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Introducere – Scop şi domeniu de aplicare
De ce este important să luaţi atitudine?
Compania noastră şi-a luat angajamentul de a-şi desfăşura zilnic activitatea dând dovadă de
corectitudine, integritate şi respect faţă de lege şi valorile noastre. În ciuda acestui angajament,
într-o zi, este posibil să fiţi martorii unei conduite care pare să încalce legea, Codul nostru de
Conduită în Afaceri şi/sau politicile şi regulile HEINEKEN (HeiRules). Dacă observaţi sau
suspectaţi o astfel de conduită necorespunzătoare, sunteţi încurajaţi să luaţi atitudine.
Procedând astfel, oferiţi companiei noastre posibilitatea de a se ocupa de problemă. Păstrarea
tăcerii cu privire la o potenţială conduită necorespunzătoare poate să agraveze situaţia şi să
scadă nivelul de încredere.
Compania noastră apreciază cu adevărat ajutorul angajaţilor care identifică şi iau atitudine faţă
de potenţialele probleme care trebuie rezolvate. Sunteţi încurajat(ă) să luaţi atitudine, iar
angajaţii care fac acest lucru sunt protejaţi. Nu veţi avea de suferit pentru sesizarea cu bună
credinţă a motivelor de îngrijorare legate de suspiciunile de conduită necorespunzătoare şi nu
tolerăm nicio formă de represalii împotriva dumneavoastră ca urmare a faptului că aţi luat
atitudine. Până la urmă: Este esenţial să luaţi atitudine pentru a ne putea menţine reputaţia,
succesul şi capacitatea de funcţionare – atât în prezent, cât şi pe viitor.
Care este scopul general al acestei Politici prin care sunteţi încurajaţi să luaţi atitudine?
Obiectivul acestei politici este de a explica modul de expunere, cu încredere şi fără teamă de
represalii. a motivelor de îngrijorare cu privire la conduita necorespunzătoare. De asemenea,
descrie aşteptările pe care le puteţi avea din partea companiei noastre dacă luaţi atitudine.
Cine poate lua atitudine?
Această politica prin care sunteţi încurajaţi să luaţi atitudine este disponibilă tuturor persoanelor
care lucrează pentru sau în numele companiei noastre. De asemenea, este deschisă o ricăror părţi
cu care compania are sau a avut diverse relaţii de afaceri (precum parteneri de afaceri, furnizori,
acţionari, agenţi, distribuitori, reprezentanţi sau clienţi) care doresc să expună un motiv de
îngrijorare cu privire la conduita necorespunzătoare din cadrul companiei noastre.
Ce motive de îngrijorare sunt acoperite de această politică prin care sunteţi încurajaţi să luaţi
atitudine?
Această politică prin care sunteţi încurajaţi să luaţi atitudine poate fi utilizată pentru a expune
motive de îngrijorare cu privire la conduita necorespunzătoare suspectată din cadrul companiei
noastre, respectiv: orice încălcare a legii, a Codului nostru de Conduită în Afaceri şi/sau a
diferitelor politici şi reguli Heineken (HeiRules) după care se ghidează compania noastră în cadrul
funcţionării sale. Angajaţii sunt aşteptaţi să raporteze orice fraudă sau suspiciune de fraudă cu
bună credinţă, conform indicaţiilor Politicii anti-fraudă.
Exemple de motive de îngrijorare care pot fi expuse utilizând această polit ică prin care sunteţi
încurajaţi să luaţi atitudine:
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Fraudă
Discriminare sau hărţuire
Încălcări ale legilor şi regulilor privind
concurenţa
Păstrarea
necorespunzătoare
a
înregistrărilor financiare şi nefinanciare
Conflicte de interese
Mită






Probleme legate de mediu, sănătate şi
securitate
Utilizarea
necorespunzătoare
a
resurselor companiei
Tranzacţii
bazate
pe
informaţii
privilegiate
Dezvăluirea informaţiilor confidenţiale
Încălcarea politicilor noastre privind
cadourile, divertismentul şi ospitalitatea

Nu utilizaţi această politică:





Pentru a raporta evenimente care reprezintă o ameninţare imediată pentru viaţă sau
proprietate. Dacă aveţi nevoie de asistenţă de urgenţă, vă rugăm că contactaţi autorităţile
locale sau să formaţi numărul de telefon de urgenţă din ţara dumneavoastră.
Pentru orice plângeri pe care le-aţi putea avea în raport cu termenii contractului de angajare.
Pentru a rezolva disputele personale.
Pentru a face acuzaţii despre care ştiţi că sunt false. Această acţiune poate atrage după sine
măsuri disciplinare.

