
INTRODUÇÃO

Como parte do seu programa de 
conformidade, o Grupo SGS disponibiliza 
a cada um de seus funcionários 
e a terceiros a oportunidade de 
esclarecerem questões, denunciarem 
suspeitas de violação do Código de 
Integridade da SGS e verificarem o 
ponto de situação da sua denúncia 
através da linha de apoio da SGS 
Integridade (doravante referida 
como «Integrity Helpline»), podendo 
ser contactada por telefone ou por 
mensagem eletrónica. O objetivo 
da Integrity Helpline é o de permitir 
um canal de comunicação direto, 
seguro e confidencial com o SGS 
Chief Compliance Officer ou a equipa 
qualificada em conformidade que 
trabalhe sob o seu controlo. 

A utilização da Integrity Helpline é 
voluntária e confidencial, permitindo que 
sejam reportadas suspeitas de violação 
das políticas da Organização ou das leis 
aplicáveis. Encorajamos que denuncies 
as situações de violação que consideres 
prováveis. Caso não te sintas capaz de 
fazê-lo, discute o assunto com o teu 
gestor direto ou junto do departamento 
de People Management.

RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO

A SGS Société Générale de Surveillance 
SA, uma empresa constituída na Suíça 
e com sede registada na 1 Place des 
Alpes, CH1201, Genebra, Suíça, é a 
Responsável pelo Tratamento,  
uma vez que recolhe e trata informações 
e dados pessoais no âmbito da Integrity 
Helpline (doravante referido como 
“Dados Pessoais”).

Se tiveres alguma questão ou 
comentário acerca deste aviso, 
contacte-nos através:

• Do endereço de correio eletrónico 
privacy@sgs.com; ou

• Do formulário de pedido de 
privacidade disponível online em 
https://www.sgs.com/en/online-
privacy-statement/privacy-request-
form; ou

• Do envio de correspondência para 1 
Place des Alpes, CH1201, Genebra, 
Suíça, ao cuidado do Data Protection 
Officer e SGS Chief Compliance Officer. 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

A proteção dos teus dados pessoais é 
importante para a SGS, que adotou, para 
todo o Grupo, princípios fortes nessa 
área, conforme indicado na SGS Política 
de Privacidade de Dados (a «Política») 
disponível em https://www.sgs.com/en/
privacy-at-sgs. 

Esta informação sobre a privacidade dos 
dados explica quais os dados pessoais 
que recolhemos sobre ti quando utilizas 
a Integrity Helpline e como os usamos. 

A Integrity Helpline inclui um website 
e linhas telefónicas através das quais 
pode reportar um incidente, assim 
como uma base de dados na qual os 
relatórios são armazenados. Estes são 
geridos por um prestador de serviços 
externo independente («Convercent») 
selecionado pelo SGS e que atua em 
plena conformidade com as melhores 
práticas e leis aplicáveis em matéria 
de proteção de dados. Protegemos 
os dados pessoais ao limitarmos 
a quantidade de dados pessoais 
recolhidos e ao restringirmos o acesso 
a tais dados apenas aos colaboradores 
da SGS que necessitem de ter acesso 
a eles. 

CATEGORIAS E TIPOS DE DADOS PESSOAIS 
RECOLHIDOS E TRATADOS

As categorias de dados pessoais que 
tratamos podem incluir:

• o teu nome e dados de contactos 
(exceto se optares por apresentar uma 
denúncia anónima); 

• a tua relação com a SGS ou com 
empresa nossa afiliada (atual ou 
antigo colaborador, parente de um 
colaborador, colaborador de um 
parceiro de negócios, etc.);

• o nome e outros dados relaticos a  
pessoas singulares que sejam idenficados 
ou identificáveis na tua denúncia; 

• uma descrição da conduta em questão, 
incluindo a hora, data e localização, 
bem como outras informaçõe 
pertinentes, incluindo informações 
pessoais sobre ti ou qualquer outra 
pessoa singular que sejam necessárias 
para descrever as alegações 
apresentadas à Integrity Helpline.

