
Varsel om personvern 

ACCO Brands Corporation (“ACCO Brands”) er forpliktet til å utføre forretninger på en etisk  
og ærlig måte, og i henhold til alle gjeldende lover. For å leve opp til denne standarden stoler 
ACCO Brands på at ansatte rapporterer bekymringer tilknyttet potensiell feil adferd – og ACCO 
Brand forbyr hevnaksjoner for slik rapportering på det sterkeste. Rapporter kan gis til lederen 
din, bedriftens compliance-avdeling, personalavdelingen, juridisk avdeling eller via dette 
nettstedet. 

Hvem driver dette nettstedet? 

Verten for dette nettstedet er Convercent, Inc. (929 Broadway, Denver, CO 80203, USA, 
telefonnummer: 1-866-403-2713; Nettsted: www.convercent.com) (“Convercent”) på vegne av 
ACCO Brands USA LLC (Four Corporate Drive, Lake Zurich, IL, 60047-8997; Telefonnummer: 
1-800-222-6462; E-post: DataPrivacy@acco.com; Nettsted: www.accobrands.com)  
(“ACCO Brands USA”). 

Hvilken informasjon kan rapporteres på dette nettstedet? 

Dette nettstedet kan brukes for å rapportere brudd på Kode, våre policyer, eller gjeldende lover. 
Rapporterbare emner er listet på MySafeWorkplace når du starter innsendingsprosessen.  

Bruk av dette nettstedet er frivillig, du kan også lage rapporter til lederen din, bedriftens 
compliance-avdeling, personalavdelingen eller juridisk avdeling.  

Er anonym rapportering tillatt på dette nettstedet? 

Ja. Vi oppmuntrer deg imidlertid til å identifisere deg selv, slik at vi kan etterforske rapporten din 
grundig og følge deg opp.  

Hvilke data samles inn på dette nettstedet? 

All informasjon som du oppgir om deg selv eller andre vil bli inkludert i rapporten. Dataene vi 
samler inn inkluderer: 

1. navnet ditt 
2. adressen din 
3. telefonnummeret ditt 
4. arbeidsstedet ditt 
5. tittelen din 
6. navnet på eventuelle andre individer i den rapporterte adferden 
7. navnet på andre vitner til den rapporterte adferden, og 
8. eventuell annen data som du oppgir i feltet "Beskrivelse" i rapporten 

 

 



Hva er grunnlaget for og formålet med å samle inn data på dette nettstedet? 

ACCO Brands USA behandler data som sendes inn på dette nettstedet for å overholde lokale 
lover, for å styrke sin interesse i overholdelse av utenlandske lover samt for god bedriftsstyring 
og basert på ditt samtykke. Data som samles inn på dette nettstedet vil kun bli behandlet for å 
undersøke og handle i respons på rapportert adferd. 

Hvem får dataene som sendes inn via dette nettstedet? 

Dataene dine vil kun bli delt med et begrenset antall personer som er nødvendig for å etterforske 
og handle i respons på rapporten din.  

All data som sendes inn på dette nettstedet samles inn av Convercent. Convercent er en 
databehandler som opptrer på vegne av ACCO Brands USA, datakontrolløren, i henhold til  
en avtale om databehandling. 

Dataene overføres deretter til ACCO Brands USA-administrasjonen i USA for videre 
gjennomgang og etterforskning. Avhengig av innholdet i rapporten vil den bli håndtert av  
den juridiske avdelingen, bedriftens compliance-avdeling, internrevisjon-avdelingen eller 
personalavdelingen. Disse bedriftsenhetene er strengt adskilte fra andre bedriftsenheter. Deres 
ansatte er spesifikt opplært i og ansvarlig for konfidensialiteten til den rapporterte dataene.  

Under etterforskningen eller som en respons på rapporter, kan ACCO Brands USA dele data med 
arbeidsgiveren din og følgende kategorier av tredjeparter:  

1. eksterne rådgivere 
2. eksterne regnskapsførere 
3. selvregulerende byråer 
4. statlige enheter eller 
5. andre tredjeparter som er nødvendig for å fullføre en omfattende undersøkelse av den 

rapporterte adferden 

Til hvilke land overføres data som sendes inn via dette nettstedet? 

Data som sendes inn til dette nettstedet lagres på Convercents servere i Irland og Tyskland,  
dette er land som har tilstrekkelige nivåer for databeskyttelse. I tillegg har Convercent 
selvsertifisert overholdelse av europeisk-amerikanske personvern- og sveitsisk-amerikanske 
personvernrammeverk for å gi et tilstrekkelig nivå for databeskyttelse.  

Data som sendes inn på dette nettstedet overføres deretter til ACCO Brands USA i USA. ACCO 
Brands og ACCO Brands USA har også selvsertifisert overholdelse av europeisk-amerikanske 
personvern- og sveitsisk-amerikanske personvernrammeverker. 

Hvordan beskyttes data som sendes til dette nettstedet? 

I den grad det er tillatt av loven, vil identiteten og all informasjon som du sender inn, behandles 
som strengt konfidensiell i løpet av etterforskningsprosessen.  



ACCO Brands USA og Convercent har tilstrekkelige organisatoriske og tekniske tiltak for å 
beskytte data som sendes inn til dette nettstedet. 

Hvor lenge beholdes dataene som sende inn til dette nettstedet? 

Data vil bli slettet eller anonymisert innen to måneder etter slutten av etterforskningen, så  
lenge dataene ikke lenger er nødvendig for å forsvare eller fortsette med noen juridisk eller 
administrativ sakføring, samt eventuelle disiplinære eller andre offisielle sakføringer. I disse 
tilfellene vil rapporterte data bli lagret så lenge det er nødvendig for å fullføre og ferdigstille 
pågående sakføringer. 

Hva er mine rettigheter når det gjelder samtykke? 

Ved å klikke på avmerkingsboksen øverst på dette varselet samtykker du til innsamling av din 
personlige data og overføring av din personlige data til ACCO Brands USAs hovedkontorer i USA 
for etterforskningsformål. Hvis du ikke samtykker, kan du rapportere dine bekymringer gjennom 
hvilken som helst av de andre kanalene som står oppført ovenfor. Hvis du på et eller annet 
tidspunkt skulle ønske å trekke tilbake samtykket ditt, må du kontakte DataPrivacy@acco.com. 
Vær oppmerksom på at tilbaketrekking av samtykke, kan være begrenset i enkelte situasjoner – for 
eksempel der vi kan demonstrere at vi har et juridisk krav for å behandle dataene dine. I enkelte 
tilfeller kan dette bety at vi kan beholde data, selv om du trekker tilbake samtykket ditt. 

Hva gjør jeg hvis jeg må klage på dataene som sendes inn via dette nettstedet? 

Hvis du har bekymringer eller spørsmål om hvordan dataene din behandles, kan du kontakte 
DataPrivacy@acco.com. I tillegg har du rett til å be om tilgang til all data som du sender inn på 
dette nettstedet, for å korrigere disse dataene, be om begrensninger på behandling av dataene, for 
å protestere på behandling av dataene og for å bruke dataportabilitet. Du kan også sende inn en 
klage til lederen for ditt område. 

 