Ghid privind modul şi momentul pentru a lua atitudine
Cum pot lua atitudine?
Politica noastră prin care sunteţi încurajaţi să luaţi atitudine este flexibilă şi vă permite să
expuneţi motive de îngrijorare legate de o conduită necorespunzătoare suspectată prin
intermediul unei diversităţi de canale. Această politică nu înlocuieşte liniile de raportare
obişnuite ale companiei sau procedurile de plângeri din cadrul OpCo în care activaţi. În cazul în
care suspectaţi orice fel de conduită necorespunzătoare, sunteţi încurajaţi să vă adresaţi direct
persoanei implicate. Dacă consideraţi că acest lucru nu este potrivit, simţiţi-vă liberi să adresaţi
întrebări şi să ridicaţi motive de îngrijorare prin intermediul oricăruia dintre următoarele canale
prin care puteţi lua atitudine.
Managerul dumneavoastră, reprezentantul Departamentului de Resurse Umane, auditorul
intern sau consilierul juridic
Ca regulă generală, prima persoană care trebuie abordată atunci când aveţi un motiv de
îngrijorare este superiorul dumneavoastră ierarhic. De asemenea, puteţi alege să discutaţi
motivul de îngrijorare cu reprezentantul Departamentului de Resurse Umane, auditorul intern
sau consilierul juridic. Aceştia vă stau la dispoziţie pentru a vă asculta problemele. Pot lua măsuri
pentru a vă rezolva problema sau pot interveni personal în numele dumneavoastră.
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Reprezentantul Autorizat
Compania noastră şi-a numit Reprezentanţii Autorizaţi ca un punct de contact suplimentar, astfel
încât să vă expuneţi motivele de îngrijorare cu privire la conduita necorespunzătoare suspectată,
de exemplu, când nu preferaţi dezvăluirea unui motiv de îngrijorare superiorului ierarhic. Aceştia
vă stau la dispoziţie pentru a discuta motivele de îngrijorare şi pentru a vă oferi sfaturi cu privire
la paşii ulteriori. Reprezentanţii Autorizaţi nu participă la nicio investigaţie pentru a proteja
confidenţialitatea conversaţiilor cu Reprezentanţii Autorizaţi. Executaţi clic aici [insert hyperlink]
pentru detaliile de contact ale Reprezentanţilor Autorizaţi.
Biroul de Conduită în Afaceri
Biroul de Conduită în Afaceri din Amsterdam, Ţările de Jos, este responsabil de supravegherea
eforturilor la nivelul întregii companii pentru a ne asigura că afacerile se desfăşoară cu
corectitudine, integritate şi respect faţă de lege şi valorile noastre. Puteţi raporta conduita
necorespunzătoare suspectată către Biroul de Conduită în Afaceri prin e-mail la
«businessconduct@heineken.com» sau puteţi trimite o scrisoare la Biroul de Conduită în Afaceri
prin poştă la C.P. 28, 1000 AA Amsterdam, Ţările de Jos. De asemenea, puteţi contacta direct
unul dintre membrii Biroului de Conduită în Afaceri [insert hyperlink].
Serviciul prin care sunteţi încurajaţi să luaţi atitudine: Online sau telefonic
În cazul unei forme grave de conduită necorespunzătoare, când consideraţi în mod rezonabil că
problema nu poate fi rezolvată prin intermediul procedurilor interne ale companiilor incluse în
grupul HEINEKEN, puteţi utiliza Serviciul extern prin care sunteţi încurajaţi să luaţi atitudine
(«http://call.heiway.com»). Acest lucru vă oferă oportunitatea de a vă expune motivele de
îngrijorare cu privire la conduita necorespunzătoare gravă în mod confidenţial şi în propria limbă.
Serviciul prin care sunteţi încurajaţi să luaţi atitudine este oferit de un terţ independent şi este
disponibil 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an. Există două modalităţi de a
trimite un raport prin intermediul Serviciului prin care sunteţi încurajaţi să luaţi atitudine:
Pentru a înainta o plângere online, vă rugăm să vizitaţi siteul web al Serviciului prin care sunteţi încurajaţi să luaţi
atitudine la «http://call.heiway.com». Aici puteţi completa
un formular pentru a
vă trimite motivul de
îngrijorare.
Pentru a vă expune telefonic
motivul de îngrijorare,
vă rugăm să apelaţi Linia de
Integritate din ţara
dumneavoastră (apel gratuit).
Linia de integritate
aparţine unui terţ. Vă rugăm să
verificaţi
«http://call.heiway.com» sau executaţi clic aici [insert hyperlink] pentru numărul de telefon şi
instrucţiuni suplimentare.
După ce completaţi raportul (online sau telefonic), veţi primi un cod unic numit „cheie de raport”.
Puteţi utiliza această cheie pentru a reapela sau accesa site-ul web («http://call.heiway.com») în
scopul verificării progresului raportului. Puteţi vedea dacă persoana care se ocupă de raportul
dumneavoastră are un feedback sau are alte întrebări suplimentare. Dacă doriţi, puteţi furniza
informaţii suplimentare. Cheia dumneavoastră de raport este deosebit de importantă dacă alegeţi
să vă păstraţi anonimatul, deoarece în acest caz vă putem contacta numai prin intermediul site-ului
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web. Toate rapoartele primite prin intermediul Serviciului prin care sunteţi încurajaţi să luaţi
atitudine ajung înapoi la compania noastră pentru gestionare ulterioară.
Dacă doriţi să înaintaţi un raport scris, dar nu puteţi sau nu doriţi să raportaţi online pe baza
Serviciului prin care sunteţi încurajaţi să luaţi atitudine, puteţi utiliza Formularul de raportare
standard pentru a lua atitudine [insert hyperlink]. Îl puteţi trimite prin e-mail la
intcom@heineken.com sau prin poştă la Comitetul de Integritate C.P. 28, 1000 AA Amsterdam,
Ţările de Jos.
Despre „sesizările în exterior”?
Vă încurajăm cu tărie să vă expuneţi motivele de îngrijorare la nivel intern prin intermediul unuia
dintre canalele disponibile. Expunerea unui motiv de îngrijorare unei părţi din exterior (de
exemplu mass-media) poate avea implicaţii grave. Pentru compania noastră, pentru persoanele
implicate şi posibil pentru dumneavoastră, de asemenea. Luând atitudine la nivel intern, oferiţi
companiei noastre şansa de a investiga problema şi de a lua măsuri, dacă este necesar. În acest
fel putem să îmbunătăţim împreună cu adevărat compania.
Ce fel de informaţii doriţi să furnizaţi?
Când înaintaţi un raport (personal, în scris, online sau telefonic), vă rugăm să furnizaţi cât mai
multe informaţii detaliate pentru a permite companiei să evalueze şi să investigheze motivul de
îngrijorare, precum:




