Tietosuojailmoitus
ACCO Brands Corporation (“ACCO Brands”) on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa
eettisesti, rehellisesti ja kaikkia voimassa olevia lakeja noudattaen. Tämän vaatimuksen
täyttämiseksi ACCO Brands edellyttää työntekijöiden ilmoittavan mahdollisista rikkomuksista,
ja ACCO Brands kieltää ehdottomasti kostotoimenpiteet hyvässä uskossa tehtyjen ilmoitusten
perusteella. Ilmoituksia voi tehdä esimiehelle, yrityksen valvontaosastolle, henkilöstöosastolle,
lakiosastolle tai tämän verkkosivuston kautta.
Kuka on tämän verkkosivuston ylläpitäjä?
Tätä verkkosivustoa ylläpitää Convercent, Inc. (929 Broadway, Denver, CO 80203, USA;
puhelin: 1-866-403-2713; verkkosivusto: www.convercent.com) (”Convercent”) ACCO Brands
USA LLC:n puolesta (Four Corporate Drive, Lake Zurich, IL, 60047-8997; puhelin: 1-800-2226462; sähköposti: DataPrivacy@acco.com; verkkosivusto: www.accobrands.com) (”ACCO
Brands USA”).
Mitä tietoja tällä verkkosivustolla voidaan ilmoittaa?
Tällä verkkosivustolla voidaan ilmoittaa menettelyohjeisiimme, käytäntöihimme tai voimassa
oleviin lakeihin kohdistuvat vakavat rikkomukset. Ilmoitettavat aiheet luetellaan
MySafeWorkplacessa, kun aloitat ilmoitusprosessin. Muut ilmoitukset tulee antaa esimiehelle tai
paikallisen henkilöstöosaston yhteyshenkilölle.
Tämän verkkosivuston käyttö on vapaaehtoista. Voit antaa ilmoituksen myös esimiehellesi,
yrityksen valvontaosastolle, henkilöstöosastolle tai lakiosastolle.
Voiko tämän verkkosivuston kautta tehdä ilmoituksen nimettömästi?
Ei. Suomen laki edellyttää, että työntekijälle annetaan tiedot häneen kohdistuneesta
ilmoituksesta, mukaan lukien ilmoituksen lähde. Lisäksi tunnistautuminen mahdollistaa
ilmoituksen perusteellisen tutkimisen ja yhteydenpidon ilmoittajaan.
Mitä tietoja tällä verkkosivustolla kerätään?
Kaikki tiedot, jotka annat itsestäsi tai muista henkilöistä, sisällytetään ilmoitukseen. Keräämme
seuraavat tiedot:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

nimesi
sähköpostiosoitteesi
puhelinnumerosi
työpaikkasi
toimenkuvasi
ilmoitettuun rikkomukseen liittyvien henkilöiden nimet
ilmoitetun rikkomuksen todistajien nimet ja
muut tiedot, jotka annat ilmoituksen Kuvaus-osassa.

Mihin tietojen keruu tällä verkkosivustolla perustuu ja mikä on sen tarkoitus?
ACCO Brands USA käsittelee tällä verkkosivustolla annettuja tietoja paikallisten lakien
noudattamiseksi, yrityksen lainmukaisten intressien edistämiseksi muiden maiden lakien ja
hyvän johtamistavan mukaisesti sekä suostumuksesi perusteella. Tällä verkkosivustolla
kerättyjä tietoja käsitellään ainoastaan ilmoitetun rikkomuksen tutkimista ja siihen liittyviä
toimenpiteitä varten.
Kuka voi saada tällä verkkosivustolla annettuja tietoja?
Tietosi luovutetaan vain rajoitetulle määrälle henkilöitä, joita tarvitaan ilmoituksen tutkimista ja
toimenpiteisiin ryhtymistä varten.
Convercent kerää kaikki tällä verkkosivustolla annetut tiedot. Convercent on tietojenkäsittelijä,
joka toimii ACCO Brands USA:n, rekisterinpitäjän, puolesta tietojenkäsittelysopimuksen nojalla.
Tiedot siirretään sitten ACCO Brands USA:n Yhdysvalloissa sijaitsevalle hallinto-osastolle
tarkastelua ja tutkimuksia varten. Ilmoituksen sisällön mukaan sen käsittelee lakiosasto,
yrityksen määräystenmukaisuusosasto, sisäinen tarkastusosasto tai henkilöstöosasto. Nämä
liiketoimintayksiköt ovat täysin erillään muista liiketoimintayksiköistä. Niiden työntekijät ovat
saaneet nimenomaisesti koulutusta ilmoitettujen tietojen luottamuksellisuudesta, josta he ovat
myös vastuussa.
Ilmoitusten tutkimisen tai niistä johtuvien toimenpiteiden yhteydessä ACCO Brands USA voi
luovuttaa tietoja työnantajallesi ja seuraaville kolmansille osapuolille:
1.
2.
3.
4.
5.