 

Podemos ter que recolher informação 
sobre ti e outros durante quaisquer 
investigações subsequentes. Tal implica 
sobretudo dados ou informações 
sobre outros colaboradores do Grupo 
SGS, mas também sobre terceiros 
que possam ser relevantes para a 
investigação da matéria submetida à 
apreciação da Integrity Helpline.

Se optares por denunciar 
anonimamente, irás receber uma 
referência e será solicitado que cries 
uma conta com os dados de acesso. 
A SGS só poderá comunicar contigo 
contigo por meio da plataforma da 
Integrity Helpline, não estando nenhum 
dos teus dados pessoais disponível para 
a SGS. 

Em qualquer caso, a informação que 
nos forneças será tratada 
confidencialmente. A SGS tem uma 
forte política de não-retaliação, pelo 
que incentivamos que te identifiques 
e ajudes com qualquer comunicação 
subsequente a equipa de conformidade 
que conduza a investigação.

Deves estar consciente de que as 
informações que forneças sobre ti, os 
teus colegas ou qualquer aspeto das 
operações da Empresa podem resultar 
em decisões que afetarão outros. 
Portanto, solicitamos que apenas nos 
dês informações que, de acordo com o 
teu conhecimento no momento que são 
transmitidas, sejam corretas e factuais. 
Não estarás sujeito a ações disciplinares 
ou adversas da SGS por qualquer 
denúncia de suspeita de violação legal 
ou de conformidade que seja feita de 
“boa fé”, mesmo que mais tarde se 
verique ser incorreta. Agir de “boa fé” 
significa agir com uma crença e intenção 
honestas. Alertamos, no entanto, de 
que a prestação de informações que 
se saibam ser falsas ou enganosas não 
será tolerada. 

BASE LEGAL E FINALIDADE PARA 
O TRATAMENTO E NATUREZA DO 
FORNECIMENTO DE DADOS

A SGS recolhe dados pessoais em 
ligação com a Integrity Helpline 
para atender os seguintes 
interesses legítimos:  
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• Para cumprir com o Código de 
Integridade da SGS, os nossos valores 
e programa de conformidade;

• Para cumprir com as nossas 
obrigações contratuais para com 
os nossos colaboradores, clientes, 
fornecedores e parceiros de negócio;

• Para garantir que o Grupo SGS, 
os seus gestores e colaboradores 
seguem as leis aplicáveis e políticas 
da empresa e cumprem com os 
requisitos legais;

• Para satisfazer as expetativas dos 
nossos clientes e proteger os  
nossos colaboradores;

• Pelo nosso interesse legítimo de 
investigar um caso de conformidade 
suspeito, prevenir e investigar 
infrações penais e reivindicar ou 
defender contra ações judiciais;

• Para tratar os teus dados pessoais 
com base no teu consentimento para 
todos os dados que nos forneças 
sobre ti voluntariamente, de forma a 
mantermos um meio de comunicação 
direto contigo durante a nossa 
investigação do incidente de  
violação denunciado. 

QUEM TEM ACESSO AOS DADOS E QUEM 
PODE PARTILHÁ-LOS 

O acesso às informações recolhidas 
pela Integrity Helpline, incluindo 
dados pessoais, está restrito ao 
Chief Compliance Officer do Grupo 
SGS e aos colaboradores e gestores 
que desempenham uma função de 
conformidade no Grupo SGS. 

As informações necessárias para 
a realização de uma investigação 
interna podem ser transferidas para 
quaisquer diretores/officers do Grupo 
SGS encarregados de conduzir uma 
investigação interna, ou a terceiros, tais 
como advogados externos que podem, 
de tempos a tempos, ser contratados 
pela equipa de conformidade para 
realizarem uma investigação.