cunoştinţe despre context, istoric şi motivul îngrijorării
nume, date, locuri şi alte informaţii relevante
orice documente care vă pot susţine raportul

Un raport poate fi investigat în cazul în care conţine informaţii suficiente şi există o posibilitate
rezonabilă de a obţine informaţii suplimentare.
Ce trebuie să faceţi dacă nu aveţi toate faptele?
Vă încurajăm să luaţi atitudine cât mai repede posibil, ideal înainte ca situaţiile să scape de sub
control sau paguba este produsă. Este întotdeauna mai bine să discutaţi pe loc si imediat, decât
să raportaţi ulterior. Dacă aveţi cunoştinţă sau suspectaţi o conduită necorespunzătoare, luaţi
atitudine folosind informaţiile pe care le aveţi. Nu ne aşteptăm să aveţi toate răspunsurile şi în
mod clar nu ne aşteptăm să ne dovediţi că motivul dumneavoastră de îngrijorare este bine
întemeiat. Lăsaţi compania noastră să investigheze problema pentru a determina dacă există un
motiv de îngrijorare.
Nu investigaţi niciodată problema pe cont propriu şi nu căutaţi dovezi pentru a construi bazele
unui caz solid. Vă garantăm că nu vor fi luate măsuri disciplinare sau alte măsuri împotriva
dumneavoastră dacă motivul dumneavoastră sincer de îngrijorare se dovedeşte ulterior a fi greşit
sau eronat.
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Protejarea poziţiei dumneavoastră: confidenţialitatea şi lipsa represaliilor
Rapoartele rămân confidenţiale?
Întregul proces de raportare este confidenţial. Acest lucru înseamnă că informaţiile cu privire la
motivele de îngrijorare sesizate vor fi împărtăşite doar cu un număr limitat de persoane pe baza
unei necesităţi stricte de cunoaştere a acestor informaţii. Informaţiile vor fi dezvăluite în
exteriorul acestui grup mic numai dacă acest lucru este impus de către lege sau la mijloc se află
un interes public important. În principiu, avem obligaţia legală de a informa persoa na implicată
că a fost înregistrată o plângere împotriva sa, dar identitatea dumneavoastră nu va fi dezvăluită.
Dumneavoastră personal ne puteţi ajuta la protejarea confidenţialităţii, păstrând discreţia şi
nediscutând despre raport cu colegii sau orice altcineva.

