Om integritet
ACCO Brands Corporation (“ACCO Brands”) är fast beslutna att bedriva sin verksamhet på ett
etiskt och ärligt sätt, i enlighet med alla tillämpliga lagar. I strävan att hålla denna höga standard
förlitar sig ACCO Brands på att medarbetare rapporterar bekymmer relaterade till potentiellt
olämpligt uppträdande – och ACCO Brands förbjuder helt alla former av vedergällning för
rapport som gjorts i god tro. Rapportering kan göra till din chef, avdelningen för bolagets
efterlevnad, personalavdelningen eller juridiska avdelningen eller på denna webbplats.
Vem sköter denna webbplats?
Webbplatsen hostas av Convercent, Inc. (929 Broadway, Denver, CO 80203, USA; Telefon:
1 866 403 2713; Webbplats: www.convercent.com) (”Convercent”) på uppdrag av ACCO Brands
USA LLC (Four Corporate Drive, Lake Zurich, IL, 60047-8997; Telefon: 1 800 222 6462;
E-postadress: DataPrivacy@acco.com; Webbplats: www.accobrands.com) (”ACCO Brands USA”).
Vilken information kan rapporteras på webbplatsen?
Denna webbplats kan användas för att rapportera allvarliga överträdelser av vår Kod, våra
policyer eller tillämpliga lagar av viktiga medarbetare och andra tjänstemän. Ämnen som kan
rapporteras listas på MySafeWorkplace när du påbörjar rapporteringsprocessen. Övriga rapporter
ska göras till din chef eller lokala personalrepresentant.
Användning av webbplatsen är frivillig. Du kan även rapportera till din chef, avdelningen för
bolagets efterlevnad, personalavdelningen eller juridiska avdelningen.
Är det tillåtet att rapportera anonymt på webbplatsen?
Ja, men genom att du identifierar dig kan vi göra noggrannare undersökning av din rapport och
följa upp med dig.
Vilka data samlas in på webbplatsen?
All information du lämnar om dig själv eller andra inkluderas i rapporten. Data vi samlar
in inkluderar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ditt namn
Din e-postadress
Ditt telefonnummer
Din arbetsplats
Din befattning
Namn på andra personer som nämns i rapporten om olämpligt uppträdande
Namn på andra vittnen till det rapporterade olämpliga uppträdandet
All övrig data som du lämnar i sektionen “Beskrivning” på rapporten

Vad är skälet till och syftet med att samla in data på webbplatsen?
ACCO Brands USA bearbetar data som skickats in på webbplatsen för att uppfylla lokala lagar,
för att främja sitt legitima intresse i efterlevnad av främmande lagar samt god styrning av bolaget
och är baserat på ditt samtycke. Data som samlats in på webbplatsen kommer enbart att bearbetas
för att undersöka och vidta åtgärder på grund av rapporterat olämpligt uppträdande.
Vem kan ta emot data som skickats in på denna webbplats?
Din data kommer enbart att delas med ett så begränsat antal personer som är nödvändigt för att
undersöka och vidta åtgärder till följd av din rapport.
All data som skickas in på webbplatsen samlas in av Convercent. Convercent är en
databearbetare som agerar på uppdrag av ACCO Brands USA, datakontrollanten, utifrån ett
databearbetningsavtal.
Data överförs sedan till ledningen för ACCO Brands USA i USA för vidare granskning och
undersökning. Beroende på rapportens innehåll kommer den att hanteras av avdelningen för
bolagets efterlevnad, personalavdelningen, juridiska avdelningen eller avdelningen för
internrevision. Dessa affärsenheter är strikt åtskilda från andra affärsenheter. Deras medarbetare
har speciell utbildning för och ansvarar för rapporterad datas sekretess.
Under undersökning eller åtgärd till följd av rapporter kan ACCO Brands USA dela data med din
arbetsgivare och följande kategorier av tredje parter:
1.
2.
3.
4.
5.

Extern advokat
Externa revisorer
Självreglerande instanser
Myndigheter
Andra tredje parter som är nödvändiga för en fullständig undersökning av det
rapporterade olämpliga uppträdandet

Till vilka länder överförs data som lämnats på webbplatsen?
Data som lämnats på webbplatsen sparas på Convercents servrar i Irland och i Tyskland, länder
som har en tillräcklig nivå av dataskydd. Dessutom har Convercent egencertifierad efterlevnad
av ramverken EU-US Privacy Shield och Swiss-US Privacy Shield för att tillhandahålla en
tillräcklig nivå av dataskydd.
Data som lämnats på webbplatsen överförs sedan till ACCO Brands USA i USA. ACCO Brands
och ACCO Brands USA har också egencertifierad efterlevnad av ramverken EU-US Privacy
Shield och Swiss-US Privacy Shield.
Hur skyddas data som lämnas på webbplatsen?
I den utsträckning som lagen tillåter behandlas din identitet och all information som du lämnar
med så stor sekretess som är möjligt under undersökningsprocessen men medarbetare som
påverkas tillåts informeras om och får åtkomst till eventuella anklagelser gällande dem.

ACCO Brands USA och Convercent upprätthåller tillräckliga organisatoriska och tekniska
åtgärder för att skydda data som lämnats på webbplatsen.
Hur länge behålls data som lämnats på webbplatsen?
Data raderas eller anonymiseras inom två månader efter slutförd undersökning såvida denna data
inte behövs mer för att försvara eller gå vidare med juridiska eller administrativa åtgärder samt
eventuella disciplinära eller andra formella åtgärder – i sådana fall kommer rapporterade data att
sparas så lång tid som behövs för att gå vidare med och avsluta pågående förfaranden.
Vilka är mina rättigheter vad gäller samtycke?
Genom att markera i kryssrutan längst upp i detta dokument samtycker du till insamling av din
persondata och överföring av din persondata till ACCO Brands USA:s huvudkontor i USA för att
kunna genomföra undersökningen. Om du inte samtycker kan du rapportera dina bekymmer
genom någon av de andra metoder som listas ovan. Om du vid något tillfälle vill ångra ditt
samtycke ska du kontakta DataPrivacy@acco.com. Kom ihåg att om du ångrar samtycket kan det
vara begränsat i vissa fall – exempelvis om vi kan visa att vi har juridiska krav på att bearbeta
dina data. I vissa fall kan det innebära att vi kan behålla data även om du ångrar ditt samtycke.
Vad ska jag göra om jag har ett klagomål gällande data som lämnats på webbplatsen?
Om du har bekymmer eller frågor gällande hur din data bearbetas kan du kontakta
DataPrivacy@acco.com. Dessutom har du rätt att begära åtkomst till alla data som du har lämnat
på webbplatsen, för att korrigera dessa data, för att begära begränsningar för bearbetning av
dessa data, för att motsätta dig bearbetning av dessa data och för att utnyttja dataportabilitet. Du
kan även framföra klagomål till den övervakande instansen i din region.

