
Informacja na temat prywatności 

ACCO Brands Corporation ( „ACCO Brands”) zobowiązuje się do prowadzenia działalności w 
sposób etyczny, rzetelny i zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W dążeniu do 
spełnienia tego standardu ACCO Brands liczy na to, że pracownicy będą zgłaszać podejrzenia 
dotyczące potencjalnych nieprawidłowości, a ACCO Brands surowo zabrania odwetu za 
jakiekolwiek zgłoszenia dokonane w dobrej wierze. Podejrzenia można zgłaszać swojemu 
menedżerowi, do wydziału Corporate Compliance, wydziału zasobów ludzkich, wydziału 
prawnego lub na tej stronie. 

Kto prowadzi tę stronę? 

Niniejsza strona internetowa prowadzona jest przez Convercent, Inc. (929 Broadway, Denver, 
CO 80203, USA; nr tel.: 1-866-403-2713; strona internetowa: www.convercent.com) 
(„Convercent”) na rzecz ACCO Brands USA LLC (Four Corporate Drive, Lake Zurich, IL, 
60047-8997; nr tel.: 1-800-222-6462; e-mail: DataPrivacy@acco.com; strona internetowa: 
www.accobrands.com) („ACCO Brands USA”). 

Jakie informacje można zgłaszać na tej stronie? 

Ze strony tej można korzystać w celu zgłaszania naruszeń naszego kodeksu, naszych polityk,  
lub obowiązujących przepisów. Tematy zgłoszeń są wyświetlane w MySafeWorkplace po 
rozpoczęciu procesu składania zawiadomienia.  

Korzystanie z tej witryny jest dobrowolne; możesz także zgłaszać swoje podejrzenia 
menedżerowi, do wydziału Corporate Compliance, wydziału zasobów ludzkich lub  
wydziału prawnego.  

Czy w tej witrynie są możliwe zgłoszenia anonimowe? 

Tak, jednak podanie swojej tożsamości pozwoli nam dokładniej zbadać zgłoszenie i 
skontaktować się z Tobą.  

Jakie dane są zbierane na tej stronie? 

Wszystkie informacje podawane przez Ciebie na Twój temat lub na temat innych osób zostaną 
uwzględnione w raporcie. Zbierane przez nas dane obejmują: 

1. Twoje imię i nazwisko, 
2. Twój adres e-mail, 
3. Twój numer telefonu, 
4. Twoje miejsce pracy, 
5. Twój tytuł, 
6. Nazwiska i imiona innych osób zaangażowanych w zgłoszone nieprawidłowości, 
7. Nazwiska i imiona innych świadków zgłoszonej nieprawidłowości, oraz 
8. Wszelkie inne dane podane przez Ciebie w sekcji „Opis” zgłoszenia 



Jaka jest podstawa i cel zbierania danych na tej stronie? 

Firma ACCO Brands USA przetwarza dane przekazane za pomocą tej strony w celu zapewnienia 
przestrzegania lokalnych przepisów prawa, w celu realizacji uzasadnionego interesu leżącego w 
przestrzeganiu zagranicznych przepisów prawa oraz dobrego ładu korporacyjnego, na podstawie 
Twojej zgody. Dane zebrane na tej stronie będą przetwarzane tylko w celu zbadania i podjęcia 
działań w odpowiedzi na zgłoszone nieprawidłowości. 

Kto może otrzymywać dane przekazane za pomocą tej strony? 

Twoje dane zostaną udostępnione tylko ograniczonej liczbie osób w celu zbadania i podjęcia 
działań w odpowiedzi na Twoje zgłoszenie.  

Wszelkie dane przekazane za pomocą tej strony są zbierane przez firmę Convercent. Firma 
Convercent jest podmiotem przetwarzającym dane działającym w imieniu ACCO Brands USA, 
administratora danych, na podstawie umowy dotyczącej przetwarzania danych. 