Raportul poate fi făcut anonim?
Puteţi raporta motivele de îngrijorare anonim (în măsura în care acest lucru este permis de legile
din ţara dumneavoastră). Cu toate acestea, vă încurajăm să vă dezvăluiţi identitatea deoarece
este mai dificil, iar în anumite circumstanţe, este chiar imposibil, să investigăm rapoartele
anonime.
Viaţa dumneavoastră privată va fi protejată?
Compania noastră şi-a luat angajamentul de a respecta viaţa privată a tuturor persoanelor
implicate. Vom face tot ce ne stă în putinţă în mod rezonabil pentru a proteja datele personale
împotriva accesului neautorizat şi al procesării. Orice date personale obţinute ca parte din această
Politică prin care sunteţi încurajaţi să luaţi atitudine vor fi utilizate doar în scopurile explicate în
prezenta politică sau pentru a respecta legea sau un interes public important. Executaţi clic aici
pentru mai multe detalii despre protejarea datelor personale.

Lipsa represaliilor – Cum veţi fi protejaţi dacă luaţi atitudine?
Sunteţi încurajaţi să luaţi atitudine, iar angajaţii care fac acest lucru sunt protejaţi. Vă rugăm să
aveţi încredere că nu veţi avea de suferit pentru ridicarea cu bună credinţă a motivelor de
îngrijorare legate de suspiciunile de conduită necorespunzătoare şi nicio formă de represalii
împotriva dumneavoastră nu este tolerată. Represaliile sunt tratate ca fiind o problemă
disciplinară. Totuşi, nu veţi fi protejaţi dacă ridicaţi cu rea intenţie un motiv de îngrijorare despre
care ştiţi că este fals.

Ce se întâmplă dacă această politică este utilizată necorespunzător?
Se consideră încălcare a Codului nostru de Conduită în Afaceri dacă faceţi în mod conştient o
acuzaţie falsă, minţiţi investigatorii, interveniţi în cadrul unei investigaţii sau refuzaţi să cooperaţi
pentru o investigaţie. Această acţiune poate atrage după sine măsuri disciplinare.
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Urmarea – Ce se întâmplă după ce luaţi atitudine?
La ce vă puteţi aştepta atunci când luaţi atitudine?
Compania noastră ia în serios orice raport privind posibilele conduite necorespunzătoare. Dacă
depuneţi un raport, veţi primi confirmarea de primire în decurs de 5 până la 7 zile lucrătoare, cu o
estimare a duratei de gestionare şi investigare a motivului dumneavoastră de îngrijorare.
Raportul dumneavoastră va fi supus unei evaluări iniţiale şi, dacă este necesar, va fi investigat în
mod corespunzător. În medie, se poate preconiza că problema va fi rezolvată în decurs de 1-3
luni. Veţi primi informaţii cu privire la rezultate, respectiv compania stabileşte dacă s -a
înregistrat sau nu un caz de o conduită necorespunzătoare. Vă rugăm să reţineţi că nu vom putea
să oferim detalii complete cu privire la rezultatul unui caz (sau măsurile aferente luate) din
motive de confidenţialitate, viaţă privată şi drepturi legale ale tuturor părţilor implicate.
Cine va lua măsuri cu privire la motivele dumneavoastră de îngrijorare şi în ce fel?
Toate motivele de îngrijorare primite de compania noastră prin intermediul unui raport sunt
înregistrate într-un sistem de gestionare a cazurilor. În funcţie de natura, urgenţa sau impactul
potenţial al motivelor de îngrijorare, cazul va fi gestionat de OpCo sau de Responsabilul Global
de Gestionare a cazurilor, care lucrează sub supravegherea şi urmăreşte instrucţiunile
Comitetului de Integritate.
Evaluarea şi investigaţiile
Compania noastră urmează o abordare în două faze atunci când se ocupă de probleme:


Evaluare iniţială şi anchetă – Obiectivul este de a evalua motivul de îngrijorare şi de a
decide dacă este nevoie de o analiză şi investigaţie ulterioară (şi dacă este cazul, de către
cine şi sub ce formă). Aţi putea fi abordaţi pentru informaţii suplimentare.



