
Oznámení o ochraně osobních údajů 

Společnost ACCO Brands Corporation („ACCO Brands“) je odhodlána podnikat eticky, čestně 
a v souladu s platnou právní úpravou. Ve snaze o splnění tohoto standardu ACCO Brands spoléhá 
na to, že její zaměstnanci budou hlásit problémy související s potenciálním pochybením – a ACCO 
Brands přísně zakazuje jakoukoliv odplatu za hlášení podaná v dobré víře. Hlášení lze podat 
vašemu nadřízenému, Firemnímu oddělení dodržování zákonů, Personálnímu oddělení, Právnímu 
oddělení nebo na těchto webových stránkách. 

Kdo spravuje tyto webové stránky? 

Tyto webové stránky jsou hostovány společností Convercent, Inc. (929 Broadway, Denver, 
CO 80203, USA; Telefonní číslo: +1-866-403-2713; Webové stránky: www.convercent.com) 
(„Convercent“) jménem společnosti ACCO Brands USA LLC (Four Corporate Drive, Lake 
Zurich, IL, 60047-8997; Telefonní číslo: +1-800-222-6462; E-mail: DataPrivacy@acco.com; 
Webové stránky: www.accobrands.com) („ACCO Brands USA“). 

Jaké informace lze prostřednictvím těchto webových stránek hlásit? 

Tyto webové stránky lze používat pro hlášení porušení našeho Kodexu, našich zásad nebo platné 
právní úpravy. Témata, která lze hlásit, jsou uvedena v seznamu na MySafeWorkplace a objeví 
se poté, co spustíte proces hlášení.  

Použití těchto webových stránek je dobrovolné; hlášení můžete rovněž podávat svému 
nadřízenému, Firemnímu oddělení dodržování zákonů, Personálnímu oddělení nebo  
Právnímu oddělení.  

Je na těchto webových stránkách povoleno anonymní hlášení? 

Ano. Nicméně vám doporučujeme uvést svou identifikaci, abychom mohli vaše hlášení pečlivě 
posoudit a zpětně vás informovat.  

Jaké údaje jsou na těchto webových stránkách shromažďovány? 

Veškeré informace které uvedete o sobě nebo jiných budou zahrnuty do hlášení. K datům,  
která shromažďujeme patří: 

1. vaše jméno, 
2. vaše e-mailová adresa, 
3. vaše telefonní číslo, 
4. vaše pracoviště, 
5. vaše funkce, 
6. jméno případných dalších osob zapojených do hlášeného pochybení, 
7. jméno případných dalších svědků hlášeného pochybení a 
8. veškerá data, která uvedete do části „Popis“ tohoto hlášení. 



Jaký je důvod a účel shromažďování dat na těchto webových stránkách? 

ACCO Brands USA zpracovává data poskytnutá na těchto webových stránkách za účelem 
dodržení místních právních předpisů, pro své zákonné účely v souladu se zahraničními zákony, 
jakož i v rámci prospěšného řízení společnosti, a to na základě vašeho souhlasu. Data 
shromažďovaná na těchto webových stránkách budou zpracovávána pouze za účelem prošetření 
a podniknutí kroků v reakci na nahlášené pochybení. 

Kdo má na těchto webových stránkách přístup k datům? 

Vaše data budou sdílena pouze s omezeným počtem osob, které je potřebují kvůli prošetření 
a podniknutí kroků v reakci na vaše hlášení.  

Veškerá data poskytnutá na těchto webových stránkách budou shromažďována společností 
Convercent. Convercent je zpracovatelem dat jménem společnosti ACCO Brands USA, správce 
dat, v souladu se smlouvou o zpracování dat. 

Data budou následně poskytnuta vedení společnosti ACCO Brands USA ve Spojených státech 
k další kontrole a vyšetření. V závislosti na obsahu hlášení bude toto zpracováno Právním 
oddělením, Firemním oddělením dodržování zákonů, Oddělením interního auditu  
nebo Personálním oddělením. Tyto obchodní jednotky jsou vzájemně přísně odděleny.  
Jejich zaměstnanci jsou speciálně školeni a nesou odpovědnost za zachování důvěrnosti 
nahlášených údajů.  

