
 

NOTIFICAÇÃO DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 

Os regulamentos de proteção de dados de alguns países obrigam a que uma pessoa que faça uma 

comunicação com dados pessoais seja informada de certas práticas de recolha e retenção relativas à 

informação apresentada por essa pessoa e que aceite os termos e condições para a utilização deste 

serviço. 

É de assinalar que só nos é possível receber e processar comunicações através deste serviço se 

confirmar que leu e compreendeu esta Notificação de Privacidade e Proteção de Dados e consentir 

expressamente com o processamento das denúncias e dos seus dados pessoais conforme descrito infra 

ao clicar na caixa "CONSINTO".  Se não consentir, não poderá utilizar este serviço para fazer uma 

comunicação e deve contactar o seu supervisor ou gestor local ou representante de recursos humanos, 

departamento jurídico ou gestor de compliance para dar conta da situação. 

O conteúdo desta notificação aplica-se aos serviços de telefone e de comunicação online.  Deverá dar o 

seu consentimento verbal claro se utilizar o serviço telefónico gratuito.   

 

1. Geral 

Este serviço é um sistema online e telefónico disponibilizado pela INEOS para que os seus colaboradores 

denunciem suspeitas de violações de leis e regulamentos, do nosso Código de Conduta ou de políticas 

da empresa. 

Este serviço também pode ser utilizado para comunicar suspeitas de violações de outras áreas. Este 

serviço e a base de dados em que os dados pessoais e a informação que pode comunicar é armazenada 

são operados pela NAVEX Global. 

 

2. Utilização deste serviço  

A utilização deste serviço é totalmente voluntária. Encorajamo-lo(a) a comunicar possíveis violações 

diretamente ao seu supervisor ou gestor, ou a um representante dos recursos humanos, do 

departamento jurídico ou de compliance, consoante a natureza da possível violação.  Se achar que não 

lhe é possível fazê-lo, pode utilizar este serviço para fazer a sua comunicação. 

Deve ter em mente que a informação que apresentar sobre si, os seus colegas ou qualquer aspeto das 

operações da empresa podem resultar em decisões que afetam outras pessoas. Assim sendo, apresente 

apenas informação que acredite ser verdadeira. Não será objeto de retaliação da sua organização por 

fazer uma comunicação de uma suspeita de violação que seja feita de boa-fé, mesmo que 

posteriormente se venha a determinar que era factualmente incorreta. Contudo, tenha em mente que 



não toleraremos a apresentação consciente de informação falsa ou enganosa. A informação que 

apresentar será mantida confidencial, salvo na medida proibida pela lei aplicável ou conforme seja 

necessário para investigar a sua comunicação, sendo que nesse caso a informação será tratada com 

extremo cuidado. Encorajamo-lo(a) a identificar-se caso surjam mais perguntas relacionadas com a 

comunicação. 

 

3. Que dados e informações pessoais são recolhidos e processados? 

Este serviço capta os seguintes dados e informações pessoais fornecidos por si ao fazer uma 

comunicação: (i) o seu nome e dados de contacto (a não ser que a comunicação seja anónima); (ii) o 

nome e outros dados pessoais das pessoas que nomear na sua comunicação, se fornecer tal informação 

(por exemplo, descrição de funções e dados de contacto); e (iii) uma descrição da alegada má conduta, 

bem como uma descrição do incidente.  Tenha em mente que os seus dados pessoais permanecerão 

confidenciais e só serão divulgados conforme indicado nesta notificação. 

 

4. Como é que os seus dados e informações pessoais vão ser processados depois de fazer 

a comunicação e quem pode aceder aos seus dados e informações pessoais? 