Analiză ulterioară şi Investigaţie – Dacă raportul are nevoie de analiză şi investigaţie
ulterioară, acesta se va atribui unui Responsabil Global de Gestionare a cazurilor.
Investigaţia în sine se va concentra pe o analiză obiectivă, factuală a cazului. Dacă este
necesar, pot fi implicaţi experţi din exterior (de exemplu, avocaţi sau contabili) pentru a
vă asista la investigaţie. Aceştia vor lucra sub strictă confidenţialitate.

Analiza şi investigaţia vor fi executate într-un mod independent, corect şi nepărtinitor cu privire
la toate părţile implicate şi în conformitate cu legile şi principiile relevante (inclusiv un proces
echitabil). Detaliile despre caz, identitatea dumneavoastră şi identitatea oricărei alte persoane
menţionate în raport rămân confidenţiale pe parcursul investigaţiei şi la finalul acesteia, fiind
dezvăluite celor interesaţi numai în cazul în care acest lucru este absolut necesar.
Ce aşteptări avem de la dumneavoastră în raport cu investigaţiile?
Dacă sunteţiimplicaţi într-o investigaţie, trebuie să cooperaţi şi să răspundeţi la toate întrebările
în mod complet şi sincer. Dacă minţiţi persoanele care se ocupă de investigaţie, întârziaţi
investigaţia, interferaţi cu aceasta sau refuzaţi să cooperaţi în cadrul investigaţiei, vă puteţi
atrage măsuri disciplinare. Toate părţile implicate, inclusiv partea acuzată, au dreptul la
confidenţialitate pentru a evita prejudiciul inutil al reputaţiei. Aşadar, dacă participaţi la o
investigaţie sau aflaţi despre aceasta, trebuie să menţineţi confidenţialitatea acestor aspecte.
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Măsuri corespunzătoare
Dacă aveţi un motiv de îngrijorare bine întemeiat (respectiv chiar s-a înregistrat o conduită
necorespunzătoare), dacă este necesar, vor fi luate măsurile corespunzătoare şi în conformit ate
cu legea sau Politica de măsuri disciplinare.
Ce trebuie să faceţi dacă aveţi un motiv de îngrijorare privind urmărirea unui raport?
În cazul în care consideraţi că motivul dumneavoastră de îngrijorare sau un motiv de îngrijorare la
adresa dumneavoastră nu a fost tratat în mod corespunzător sau că o investigaţie nu a fost
desfăşurată corect, vă rugăm să informaţi Comitetul de Integritate la intcom@heineken.com sau
prin poştă la C.P. 28, 1000 AA Amsterdam, Ţările de Jos, sau Preşedintele Comitetului de
Supraveghere Heineken N.V. la supervisoryboard@heineken.com , în cazurile de competenţa
Comitetul de Integritate.

Informaţii suplimentare?
Dacă aveţi întrebări privind Politica prin care sunteţi încurajaţi să luaţi atitudine sau dacă aveţi
nevoie de asistenţă, vă rugăm să contactaţi:




