Aviso de Privacidade da Linha Direta de Ética
A Conduent opera uma Linha Direta de Ética, por meio da qual as pessoas podem
relatar preocupações e fazer perguntas via ligações telefônicas gratuitas e uma
ferramenta web. Esse serviço é fornecido pela ETHIX360 em nome da Conduent e está
disponível para todos os funcionários, contratados, revendedores, fornecedores e
parceiros de negócios da Conduent, e para o público em geral. Os relatos enviados à
Linha Direta de Ética da empresa são tratados de forma sigilosa, e as informações só
são compartilhadas quando isso é necessário para realizar uma investigação, relatar os
resultados ao gestor responsável ou implementar ações corretivas apropriadas. Os
usuários da Linha Direta de Ética da empresa também podem optar por fazer seus
relatos anonimamente.
Quando uma pessoa relata um problema usando a Linha Direta de Ética, a menos que
ela o faça de forma anônima, seu nome e detalhes de contato são coletados em
conjunto com as informações sobre o(s) problema(s) que ela deseja relatar. Após o
relato de um problema, outras informações poderão ser coletadas sobre a pessoa que
fez o relato e sobre outras pessoas com o objetivo de investigar o incidente. O
resultado da investigação será registrado, e isso também pode envolver a
documentação de informações sobre pessoas, incluindo ações disciplinares ou legais
tomadas e os resultados dessas ações.
Além da ETHIX360, que nos presta o serviço de Linha Direta de Ética, as informações
pessoais coletadas em conexão com um relato feito na Linha Direta de Ética poderão
ser disponibilizadas a tribunais, à polícia ou a outros órgãos de aplicação da lei. Em
alguns casos, a pessoa que é objeto de um relato também poderá ser informada sobre
as informações contidas no relato, na extensão necessária, e com o objetivo limitado
de realizar uma investigação, embora o nome da pessoa que fez o relato geralmente
não seja revelado.
Para informações adicionais sobre o uso de suas informações pessoais:
- Se você é funcionário, consulte nosso Aviso de Proteção de Dados de
Funcionários
- Se você é um candidato, consulte nosso Aviso de Proteção de Dados de
Candidatos
- Se você é um terceiro, consulte nosso Aviso de Privacidade On-line
Para nos ajudar a preservar a ética no nosso local de trabalho, cada funcionário da
Conduent é solicitado a relatar à Linha Direta de Ética qualquer suspeita de violação
das nossas políticas, incluindo, entre outros: Atividades ilegais, não conformidade
regulamentar, irregularidades contábeis, divulgação ou uso inadequado de informações
confidenciais da Conduent ou de clientes, conflitos de interesse, aceitação ou oferta de
presentes em desacordo com a política, discriminação ou assédio, trabalho involuntário
ou infantil, e saúde e segurança no trabalho.
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