Dane są następnie przekazywane kierownictwu firmy ACCO Brands USA w Stanach 
Zjednoczonych na potrzeby dalszej analizy i dochodzenia. W zależności od treści zgłoszenia 
będzie ono rozpatrywane przez wydział prawny, wydział Corporate Compliance, wydział audytu 
wewnętrznego lub wydział zasobów ludzkich. Te jednostki biznesowe są ściśle oddzielone od 
innych jednostek biznesowych. Ich pracownicy są odpowiednio wyszkoleni i odpowiedzialni za 
poufność zgłaszanych danych.  

W trakcie badania lub działań podjętych w reakcji na zgłoszenia ACCO Brands USA może 
udostępniać dane Twojemu pracodawcy i następującym kategoriom osób trzecich:  

1. Zewnętrzny doradca prawny, 
2. Zewnętrzni księgowi, 
3. Organy samorządu zawodowego, 
4. Jednostki administracji rządowej, lub 
5. Inne strony trzecie niezbędne do przeprowadzenia kompleksowego dochodzenia  

w sprawie zgłoszonej nieprawidłowości 

Do jakich krajów mogą trafić dance przekazane za pomocą tej strony? 

Dane przekazane za pomocą tej strony są przechowywane na serwerach Convercent w Irlandii  
i Niemczech, które to kraje zapewniają odpowiednią ochronę danych. Dodatkowo firma 
Convercent poświadczyła swoją zgodność z przepisami tarczy ochrony prywatności UE-USA  
i tarczy ochrony prywatności Szwajcaria-USA, jako podmiotu zapewniającego odpowiedni 
poziom ochrony danych.  

Dane przekazane za pomocą tej strony są następnie przekazywane kierownictwu firmy ACCO 
Brands USA w Stanach Zjednoczonych. ACCO Brands and ACCO Brands USA również 
poświadczyły swoją zgodność z przepisami tarczy ochrony prywatności UE-USA i tarczy 
ochrony prywatności Szwajcaria-USA. 

 



Jak chronione są dane przekazane za pomocą tej strony? 

W zakresie dozwolonym przez prawo Twoja tożsamość i wszelkie informacje, które podasz, 
będą traktowane jako ściśle poufne w trakcie całego procesu dochodzenia.  

Firma ACCO Brands USA i Convercent utrzymują odpowiednie środki organizacyjne i 
techniczne w celu ochrony danych przekazanych za pomocą tej strony. 

Jak długo przechowywane są dane przekazane za pomocą tej strony? 

Dane zostaną usunięte lub zanonimizowane w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia 
dochodzenia, o ile dane te nie będą dodatkowo potrzebne w celu obrony lub kontynuowania 
jakichkolwiek postępowań sądowych lub administracyjnych, jak również wszelkich innych 
postępowań dyscyplinarnych lub urzędowych; w tych przypadkach zgłoszone dane będą 
przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do kontynuowania i zakończenia  
trwających postępowań. 

Jakie są moje prawa dotyczące zgody? 

Klikając na pole znajdujące się na początku tej informacji wyrażasz zgodę na gromadzenie 
danych osobowych i przekazywanie danych osobowych do siedziby ACCO Brands USA 
w Stanach Zjednoczonych do celów dochodzeniowych. Jeśli nie wyrażasz zgody, zgłoś swoje 
podejrzenia korzystając z innych metod wymienionych powyżej. Jeśli w dowolnym momencie 
chcesz cofnąć swoją zgodę, prosimy o kontakt z DataPrivacy@acco.com. Należy pamiętać, że 
cofnięcie zgody może być w niektórych sytuacjach ograniczone - na przykład, gdy możemy 
wykazać obowiązek prawny przetwarzania danych. W niektórych przypadkach może to 
oznaczać, że możemy zachować dane, nawet jeśli wycofasz swoją zgodę. 

Co zrobić, jeśli mam zastrzeżenie dotyczące danych przekazanych za pomocą tej strony? 

Jeśli masz wątpliwości lub pytania dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych, możesz 
skontaktować się z DataPrivacy@acco.com. Dodatkowo masz prawo zażądać dostępu do danych 
przekazanych za pomocą tej strony, możesz poprawić dane, zażądać ograniczeń w przetwarzaniu 
danych, sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych lub zażądać wprowadzenia przenośności 
danych. Możesz także złożyć skargę do organu nadzoru w swoim regionie. 

 