managerul dumneavoastră, reprezentantul Departamentului de Resurse Umane, auditorul
intern sau consilierul juridic.
Reprezentantul dumneavoastră Autorizat.
Biroul de Conduită în Afaceri prin e-mail la «businessconduct@heineken.com.
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Protejarea datelor personale
Compania noastră este partea responsabilă („verificator”) de procesare a datelor cu caracter
personal în contextul acestei Politici prin care sunteţi încurajaţi să luaţi atitudine („date
personale”). Procesarea datelor personale a fost notificată la Autoritatea de protecţie a datelor
din Olanda cu numărul [1422894]. Verificatorul va procesa numai datele personale în sfera
acestei Politici prin care sunteţi încurajaţi să luaţi atitudine.
Agenţia care utilizează linia de asistenţă externă („operator”), acţionează în numele
verificatorului ca procesor în sfera Legii de protecţie a datelor din Olanda. În conformitate cu
acordul încheiat cu verificatorul, operatorul:
1. va procesa doar datele personale relevante în conformitate cu instrucţiunile
verificatorului;
2. va menţine confidenţialitatea datelor personale;
3. va lua măsurile de securitate tehnice şi organizaţionale corespunzătoare; şi
4. va oferi verificatorului dreptul de a evalua măsurile luate de operator şi va trimite
facilităţile de procesare a datelor către auditurile efectuate de verificator în acest sens.
Verificatorul va lua măsurile tehnice şi organizaţionale necesare pentru a proteja în mod
corespunzător datele personale împotriva pierderii sau accesului neautorizat şi a instruit
operatorul să facă acelaşi lucru. Rapoartele pot fi colectate prin orice metode de procesare a
datelor, în format electronic sau nu. Astfel de metode vor depinde de un cod, respectiv datele
personale în fiecare caz vor fi procesate separat de alte sisteme de informaţii ale angajaţilor sau
fişiere ale angajaţilor.
Rapoartele care au fost considerate nefondate vor fi eliminate cât mai repede posibil. Datele
personale referitoare la rapoartele cu privire la plângerile fondate vor fi eliminate în decurs de
două luni după finalizarea operaţiunii de verificare a investigatorilor, cu excepţia cazurilor în care
sunt luate măsuri disciplinare sau sunt înaintate proceduri judiciare împotriva persoanei implicate
sau a persoanei care a înaintat raportul, dacă raportul a fost înregistrat de rea credinţă, caz în
care datele vor fi eliminate în decurs de două luni după ce au fost executate măsurile disciplinare
sau procedurile judiciare (la instanţa superioară). Înregistrarea oricăror măsuri disciplinare
împotriva unui angajat al companiei, care au rezultat dintr-un raport înregistrat sub prevederile
acestei politici, va fi efectuată în conformitate cu procedurile interne pe care compania noastră le
menţine în raport cu înregistrările personale. „Eliminarea” înseamnă distrugerea datelor
personale sau adaptarea datelor personale, astfel încât să nu mai fie posibilă identificarea
persoanei care a înaintat raportul şi a persoanei implicate. După scurgerea perioadelor de stocare
menţionate mai sus, datele personale pot fi păstrate numai în scopuri de arhivare şi statistică în
conformitate cu legile naţionale aplicabile.
Un angajat poate întreba în orice moment superiorul direct, Reprezentatul Autorizat sau
Comitetul de Integritate dacă a fost înregistrat sau nu un raport împotriva sa. Dacă este cazul
acesta, i se va oferi o prezentare generală scrisă a datelor personale disponibile cu privire la
propria persoană, cu excepţia cazului în care acest lucru afectează în mod grav investigaţia. Dacă
datele personale se dovedesc a fi incorecte sau irelevante, persoana implicată poate solicita
corectarea sau eliminarea acestora.
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Persoana implicată are dreptul de a obiecta cu privire la procesarea datelor personale în cadrul
unui raport în baza unui temei legitim referitor la această situaţia dacă legitimitatea procesării de
către Compania noastra se bazează pe articolul 8(f) al Legii de protecţie a datelor din Olanda.
Răspunsurile la o solicitare de acces, corectare sau eliminare vor fi furnizate cât mai repede
posibil şi rezonabil, dar nu mai târziu de patru săptămâni. Orice refuz va fi efectuat în scris şi va
menţiona motivele în acest sens. Dacă este necesar să dezvăluiţi informaţii personale unei
persoane fizice sau juridice dintr-o ţară din afara Spaţiului Economic European care nu asigură un
nivel de protecţie corespunzător în sfera Directivei 95/46/CE din 24 octombrie 1995, se vor
respecta prevederile specifice referitoare la transferurile internaţionale de date personale.

Informaţii administrative
Responsabil de conţinut Afaceri Juridice Globale
Persoană de contact

Obbe Siderius
Director Conduită în Afaceri Globală
obbe.siderius@heineken.com

Data intrării în vigoare

1 ianuarie 2014

Versiune

1.0

Note:

HEINEKEN sau Compania noastră înseamnă fiecare companie care este deţinută şi
controlată majoritar, direct sau indirect, de către Heineken N.V. Această politică prin
care sunteţi încurajaţi să luaţi atitudine depăşeşte orice procedură anterioară de
raportare a conduitelor necorespunzătoare şi procedură de raportare a fraudelor din
cadrul HEINEKEN. Modificările pot fi efectuate la anumite intervale de timp şi sunt
comunicate. Vă rugăm să reţineţi că această politică are un caracter complementar:
orice legislaţie naţională aplicabilă rămâne validă. În cazul în care termenii acestei
politici sunt mai stricţi decât legislaţia aplicabilă sau asigură protecţie, drepturi sau
remedii suplimentare, termenii prezentei politici vor prevala.
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