Aviso de privacidade
A ACCO Brands Corporation (“ACCO Brands”) está empenhada em realizar negócios de forma
ética, honesta e em conformidade com todas as leis aplicáveis. Na tentativa de atender a essa
norma, a ACCO Brands conta com funcionários para relatar preocupações referentes a possíveis
faltas – e a ACCO Brands proíbe estritamente a retaliação por quaisquer relatórios feitos de boa fé.
Os relatórios podem ser comunicados para o seu gerente, para o departamento de conformidade
corporativa, departamento de recursos humanos, departamento jurídico ou neste site.
Quem mantém este site?
Este site é hospedado pela Convercent, Inc. (929 Broadway, Denver, CO 80203, EUA; Número
de telefone: 1-866-403-2713; Site: 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; Site: www.accobrands.com) (“ACCO
Brands USA”).
Quais informações podem ser relatadas neste site?
Este site pode ser usado para relatar violações do nosso Código, nossas políticas ou leis
aplicáveis. Os tópicos relatáveis são listados no MySafeWorkplace quando você iniciar o
processo de envio.
O uso deste site é voluntário; você também pode fazer relatórios para o seu gerente, para o
departamento de conformidade corporativa, departamento de recursos humanos ou para o
departamento jurídico.
É permitida a denúncia anônima neste site?
Sim. No entanto, incentivamos que você se identifique para que possamos investigar mais
profundamente o seu relatório e acompanhá-lo com você.
Quais dados são coletados neste site?
Todas as informações que você fornecer sobre você mesmo ou outros serão incluídas no
relatório. Os dados que coletamos incluem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Seu nome,
Seu endereço de e-mail,
Seu número de telefone,
Seu local de trabalho,
Seu cargo,
O nome de quaisquer outras pessoas envolvidas na má conduta relatada,
O nome de quaisquer outras testemunhas da má conduta relatada, e
Quaisquer outros dados que você fornecer na seção “Descrição” do relatório

Qual é a base e a finalidade da coleta de dados neste site?
A ACCO Brands USA processa os dados enviados neste site para cumprir com as leis locais,
para favorecer seu interesse legítimo em conformidade com as leis estrangeiras, bem como a boa
governança corporativa, e com base no seu consentimento. Os dados coletados neste site só serão
processados para investigar e tomar medidas em resposta à má conduta relatada.
Quem pode receber os dados enviados neste site?
Seus dados só serão compartilhados com um número restrito de pessoas, conforme necessário,
para investigar e adotar medidas em resposta ao seu relatório.
Quaisquer dados enviados neste site são coletados pela Convercent. A Convercent é um
processador de dados atuando em nome da ACCO Brands USA, a controladora de dados, de
acordo com um contrato de processamento de dados.
Os dados são então transferidos para a gestão da ACCO Brands USA nos Estados Unidos para
posterior revisão e investigação. Dependendo do conteúdo do relatório, ele será tratado pelo
departamento jurídico, departamento de conformidade corporativa, departamento de auditoria
interna ou departamento de recursos humanos. Essas unidades de negócios são estritamente
separadas de outras unidades de negócios. Seus funcionários são treinados especificamente sobre
o assunto e responsáveis pela confidencialidade dos dados reportados.
No decorrer da investigação ou adoção de medidas em resposta aos relatórios, a ACCO Brands
USA pode compartilhar os dados com seu empregador e as seguintes categorias de terceiros:
1.
2.
3.
4.
5.

Advogado externo,
Contadores externos,
Organismos de autorregulamentação,
Entidades governamentais, ou
Outros terceiros necessários para a realização de uma investigação abrangente das
faltas relatadas

Para quais países são transferidos os dados enviados neste site?
Os dados enviados neste site são armazenados nos servidores da Convercent na Irlanda e na
Alemanha. Os dados são depois transferidos para a ACCO Brands USA nos Estados Unidos.
Como os dados enviados neste site são protegidos?
De acordo com o permitido por lei, sua identidade e todas as informações que você fornecer
serão tratadas como estritamente confidenciais durante todo o processo de investigação, embora
os funcionários afetados estejam autorizados a serem informados e a ter acesso a quaisquer
acusações relacionadas a eles.
A ACCO Brands USA e a Convercent mantêm medidas técnicas e organizacionais adequadas
para proteger os dados enviados neste site.

Por quanto tempo são mantidos os dados enviados neste site?
Os dados serão apagados ou tornados anônimos no prazo de dois meses após o término da
investigação, desde que os dados não sejam mais necessários para defender ou para prosseguir
com quaisquer processos judiciais ou administrativos, bem como os processos disciplinares ou
outros oficiais; em tais casos, os dados informados serão armazenados durante o tempo
considerado necessário para continuar e finalizar os processos pendentes.
Quais são os meus direitos em relação ao consentimento?
Ao clicar na caixa de seleção na parte superior deste aviso, você consente com a coleta dos seus
dados pessoais e a transferência dos seus dados pessoais para a sede da ACCO Brands USA nos
Estados Unidos para fins de investigação. Se você não consentir, comunique suas preocupações
por meio de qualquer um dos outros métodos listados acima. Se em algum momento você quiser
revogar seu consentimento, entre em contato com DataPrivacy@acco.com. Esteja ciente de que a
revogação do consentimento pode ser limitada em algumas situações, como por exemplo, nos
casos em que podemos demonstrar que temos uma obrigação legal para processar seus dados.
Em alguns casos, isso pode significar que somos capazes de reter os dados mesmo se você retirar
o seu consentimento.
O que devo fazer se eu tiver uma reclamação sobre os dados enviados neste site?
Em caso de dúvidas ou perguntas sobre como os seus dados são processados, entre em contato
com DataPrivacy@acco.com.