Os dados e informações pessoais que fornecer serão guardados numa base de dados que se encontra 

nos servidores da NAVEX Global nos Estados Unidos.  A NAVEX Global celebrou compromissos 

contratuais com a INEOS para manter as informações que nos fornecer em segurança em conformidade 

com a lei aplicável, incluindo (para os países do EEE) as Cláusulas Contratuais Padrão da Comissão 

Europeia para a transferência de informações pessoais (para transferência para os países de fora do EEE) 

e o Quadro Privacy Shield da UE-EUA ou Suíça-EUA, conforme aplicável.  Os dados e informações 

pessoais fornecidos numa comunicação podem ser transferidos para fora do Reino Unido, União 

Europeia e/ou Espaço Económico Europeu para processamento e administração deste serviço. A NAVEX 

Global está empenhada em manter a conformidade com os requisitos de proteção de dados aplicáveis e 

rege-se pelas mais rigorosas práticas de privacidade e segurança. Para o propósito de processar e 

investigar a sua comunicação, e sujeito às disposições da lei local, os dados e informações pessoais que 

nos fornecer podem ser acedidos, processados e utilizados pelos colaboradores relevantes da INEOS, 

incluindo os recursos humanos, departamento financeiro, departamento jurídico, departamento de 

compliance, gestão, assessores externos (por exemplo, assessores jurídicos) ou, em certas 

circunstâncias, pelos técnicos da NAVEX Global.  

Os dados e informações pessoais que nos fornecer também podem ser divulgados à polícia e/ou a 

outras autoridades competentes pela aplicação da lei ou autoridades reguladoras. Os respetivos órgãos 

que recebem e processam os dados pessoais podem encontrar-se nos EUA ou noutro país que possa não 

fornecer o nível de proteção disponível na UE ou noutras jurisdições com leis de proteção de dados mais 

rigorosas. 

Os dados pessoais que nos fornecer serão guardados durante o tempo que for necessário para 

processar a sua comunicação ou, se aplicável, durante o tempo que for necessário para iniciar sanções 

ou cumprir necessidades legais ou financeiras.  



 

5. Acesso à informação relacionada com a comunicação  

A INEOS notificará imediatamente qualquer pessoas que seja alvo de uma comunicação através deste 

serviço, salvo se essa notificação tiver de ser adiada para garantir a integridade da investigação e 

preservação da informação relevante.  Para além disso, tem o direito a pedir o acesso, correção ou 

eliminação de dados pessoais ou a opor-se ao seu processamento ou a receber uma cópia dos dados 

pessoais na posse deste serviço.  Tais pedidos devem ser enviados ao seu gestor de recursos humanos.  

Também tem o direito de apresentar uma queixa à respetiva autoridade de supervisão. 

Em alguns casos, o indivíduo que é o objeto da comunicação pode aceder a informação relacionada com 

a comunicação, incluindo a fonte do relatório (mas não a identidade do denunciante) e pedir a correção 

dos dados pessoais que não estejam corretos ou que estejam incompletos em conformidade com as leis 

aplicáveis.  Para fazer tais correções, contacte a secretaria do grupo de empresas INEOS (yasin.ali@ineos.com) 

ou o gestor de compliance jurídica do grupo INEOS (charles.donkin@ineos.com).  

 

6. Disposições especiais 

Qualquer problema de SSA (segurança, saúde ou ambiente) DEVE ser comunicado assim que possível ao 

gestor de linha local em conformidade com os procedimentos operacionais existentes da INEOS.  

Comunicações de problemas de SSA APENAS serão aceites pelo serviço se a supracitada comunicação ao 

gestor de linha local tiver sido feita ou porque acredita que tal comunicação não foi totalmente 

investigada ou registada ou porque acha que não pode continuar a explorá-la com o seu gestor de linha. 

Este serviço NÃO é uma alternativa aos procedimentos de litígios dos colaboradores da INEOS.  

Recomendamos-lhe vivamente que comunique quaisquer problemas de recursos humanos/emprego 

diretamente ao seu departamento de recursos humanos/gestão local e que apenas use este serviço para 

assuntos relacionados com o emprego se acreditar que não os pode comunicar através da gestão local 

ou que a sua comunicação não foi totalmente investigada. 

Em alguns países, as comunicações anónimas podem não ser permitidas ao abrigo da lei, salvo em 

circunstâncias extremamente restritivas. 

 

CONSINTO 

Li, compreendo e consinto expressamente o processamento das minhas informações pessoais 

conforme descrito nesta notificação. 
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