V průběhu vyšetřování nebo podnikání kroků v reakci na hlášení může společnost ACCO Brands 
USA sdílet data s vaším zaměstnavatelem a následujícími kategoriemi třetích osob:  

1. externí poradce, 
2. externí účetní, 
3. samoregulační orgány, 
4. vládní orgány nebo 
5. další třetí osoby, které jsou nezbytné pro zajištění pečlivého vyšetření nahlášeného 

pochybení. 

Do jakých zemí jsou přenášena data poskytnutá na těchto webových stránkách? 

Data poskytnutá na těchto webových stránkách jsou uchovávána na serverech společnosti 
Convercent v Irsku a v Německu, zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany dat. 
Společnost Convercent dále zajišťuje samostatně certifikovaný soulad s rámcovými systémy  
EU-US Privacy Shield a Swiss-US Privacy Shield pro zajištění odpovídající úrovně ochrany dat.  

Data poskytnutá na těchto webových stránkách jsou následně přenášena společnosti ACCO 
Brands USA ve Spojených státech. ACCO Brands a ACCO Brands USA mají rovněž samostatně 
certifikovaný soulad s rámcovými systémy EU-US Privacy Shield a Swiss-US Privacy Shield. 

 

 



Jak jsou data poskytnutá na těchto webových stránkách chráněna? 

V rozsahu povoleném právními předpisy bude po celou dobu vyšetřování s vaší identitou 
a veškerými vámi poskytnutými informacemi zacházeno jako s přísně důvěrnými.  

Společnosti ACCO Brands USA a Convercent udržují odpovídající organizační a technická 
opatření pro ochranu dat poskytnutých na těchto webových stránkách. 

Jak dlouho jsou uchovávána data poskytnutá na těchto webových stránkách? 

Data budou vymazána nebo anonymizována do dvou měsíců od ukončení vyšetřování, s výjimkou 
případů, kdy jsou nezbytná pro obhajobu nebo vedení jakéhokoli soudního či správního řízení, 
stejně jako disciplinárních nebo jiných úředních jednání; v takových případech budou nahlášená 
data uložena po dobu nezbytnou pro vedení a dokončení probíhajících řízení. 

Jaká jsou má práva ve vztahu k souhlasu? 

Kliknutím na zaškrtávací políčko v horní části tohoto oznámení poskytujete souhlas se 
shromažďováním vašich osobních údajů a jejich poskytnutí vedení společnosti ACCO Brands 
USA ve Spojených státech pro účely vyšetřování. Pokud nesouhlasíte, nahlaste prosím své námitky 
prostřednictvím některé z výše uvedených metod. Pokud budete kdykoliv v budoucnosti chtít 
odvolat svůj souhlas, obraťte se prosím na adresu DataPrivacy@acco.com. Dovolujeme si 
upozornit, že odvolání souhlasu může být v některých situacích omezeno – například v případě,  
kdy lze prokázat, že máme zákonnou povinnost vaše data zpracovat. Za určitých okolností to může 
znamenat, že budeme moci uchovat vaše data navzdory odvolání vašeho souhlasu. 

Co mám dělat, pokud si chci stěžovat ohledně dat odeslaných na webových stránkách? 

Pokud máte obavy nebo otázky ohledně toho, jak jsou vaše data zpracovávána, můžete se obrátit 
na adresu DataPrivacy@acco.com. Dále máte právo požadovat přístup k jakýmkoliv datům, které 
jste poskytli na těchto webových stránkách, příslušná data opravit, požadovat omezení zpracování 
příslušných dat, uplatnit námitku vůči zpracování takových dat nebo využít přenositelnosti dat. 
Rovněž můžete podat stížnost u dohlížecího orgánu pro váš region. 

 


