
Notă privind confidenţialitatea 

ACCO Brands Corporation („ACCO Brands”) se angajează să facă afaceri în mod etic, onest  
şi în conformitate cu legislaţia aplicabilă. În efortul de a atinge acel standard, ACCO Brands se 
bazează pe angajaţi să raporteze preocupările legate de potenţiale comportamente nepotrivite - 
iar ACCO Brand interzice strict represaliile pentru orice raportare efectuată cu bună-credinţă. 
Raportările se pot face la managerul dvs., Departamentul de Conformitate al Corporaţiei, 
Departamentul de Resurse Umane, Departamentul Juridic sau pe acest site web. 

Cine administrează acest site? 

Acest site web este găzduit de Convercent, Inc. (929 Broadway, Denver, CO 80203, SUA; telefon: 
1-866-403-2713; site web: www.convercent.com) („Convercent”) în numele ACCO Brands USA 
LLC (Four Corporate Drive, Lake Zurich, IL, 60047-8997; telefon: 1-800-222-6462; e-mail: 
DataPrivacy@acco.com; site web: www.accobrands.com) („ACCO Brands USA”). 

Ce informaţii pot fi raportate pe acest site web? 

Acest site web poate fi folosit pentru a raporta încălcările Codului, ale politicilor noastre sau 
legilor aplicabile. Subiectele ce pot fi raportate sunt enumerate în MySafeWorkplace atunci  
când începeţi procesul de transmitere.  

Utilizarea acestui site web este voluntară, fiind posibilă şi raportarea către managerul dvs., 
Departamentul de Conformitate al Corporaţiei, Departamentul de Resurse Umane sau 
Departamentul Juridic.  

Este permisă raportarea anonimă pe acest site web? 

Da. Totuşi, vă încurajăm să vă identificaţi, astfel încât să putem investiga mai detaliat raportul 
dvs. şi să vă putem solicita alte date sau comunica rezultatele.  

Ce date se colectează pe acest site web? 

Toate informaţiile pe care le furnizaţi despre dvs. sau alţii vor fi incluse în raport. Datele 
colectate includ: 

1. Numele, 
2. Adresa de e-mail, 
3. Numărul de telefon, 
4. Locul unde lucrați, 
5. Funcţia, 
6. Numele celorlalte persoane implicate în comportamentul nepotrivit raportat, 
7. Numele oricărui alt martor la comportamentul nepotrivit raportat şi 
8. Orice alte date furnizaţi în secţiunea „Descriere” a raportului 

 

 



Care sunt baza şi scopul colectării datelor pe acest site web? 

ACCO Brands USA procesează datele trimise prin acest site web pentru a se conforma cu 
legislaţiile locale, pentru a-şi legitima suplimentar interesul în conformitate cu legislaţiile străine, 
precum şi cu o bună conducere corporativă, pe baza consimţământului dvs. Datele colectate pe 
acest site web vor fi procesate numai în scopul investigării şi acţiunilor efectuate ca răspuns la 
comportamentul nepotrivit raportat. 

Cine poate primi datele transmise prin acest site web? 

Datele dvs. vor fi partajate cu un număr limitat de persoane, după cum este necesar pentru a 
investiga şi a acţiona ca răspuns la raportul dvs.  

Toate datele transmise prin acest site web sunt colectate de către Convercent. Convercent este un 
operator de date ce acţionează în numele ACCO Brands USA, controlerul de date, pe baza unui 
acord de prelucrare a datelor. 

Datele sunt transferate apoi conducerii ACCO Brands USA în Statele Unite pentru evaluare  
şi investigare suplimentară. În funcţie de conţinutul raportului, acesta va fi gestionat de către 
Departamentul Juridic, Departamentul de Conformitate al Companiei, Departamentul de Audit 
Intern sau de Departamentul de Resurse Umane. Aceste unităţi de afaceri sunt strict separate de 
celelalte unităţi de afaceri. Angajaţii lor sunt special instruiţi în acest sens şi responsabili pentru 
confidenţialitatea datelor raportate.  

În cursul investigaţiilor sau acţiunii efectuate ca răspuns la rapoarte, ACCO Brands USA poate 
partaja datele cu angajatorul dvs. şi următoarele categorii de terţi:  

1. Avocaţi externi, 
2. Contabili externi, 
3. Agenţii autoregulatoare, 
4. Entităţi guvernamentale sau 
5. Alţi terţi necesari pentru desfăşurarea unei investigaţii exhaustive a comportamentului 

nepotrivit raportat 

În ce ţări se transferă datele transmise prin acest site web? 

Datele transmise prin acest site web sunt stocate pe serverele Convercent din Irlanda şi 
Germania, ţări care oferă un nivel adecvat de protecţie a datelor. În plus, Convercent deţine 
conformitate autocertificată cu acordurile cadru de protejare a confidenţialităţii UE-SUA şi 
Elveţia-SUA, oferind un nivel adecvat de protecţie a datelor.  

Datele transmise prin acest site web sunt transferate apoi la ACCO Brands SUA în Statele Unite. 
ACCO Brands şi ACCO Brands USA deţin, de asemenea, conformitate autocertificată cu 
acordurile cadru de protejare a confidenţialităţii UE-SUA şi Elveţia-SUA. 

Cum sunt protejate datele transmise prin acest site web? 

În măsura în care legea o permite, identitatea dvs. şi toate informaţiile furnizate de dvs. vor fi 
tratate strict confidenţial pe toată durata procesului de investigare.  



ACCO Brands USA şi Convercent dispun de măsuri organizatorice şi tehnice adecvate pentru a 
vă proteja datele transmise prin acest site web. 

Cât timp sunt păstrate datele transmise prin acest site web? 

Datele vor fi şterse sau anonimizate în interval de două luni de la încheierea investigaţiei, cu 
condiţia ca datele să nu mai fie necesare în scopul apărării sau iniţierii de eventuale proceduri 
juridice sau administrative, precum şi disciplinare sau oficiale de alt gen; în aceste situaţii, datele 
raportate vor fi stocate atât cât este nevoie pentru a iniţia şi finaliza procedurile în curs. 

Care sunt drepturile mele în ceea ce priveşte consimţământul? 

Bifând caseta din partea superioară a prezentei note, vă daţi acordul pentru colectarea datelor dvs. 
cu caracter personal şi transferarea acestora la sediul central al ACCO Brands USA în Statele Unite 
în scopuri investigative. Dacă nu vă daţi acest acord, vă rugăm să vă exprimaţi preocupările prin 
una dintre celelalte metode enumerate anterior. Dacă la un anumit moment dat doriţi să vă revocaţi 
consimţământul, vă rugăm să contactaţi DataPrivacy@acco.com. Reţineţi faptul că revocarea 
consimţământului poate fi limitată la anumite situaţii - de exemplu, dacă putem demonstra că ni  
s-a cerut din punct de vedere legal să vă procesăm datele. În anumite situaţii aceasta poate însemna 
că vă putem reţine datele în pofida revocării consimţământului dvs. 

Ce trebuie să fac dacă am o reclamaţie legată de datele transmise prin acest site web? 

Dacă aveţi preocupări sau întrebări legate de modul în care vă sunt procesate datele, puteţi 
contacta DataPrivacy@acco.com. În plus, aveţi dreptul să solicitaţi accesul la toate datele 
transmise prin acest site web, de a corecta datele, solicita restricţii de procesare a acestora, 
obiecta cu privire la procesarea lor şi de a vă bucura de portabilitatea datelor. Mai puteţi  
depune o reclamaţie la autoritatea de supervizare din regiunea dvs. 

 


