KENNISGEVING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING
De regelgeving inzake gegevensbescherming van sommige landen vereist dat iemand die een melding
met persoonsgegevens opstelt, op de hoogte moet worden gesteld van bepaalde verzamelings- en
bewaringspraktijken met betrekking tot de door die persoon verstrekte informatie en dat deze persoon
de algemene voorwaarden voor het gebruik van deze dienst moet aanvaarden.
Houd er rekening mee dat wij via deze dienst alleen meldingen kunnen ontvangen en verwerken, als u
bevestigt dat u deze kennisgeving inzake gegevensbescherming hebt gelezen en begrepen, en dat u
uitdrukkelijk akkoord gaat met de verwerking van de meldingen en uw persoonsgegevens, zoals
hieronder beschreven, door te klikken in het vakje naast “IK GA AKKOORD”. Als u niet akkoord gaat,
mag u deze dienst niet gebruiken om een melding in te dienen en moet u contact opnemen met uw
supervisor, het lokale management of een vertegenwoordiger van HR, de Juridische Afdeling of uw
Compliance manager om de kwestie te melden.
De inhoud van deze kennisgeving is van toepassing op zowel de telefonische als de web-gebaseerde
meldingsdienst. U moet duidelijk, mondeling toestemming geven als u de gratis telefoondienst gebruikt.

1.

Algemeen

Deze dienst is een op het web gebaseerd telefonisch intake-systeem dat door INEOS wordt aangeboden
aan zijn werknemers voor het melden van vermoedelijke schendingen van wet- en regelgeving, onze
gedragscode of het bedrijfsbeleid.
De dienst kan ook worden gebruikt om vermoedelijke schendingen van andere zaken te melden. Deze
dienst en de database waarin de persoonsgegevens en informatie die u mogelijk rapporteert worden
opgeslagen worden beheerd door NAVEX Global.

2.

Gebruik van deze dienst

Het gebruik van deze dienst is geheel vrijwillig. U wordt aangemoedigd om mogelijke overtredingen
rechtstreeks te melden aan uw supervisor of manager, of aan een vertegenwoordiger van Human
Resources, de Juridische Afdeling of Compliance, afhankelijk van de aard van de mogelijke overtreding.
Bent u van mening dat u dit niet kunt doen, dan kunt u deze dienst gebruiken om uw melding te maken.
Houd er rekening mee dat de informatie die u over uzelf, uw collega’s of enig aspect van de
bedrijfsactiviteiten verstrekt kan leiden tot beslissingen die invloed hebben op anderen. Verstrek
daarom alleen informatie waarvan u denkt dat deze waar is. Er worden geen vergeldingsmaatregelen
tegen u getroffen door uw organisatie voor een te goeder trouw gemaakte melding van een

vermoedelijke overtreding, zelfs als deze later onjuist blijkt te zijn. Houd er echter wel rekening mee dat
het willens en wetens verstrekken van valse of misleidende informatie niet wordt getolereerd. De
informatie die u verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld, behalve voor zover dit door de toepasselijke
wetgeving verboden is of als dit anderszins nodig is om uw melding te onderzoeken, in welk geval de
informatie zo voorzichtig mogelijk wordt behandeld. U wordt aangemoedigd om uzelf te identificeren
voor het geval er vervolgvragen zijn.

3.

Welke (persoons)gegevens worden verzameld en verwerkt?

Met deze dienst worden de volgende (persoons)gegevens vastgelegd, die u verstrekt wanneer u een
melding opstelt: (i) uw naam en contactgegevens (tenzij u anoniem een melding maakt); (ii) de naam en
andere persoonsgegevens van de personen die u in uw rapport noemt als u dergelijke informatie
verstrekt (d.w.z. functiebeschrijvingen en contactgegevens); en (iii) een beschrijving van het vermeende
wangedrag en van de omstandigheden van het incident. Uw persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk
gehouden en wordt alleen bekendgemaakt zoals uiteengezet in deze kennisgeving.

