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Polityka ochrony prywatności Infolinii ds. etyki  
 
W Conduent działa Infolinia ds. etyki, za pośrednictwem której można zgłaszać 
podejrzenia i zadawać pytania, korzystając z bezpłatnych numerów telefonu oraz 
narzędzia internetowego. Usługa ta świadczona jest w imieniu Conduent przez Navex 
Global i jest dostępna dla wszystkich pracowników, wykonawców, sprzedawców, 
dostawców i partnerów biznesowych spółki Conduent, a także dla pozostałych 
obywateli. Zgłoszenia przyjmowane za pośrednictwem Infolinii ds. etyki są traktowane 
poufnie, a informacje udostępniane są tylko w razie konieczności w celu 
przeprowadzenia dochodzenia, zgłoszenia wyników odpowiedzialnemu członkowi 
kierownictwa i wdrożenia odpowiednich działań naprawczych. Użytkownicy firmowej 
Infolinii ds. etyki mogą również zdecydować się na dokonanie zgłoszenia anonimowo. 
  
O ile zgłoszenie na Infolinię ds. etyki nie zostało dokonane anonimowo, po dokonaniu 
zgłoszenia zapisywane są imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej 
wraz z podanymi informacjami dotyczącymi zgłaszanej kwestii. Po zgłoszeniu problemu 
mogą zostać zebrane dodatkowe informacje o osobie zgłaszającej i innych osobach w 
celu zbadania incydentu. Zapisane zostaną także rezultaty dochodzenia, co może 
również obejmować udokumentowanie danych osobowych osób fizycznych, w tym 
informacji o podjętym postępowaniu dyscyplinarnym lub sądowym oraz o wynikach 
takiego postępowania. 
  
Dane osobowe gromadzone w związku ze zgłoszeniami na Infolinię ds. etyki mogą być 
udostępniane nie tylko firmie Navex Global, czyli dostawcy usługi Infolinii ds. etyki, lecz 
także sądom, policji lub innym organom ścigania. W niektórych przypadkach osoba, 
której dotyczy zgłoszenie, może również zostać poinformowana o danych zawartych w 
zgłoszeniu w niezbędnym zakresie i w ograniczonym celu przeprowadzenia 
dochodzenia, chociaż nazwisko osoby, która dokonała zgłoszenia, zasadniczo nie 
będzie ujawniane. 

 
Dodatkowe informacje na temat wykorzystania przez nas danych osobowych: 

- Jeśli jesteś pracownikiem, zapoznaj się z naszą Polityką ochrony danych 
osobowych pracowników.  

- Jeśli jesteś kandydatem, zapoznaj się z naszą Polityką ochrony danych 
osobowych kandydatów. 

- Osoby trzecie mogą zapoznać się z naszą Polityką prywatności online. 

 
Aby pomóc nam w utrzymaniu etycznego miejsca pracy, każda osoba powiązana ze 
spółką Conduent jest zobowiązana do zgłaszania wszelkich podejrzeń naruszenia 
naszych zasad za pośrednictwem Infolinii ds. etyki, w tym między innymi podejrzeń 
dotyczących: działań nielegalnych, nieprzestrzegania przepisów prawnych, 
nieprawidłowości księgowych, bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania poufnych 
informacji spółki Conduent lub klienta, konfliktu interesów, przyjmowania lub oferowania 
prezentów niezgodnych z zasadami firmy, dyskryminacji lub napastowania, pracy 
przymusowej, zatrudniania nieletnich lub bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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