Privacyverklaring
ACCO Brands Corporation (“ACCO Brands”) wil graag ethisch, eerlijk en in overeenstemming
met de geldende wetgeving handelen. In het streven om aan die norm te voldoen, vertrouwt
ACCO Brands op werknemers om problemen met betrekking tot mogelijk wangedrag te melden.
Daarnaast verbiedt ACCO Brands ten strengste represailles voor meldingen die te goeder trouw
zijn gemaakt. Meldingen kunnen gemaakt worden bij uw manager, de afdeling Corporate
Compliance, de afdeling Human Resources, de juridische afdeling of op deze website.
Wie onderhoudt deze website?
Deze website wordt gehost door Convercent, Inc. (929 Broadway, Denver, CO 80203, Verenigde
Staten; telefoonnummer: 1-866-403-2713; website: www.convercent.com) (“Convercent”)
namens ACCO Brands USA LLC (Four Corporate Drive, Lake Zurich, IL, 60047-8997;
telefoonnummer: 1-800-222-6462; e-mail: DataPrivacy@acco.com; website:
www.accobrands.com) (“ACCO Brands USA”).
Welke informatie kan op deze website worden gemeld?
Deze website kan worden gebruikt om schendingen van onze Gedragscode, ons beleid of de
toepasselijke wetgeving te melden. De te rapporteren onderwerpen worden vermeld op
MySafeWorkplace wanneer u begint met het verzendproces.
Het gebruik van deze website is vrijwillig; we moedigen u aan om meldingen te maken aan uw
manager, uw lokale Human Resources-afdeling, de afdeling Corporate Compliance of de
juridische afdeling.
Is anoniem melden op deze website toegestaan?
Ja. We moedigen u echter aan om uzelf te identificeren, zodat we uw melding grondiger kunnen
onderzoeken en deze samen met u kunnen opvolgen.
Welke gegevens worden verzameld op deze website?
Alle informatie die u over uzelf of anderen verstrekt, wordt in het rapport opgenomen. We
verzamelen onder andere de volgende gegevens:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

uw naam,
uw e-mailadres,
uw telefoonnummer,
uw werklocatie,
uw functie,
de naam van eventuele andere personen die betrokken zijn bij het gemelde wangedrag,
de naam van eventuele getuigen van het gemelde wangedrag, en
alle andere gegevens die u opgeeft in het gedeelte ‘Beschrijving’ van het rapport

Wat is de basis en het doel van het verzamelen van gegevens op deze website?
ACCO Brands USA verzamelt de op deze website ingediende gegevens om te voldoen aan de lokale
wetgeving en om haar legitieme interesse in de naleving van buitenlandse wetten en een goed
ondernemingsbestuur te bevorderen. Gegevens die op deze website worden verzameld, worden
alleen verwerkt om onderzoek te doen en actie te ondernemen als reactie op gemeld wangedrag.
Wie ontvangt mogelijk de gegevens die op deze website zijn ingediend?
Uw gegevens worden alleen gedeeld met een beperkt aantal mensen voor zover dat nodig is om
onderzoek te doen en actie te ondernemen naar aanleiding van uw melding.
Alle gegevens die op deze website worden ingediend, worden verzameld door Convercent.
Convercent is een gegevensverwerker die optreedt namens ACCO Brands USA, de
gegevensbeheerder, op grond van een overeenkomst voor gegevensverwerking.
Gegevens worden vervolgens overgedragen aan het management van ACCO Brands USA in de
Verenigde Staten voor verdere beoordeling en onderzoek. Afhankelijk van de inhoud van de
melding, wordt deze afgehandeld door de juridische afdeling, de afdeling Corporate Compliance,
de afdeling Internal Audit of de afdeling Human Resources. Deze bedrijfseenheden zijn strikt
gescheiden van andere bedrijfseenheden. Hun werknemers zijn specifiek getraind en
verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van gerapporteerde gegevens.
Tijdens het onderzoeken of ondernemen van actie als reactie op de meldingen kan ACCO Brands
USA gegevens delen met uw werkgever en de volgende categorieën van derden:
1.
2.
3.
4.
5.

externe adviseurs,
externe boekhouders,
zelfregulerende agentschappen,
overheidsinstanties, of
andere derden die nodig zijn voor het uitvoeren van een uitgebreid onderzoek van het
gemelde wangedrag

Aan welke landen worden de gegevens die op deze website zijn doorgegeven overgedragen?
Gegevens die naar deze website worden verzonden, worden opgeslagen op Convercent-servers in
Ierland en Duitsland, landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden.
Bovendien zorgt Convercent voor een zelf-gecertificeerde naleving van het EU-VSprivacyschild en de Zwitserse-Amerikaanse privacyschildkaders als een adequaat niveau van
gegevensbescherming.
Gegevens die op deze website zijn ingediend, worden vervolgens overgedragen aan ACCO Brands
USA in de Verenigde Staten. ACCO Brands en ACCO Brands USA hebben ook een zelfgecertificeerde naleving van het EU-VS-privacyschild en Zwitserse-Amerikaanseprivacyschildkaders.

Hoe worden gegevens die naar deze website worden verzonden beschermd?
Voor zover wettelijk toegestaan, worden uw identiteit en alle informatie die u verstrekt
gedurende het hele onderzoeksproces strikt vertrouwelijk behandeld.
ACCO Brands USA en Convercent hanteren adequate organisatorische en technische
maatregelen om gegevens die op deze website worden ingediend te beschermen.
Hoe lang worden de gegevens op deze website bewaard?
Gegevens zullen binnen twee maanden na het einde van het onderzoek verwijderd of
geanonimiseerd worden, zolang de gegevens niet verder vereist zijn ter verdediging of om
juridische, administratieve, disciplinaire of andere officiële procedures voort te zetten; in
dergelijke gevallen worden gerapporteerde gegevens zo lang als nodig is opgeslagen om de
lopende procedure voort te zetten of af te ronden.
Wat zijn mijn rechten met betrekking tot toestemming?
Door op het selectievakje boven aan deze kennisgeving te klikken, stemt u in met het verzamelen
van uw persoonlijke gegevens en de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar het
hoofdkantoor van ACCO Brands USA in de Verenigde Staten voor onderzoeksdoeleinden. Als u
niet akkoord gaat, kunt u uw probleem via een van de andere hierboven genoemde methoden
melden. Als u op enig moment uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact op met
DataPrivacy@acco.com. Houd er rekening mee dat intrekking van de toestemming in sommige
situaties beperkt kan zijn, bijvoorbeeld wanneer we kunnen aantonen dat we wettelijk verplicht
zijn om uw gegevens te verwerken. In sommige gevallen kan dit betekenen dat we gegevens
kunnen bewaren, zelfs als u uw toestemming intrekt.
Wat moet ik doen als ik een klacht heb over de gegevens die op deze website zijn ingediend?
Als u zich zorgen maakt of vragen hebt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt,
kunt u contact opnemen met DataPrivacy@acco.com. Bovendien hebt u het recht om toegang te
vragen tot alle gegevens die u op deze website indient, om die gegevens te corrigeren, om
beperkingen aan te vragen voor de verwerking van die gegevens, om bezwaar te maken tegen de
verwerking van die gegevens en om te profiteren van gegevensportabiliteit. U kunt ook een
klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor uw regio.