asianajaja
ulkopuoliset kirjanpitäjät
itsesääntelyelimet
valtiolliset elimet tai
muut kolmannet osapuolet, kun ilmoitetun rikkomuksen perusteellinen tutkimus sitä
edellyttää.
Mihin maihin tällä verkkosivustolla annettuja tietoja siirretään?
Tällä verkkosivustolla annetut tiedot tallennetaan Convercentin palvelimille Irlannissa ja
Saksassa, joiden lainsäädäntö takaa riittävän tietosuojatason. Lisäksi Convercent ilmoittaa
noudattavansa EU-US Privacy Shield- ja Swiss-US Privacy Shield -tietosuojajärjestelyjä, joilla
taataan riittävä tietosuojataso.
Tällä verkkosivustolla annetut tiedot siirretään sen jälkeen ACCO Brands USA:lle
Yhdysvaltoihin. Myös ACCO Brands ja ACCO Brands USA ovat ilmoittaneet noudattavansa
EU-US Privacy Shield- ja Swiss-US Privacy Shield -tietosuojajärjestelyjä.
Kuinka tällä verkkosivustolla annettuja tietoja suojataan?
Lain sallimassa laajuudessa henkilöllisyyttäsi ja kaikkia antamiasi tietoja käsitellään ehdottoman
luottamuksellisesti koko tutkimusprosessin ajan. Kohteena olevat työntekijät saavat kuitenkin
tiedon ilmoituksesta ja heihin liittyvistä syytöksistä, lähde mukaan lukien.

ACCO Brands USA ja Convercent huolehtivat riittävistä organisaatiotason ja teknisistä
toimenpiteistä tässä verkkosivustossa annettujen tietojen suojaamiseksi.
Kuinka kauan tällä verkkosivustolla annettuja tietoja säilytetään?
Tiedot poistetaan tai muutetaan nimettömiksi kahden kuukauden kuluessa tutkimuksen
päättymisestä, mikäli tietoja ei enää tarvita oikeudellisten, hallinnollisten, kurinpidollisten tai
muiden virallisten menettelyjen turvaamiseksi tai aloittamiseksi; näissä tapauksissa annettuja
tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen vireillä olevien menettelyjen loppuun
saattamiseksi.
Mitä oikeuksia minulla on sisältöön liittyen?
Napsauttamalla ilmoituksen yläosassa olevaa ruutua suostut henkilökohtaisten tietojesi
keräämiseen ja niiden siirtämiseen ACCO Brands USA:n Yhdysvalloissa sijaitsevaan
pääkonttoriin tutkimustarkoituksia varten. Jos et anna suostumustasi, tee ilmoitus jonkin yllä
luetteloidun menetelmän avulla. Jos haluat milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi, ota yhteyttä
osoitteeseen DataPrivacy@acco.com. Huomaa, että suostumuksen peruuttamista saatetaan
rajoittaa tietyissä tilanteissa, esimerkiksi silloin, kun tietojesi käsittely perustuu laissa olevaan
vaatimukseen. Joissakin tapauksissa tämä saattaa tarkoittaa tietojesi säilyttämistä huolimatta
siitä, että olet peruuttanut suostumuksesi.
Mitä teen, jos minulla on huomautuksia tällä verkkosivustolla annettujen tietojen suhteen?
Jos sinulla on tietojesi käsittelyä koskevia huomautuksia tai kysymyksiä, ota yhteyttä
osoitteeseen DataPrivacy@acco.com. Lisäksi sinulla on oikeus saada itsellesi kaikki
verkkosivustolla antamasi tiedot, korjauttaa tietoja, pyytää rajoituksia tietojen käsittelyyn,
vastustaa tietojen käsittelyä sekä oikeus tietojen siirrettävyyteen. Voit myös tehdä kantelun
paikalliselle valvontaviranomaisellesi.