4.
Hoe worden de (persoons)gegevens verwerkt na uw melding en wie heeft hier
toegang toe?
De (persoons)gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in een database op servers die worden
gehost en beheerd door NAVEX Global in de Verenigde Staten. NAVEX Global is contractuele
verplichtingen aangegaan met INEOS om de informatie die u verstrekt te beveiligen in overeenstemming
met de toepasselijke wetgeving, inclusief (voor EER-landen) de standaardcontractbepalingen van de
Europese Commissie voor de doorgifte van persoonlijke informatie (voor doorgifte naar niet-EERlanden) en binnen het kader van het Europees-Amerikaanse of Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield,
indien van toepassing. Persoonsgegevens en informatie verstrekt in een melding kunnen buiten het
Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en/of de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven
voor de verwerking en het beheer van deze dienst. NAVEX Global zet zich in om te blijven voldoen aan
de toepasselijke gegevensbeschermingsvereisten en houdt zich aan strenge privacy- en
beveiligingspraktijken. Met het oog op het verwerken en onderzoeken van uw melding en met
inachtneming van de bepalingen van de lokale wetgeving, kunnen de persoonsgegevens en informatie
die u verstrekt worden ingezien, verwerkt en gebruikt door het relevante INEOS-personeel, inclusief HR,
de afdelingen Juridische zaken, Financiën en Compliance, het management, externe adviseurs (bijv.
juridische adviseurs) of, in beperkte omstandigheden, door technisch personeel van NAVEX Global.
Persoonsgegevens en informatie die u verstrekt kunnen ook worden bekendgemaakt aan de politie
en/of andere handhavings- of regelgevende instanties. De relevante instanties die persoonsgegevens
ontvangen en verwerken kunnen zich in de VS of in een ander land bevinden, dat mogelijk niet het
gegevensbeschermingsniveau biedt dat beschikbaar is in de EU of andere rechtsgebieden met strengere
gegevensbeschermingswetgeving.

De persoonsgegevens die u verstrekt worden zo lang bewaard als nodig is om uw melding te verwerken
of, indien van toepassing, zo lang als nodig is om sancties op te leggen of om te voldoen aan juridische of
financiële behoeften.

5.

Toegang tot informatie betreffende de melding

INEOS brengt onmiddellijk elke persoon die het onderwerp is van een melding via deze dienst op de
hoogte, behalve wanneer kennisgeving moet worden uitgesteld om de integriteit van het onderzoek en
het behoud van relevante informatie te waarborgen. Verder hebt u het recht om toegang tot, correctie
of verwijdering van persoonsgegevens te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, of om
een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die via deze dienst worden bewaard. Een dergelijke
aanvraag moet worden gericht aan uw HR-manager. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij
de relevante toezichthoudende autoriteit.
In sommige gevallen heeft de persoon op wie de melding betrekking heeft toegang tot informatie over
de melding, inclusief de meldingsbron (maar niet de identiteit van de melder) en kan hij/zij verzoeken
om correctie van persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn in overeenstemming met het
toepasselijke recht. Neem voor dergelijke correcties contact op met de bedrijfssecretaris van de INEOS
Groep (yasin.ali@ineos.com) of de Legal Compliance Manager van de INEOS Groep
(charles.donkin@ineos.com).

6.

Bijzondere bepalingen

Elke VGM-kwestie (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) MOET zo snel mogelijk worden gemeld bij het
lokale lijnmanagement in overeenstemming met de vastgestelde werkprocedures van INEOS.
Meldingen van VGM-kwesties worden ALLEEN door deze dienst aanvaard als voornoemde melding bij
het lokale lijnmanagement heeft plaatsgevonden of omdat u van mening bent dat een dergelijke
melding niet volledig is onderzocht of geregistreerd, of omdat u het gevoel hebt dat u de kwestie geen
vervolg kunt geven met uw lokale management.
Deze dienst is GEEN alternatief voor het volgen van de INEOS-klachtenprocedures voor medewerkers.
We raden u sterk aan om HR-/arbeidsrechtelijke kwesties rechtstreeks bij uw HR-afdeling/lokaal
management te melden en deze dienst alleen te gebruiken voor arbeidsgerelateerde zaken als u van
mening bent dat u dit niet via het lokale management kunt melden of dat uw melding niet volledig is
onderzocht.
In sommige landen zijn anonieme meldingen volgens de wet niet toegestaan, behalve onder uiterst
beperkte omstandigheden.

IK GA AKKOORD
Ik heb de beschrijving in deze kennisgeving van de verwerking van mijn persoonsgegevens gelezen,
begrepen en ga hiermee uitdrukkelijk akkoord.

