behandler indsendte data på dette websted for at overholde lokale love, for
at fremme sin legitime interesse i overholdelse af udenlandsk lovgivning såvel som af hensyn til
god virksomhedsledelse og baseret på dit samtykke. Indsamlede data på dette websted bliver kun
behandlet med henblik på efterforskning og indgriben som reaktion på den indberettede
overtrædelse.
Hvem kan modtage de indsendte data på dette websted?
Dine data bliver kun delt med et begrænset antal personer, som kræves til efterforskning og
indgriben som reaktion på din indberetning.
Alle indsendte data på dette websted bliver indsamlet af Convercent. Convercent er en
databehandler, der optræder på vegne af ACCO Brands USA, den registeransvarlige, i henhold
til en databehandlingsaftale.
Data bliver derefter overført til ledelsen i ACCO Brands USA i USA til yderligere gennemgang
og efterforskning. Afhængigt af indberetningens indhold bliver den behandlet af den juridiske
afdeling, virksomhedens compliance-afdeling, den interne revisionsafdeling eller HR-afdelingen.
Disse forretningsenheder er strengt adskilt fra andre forretningsenheder. Deres medarbejdere er
specielt uddannet i og ansvarlige for fortroligheden af indberettede data.
I forbindelse med efterforskning eller indgriben som reaktion på indberetninger kan ACCO
Brands USA dele data med din arbejdsgiver og følgende kategorier af tredjeparter:
1.
2.
3.
4.
5.

Ekstern rådgivning
Eksterne revisorer
Uafhængige bureauer
Offentlige myndigheder
Andre nødvendige parter for gennemførelse af en omfattende efterforskning af den
indberettede overtrædelse

Hvilke lande bliver indsendte data på dette websted overført til?
Indsendte data til dette websted bliver gemt på Convercents servere i Irland og Tyskland, som er
lande med et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Derudover har Convercent selvcertificeret
overensstemmelse med EU-US Privacy Shield- og Swiss-US Privacy Shield-rammerne som
tilvejebringelse af et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.
Indsendte data på dette websted bliver derefter overført til ACCO Brands USA i USA. ACCO
Brands og ACCO Brands USA har også selvcertificeret overensstemmelse med EU-US Privacy
Shield- og Swiss-US Privacy Shield-rammerne.
Hvordan bliver indsendte data til dette websted beskyttet?
I det omfang loven tillader det, bliver din identitet og alle dine afgivne oplysninger behandlet
med streng fortrolighed i hele efterforskningsprocessen.

ACCO Brands USA og Convercent opretholder passende organisatoriske og tekniske
foranstaltninger til beskyttelse af indsendte data på dette websted.
Hvor længe bliver indsendt data til dette websted opbevaret?
Data bliver slettet eller anonymiseret inden for to måneder efter efterforskningens afslutning i
den udstrækning, dataene ikke længere er nødvendige for at forsvare eller fortsætte med juridiske
eller administrative procedurer samt eventuelle disciplinære eller andre officielle procedurer. I
disse tilfælde bliver indberettede data gemt så længe som nødvendigt for at fortsætte og afslutte
verserende sager.
Hvilke rettigheder har jeg med hensyn til samtykke?
Ved at klikke på afkrydsningsfeltet øverst i denne meddelelse giver du dit samtykke til
indsamling af dine personlige data og overførsel af dine personlige data til ACCO Brands USA's
hovedkvarter i USA til efterforskningsformål. Hvis du ikke vil give dit samtykke, bedes du
indberette dine betænkeligheder via en af de andre ovenfor anførte kanaler. Hvis du på noget
tidspunkt ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte DataPrivacy@acco.com. Vær
venligst opmærksom på, at tilbagetrækning af samtykke kan være begrænset i nogle situationer –
eksempelvis hvor vi kan påvise, at vi har en juridisk forpligtelse til at behandle dine data. Dette
kan i nogle tilfælde betyde, at vi vil bibeholde data, selv om du trækker dit samtykke tilbage.
Hvad gør jeg, hvis jeg har en klage i forbindelse med indsendte data på dette websted?
Hvis du har bekymringer eller spørgsmål med hensyn til behandlingen af dine data, kan du
kontakte DataPrivacy@acco.com. Derudover har du ret til at anmode om aktindsigt i dine
indsendte data på dette websted for at korrigere disse data, for at anmode om begrænsning i
behandling af disse data og for at benytte dig af dataoverførbarhed. Du kan også indgive en klage
til tilsynsmyndigheden i dit område.

