
Gizlilik Bildirimi 

ACCO Brands Corporation (“ACCO Brands”) işlerini yürürlükte olan tüm yasalar uyarınca etik 
ve dürüst bir biçimde yürütmeyi taahhüt etmektedir. Standardı karşılama çabası doğrultusunda 
ACCO Brands potansiyel uygunsuz hareketlerle ilgili endişeleri rapor etmeleri için çalışanlarına 
itimat etmektedir–ve ACCO Brands iyi niyetle yapılan raporlamalara karşı misilleme yapılmasını 
kati surette yasaklamaktadır. Raporlar yöneticinize, Kurumsal Uyum Departmanına, İnsan 
Kaynakları Departmanına, Hukuk Departmanına veya bu web sitesi üzerinden gönderilebilir. 

Bu web sitesinin bakımını kim yapıyor? 

Bu web sitesi, Convercent, Inc. (929 Broadway, Denver, CO 80203, ABD; Telefon Numarası:  
1-866-403-2713; Web sitesi: www.convercent.com) (“Convercent”) tarafından ACCO Brands USA 
LLC (Four Corporate Drive, Lake Zurich, IL, 60047-8997; Telefon Numarası: 1-800-222-6462;  
E-posta: DataPrivacy@acco.com; Web sitesi: www.accobrands.com) (“ACCO Brands ABD”)  
adına barındırılmaktadır. 

Bu web sitesi üzerinden ne tür bilgiler rapor edilebilir? 

Bu web sitesi Kurallarımız, politikalarımız veya yürürlükte olan yasalar ile ilgili ihlalleri rapor 
etmek için kullanılabilir. Rapor edilebilir konular gönderim sürecini başlattığınızda 
MySafeWorkplace sisteminde listelenir. 

Bu web sitesinin kullanımı isteğe bağlıdır; raporlarınızı ayrıca yöneticinize, Kurumsal Uyum 
Departmanına, İnsan Kaynakları Departmanına veya Hukuk Departmanına gönderebilirsiniz. 

Bu web sitesinde isimsiz raporlamaya izin veriliyor mu? 

Evet. Ancak, kendinizi tanıtmanızı rica ediyoruz, böylece raporunuzu daha kapsamlı bir şekilde 
araştırabilir ve size geri dönüşte bulunabiliriz. 

Bu web sitesinde hangi veriler toplanıyor? 

Kendiniz veya başkaları hakkında verdiğiniz tüm bilgiler rapora dahil edilecektir. Topladığımız 
veriler şunları içerir: 

1. Adınız, 
2. E-posta adresiniz, 
3. Telefon numaranız, 
4. Çalışma konumunuz, 
5. Unvanınız, 
6. Rapor edilen uygunsuz harekete dahil olan diğer kişilerin adları, 
7. Rapor edilen uygunsuz harekete tanık olan diğer kişilerin adları ve 
8. Raporun “Açıklama” bölümünde verdiğiniz diğer bilgiler 

Bu web sitesi üzerinden veri toplanmasının esası ve amacı nedir? 

ACCO Brands ABD, bu web sitesi üzerinden gönderilen verileri yerel yasalara riayet etmek, 
yurtdışı yasalar ve iyi kurumsal idare standartları uyarınca ve isteklerinize dayalı olarak meşru 



menfaatini korumak amacıyla işlemektedir. Bu web sitesi üzerinden toplanan veriler yalnızca 
rapor edilen uygunsuz hareketlere karşı araştırma yapmak ve tedbir almak için işlenecektir. 

Bu web sitesi üzerinden gönderilen verileri kimler alabilir? 

Verileriniz yalnızca rapor edilen uygunsuz hareketlere karşı araştırma yapmak ve tedbir almak 
için gerekli sınırlı sayıda insanla paylaşılacaktır. 

Bu web sitesi üzerinden gönderilen veriler Convercent tarafından toplanmaktadır. Convercent 
veri işleme sözleşmesi uyarınca veri toplayıcısı denetçisi olan ACCO Brands ABD adına hareket 
eden bir veri işlemcisidir. 

Ardından veriler daha fazla inceleme ve araştırma için ABD'de bulunan ACCO Brands ABD 
yönetimine aktarılır. Raporun içeriğine bağlı olarak veriler Hukuk Departmanı, Kurumsal Uyum 
Departmanı, İç Denetim Departmanı ve İnsan Kaynakları Departmanı tarafından ele alınacaktır. 
Bu iş birimleri diğer iş birimlerinden kati surette ayrıdır. Bu birimlerin çalışanları rapor edilen 
verilerin gizliliği hakkında özel olarak eğitilmekte olup gizliliği korumakla sorumludur. 

Raporlara karşılık araştırma yapma veya tedbir alma sürecinde ACCO Brands ABD verileri 
işvereniniz ve aşağıdaki üçüncü şahıs kategorileri ile paylaşabilir: 

1. Dışarıdan danışman, 
2. Dışarıdan muhasebeciler, 
3. Öz düzenleyici acenteler, 
4. Devlet kuruluşları veya 
5. Rapor edilen uygunsuz hareketler üzerinde kapsamlı bir araştırmanın tamamlanması için 

gerekli diğer üçüncü şahıslar 

Bu web sitesi üzerinden gönderilen veriler hangi ülkelere aktarılır? 

Bu web sitesi üzerinden gönderilen veriler İrlanda ve Almanya'da Convercent'ın sunucularında 
depolanır. Ardından veriler ABD'de bulunan ACCO Brands ABD'ye aktarılır. 

Bu web sitesi üzerinden gönderilen veriler nasıl korunur? 

Yasalarca izin verilen ölçüde kimliğiniz ve verdiğiniz bilgiler araştırma süresi boyunca kati 
surette gizli olarak işlenecektir fakat etkilenen çalışanların bilgi almalarına ve kendileriyle ilgili 
suçlamalara erişmelerine izin verilir. 

ACCO Brands ABD ve Convercent bu web sitesi üzerinden gönderilen verileri korumak için 
yeterli organizasyonel ve teknik önlemleri almaktadır. 

Bu web sitesi üzerinden gönderilen veriler ne kadar süreyle saklanır? 

Veriler, savunma yapmak veya herhangi bir hukuki veya idari takibat veya herhangi bir disiplin 
veya diğer resmi takibat başlatmak için gerekmedikleri sürece araştırmanın tamamlanmasından 
itibaren iki ay içinde silinecek veya isimsiz hale getirilecektir; bu gibi durumlarda rapor edilen 
veriler bekleyen takibatları başlatmak ve sona erdirmek için gereken süre boyunca saklanacaktır. 



İzin verip vermemekle ilgili haklarım neler? 

Bu bildirimin en üst kısmında bulunan onay kutusuna tıklayarak kişisel verilerinizin 
toplanmasına ve araştırma amacıyla ABD'de bulunan ACCO Brands ABD'nin merkezine 
aktarılmasına izin vermiş olursunuz. İzin vermek istemiyorsanız lütfen endişelerinizi yukarıda 
listelenen diğer yöntemlerden birini kullanarak rapor edin. Daha sonra herhangi bir zamanda 
verdiğiniz izni iptal etmek istiyorsanız lütfen DataPrivacy@acco.com ile iletişime geçin. Lütfen 
yasalar uyarınca verilerinizi işlememiz gerektiğini kanıtlayabildiğimiz durumlar gibi bazı 
durumlarda izin iptallerinin sınırlandırılabileceğine dikkat edin. Bazı durumlarda, bu, izninizi 
geri çekmeniz halinde dahi verileri saklamaya devam edebileceğimiz anlamına gelebilir. 

Bu web sitesi üzerinden gönderilen veriler hakkında herhangi bir şikayetim varsa ne 
yapmam gerekir? 

Verilerinizin işlenme şekli ile ilgili herhangi bir endişeniz veya sorunuz varsa 
DataPrivacy@acco.com adresiyle iletişime geçebilirsiniz. 