Quando exigido por lei, ou justificado 
pelos interesses legítimos da SGS, as 
informações recolhidas pela Integrity 
Helpline podem ser encaminhadas para 
as autoridades públicas ou utilizadas 
em litígios que envolvam as afiliadas do 
Grupo SGS. 

Se os dados forem transferidos para 
fora das fronteiras nacionais, seja dentro 
do Grupo SGS ou para fornecedores 
externos, adotamos as medidas 
necessárias para assegurar que:

a. A transferência é justificada por um 
interesse legítimo da SGS ou outras 
obrigações legais; e

b. Estão implementadas as garantias 
adequadas para assegurar de que 
os dados pessoais gozam no país 
de destino de um nível de proteção 
idêntico àquele que lhes é atribuído na 
sua jurisdição de origem. 

COMO OS DADOS SÃO PROTEGIDOS

A SGS implementa as medidas técnicas 
e organizativas que assegurem a 
proteção dos dados pessoais contra 
a divulgação, o acesso ou a alteração 
não autorizados, acidentais ou ilegais. 
Todos os dados pessoais e informações 
por ti fornecidos serão arquivados 
numa base de dado que está localizada 
em servidores alojados na Irlanda e 
na Holanda pelo nosso fornecedor, a 
Convercent, que está comprometido em 
manter os mais elevados padrões em 
segurança informática. 

A SGS limita o acesso aos dados 
alojados na base de dados aos 
colaboradores que necessitam de lhes 
ter acesso para gerirem as denúncias, 
questões e pedidos submetidos à 
Integrity Helpline. Estes colaboradores 
receberam formação para garantirem a 
confidencialidade da informação e o seu 
acesso à base de dados é restrito ao 
que for pertinente para a execução do 
seu trabalho. 

DURANTE QUANTO TEMPO SÃO OS DADOS 
CONSERVADOS

Os Dados comunicados à Integrity 
Helpline serão conservados por um 
período de cinco anos civis, após o ano 
em que a denúncia ou o assunto for 
encaminhado para a Integrity Helpline.

Quando exigido por lei ou pela 
existência de processos judiciais para 
os quais as informações conservadas 
pela Integrity Helpline sejam relevantes, 
o período de retenção dos dados é 
estendido pelo prazo imposto por lei ou 
até que os processos disciplinares ou 
judiciais estejam concluídos. 

DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS

Os titulares que pretendam exercer 
os seus direitos legais de acesso, 
apagamento, retificação ou oposição à 
recolha dos dados pessoais efetuada 
pela Integrity Helpline devem fazer um 
pedido por escrito à SGS, expondo as 
justificações do que é pedido. Esse 
pedido deve ser remetido para o email 
privacy@sgs.com ou por carta dirigida 
ao teu Responsável pelo Tratamento 
para o endereço mencionado acima. 

A SGS tratará tais pedidos na medida 
do legalmente permitido pela legislação 
do país de residência do titular, com a 
devida consideração pelos interesses 
de terceiros e pela necessidade de 
proteger a confidencialidade dos 
autores das denúncias. 

Tens também o direito de retirar o teu 
consentimento para o tratamento dos 
teus dados pessoais que nos tenhas 
fornecidos voluntariamente para a 
denúncia do incidente de violação. 
Tal decisão não afeta a eficácia do 
tratamento de dados efetuado até à 
retirada do consentimento e não impede 
a SGS de prosseguir com a investigação 
da situação de violação que denunciou. 

Se és residente na UE e consideras 
que o tratamento de dados pessoais 
pela SGS não está em conformidade 
com as normas em matéria de proteção 
de dados ou não está satisfeito com 
a nossa informação, tens o direito 
de apresentar uma reclamação junto 
da autoridade de supervisão que 
seja competente nos termos do 
Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados (RGPD).

ENTRADA EM VIGOR E ATUALIZAÇÕES 
DA PRESENTE INFORMAÇÃO SOBRE A 
PROTEÇÃO DE DADOS 

Esta Informação sobre a Proteção de 
Dados entra em vigor com efeitos 
imediatos a partir de 1 de maio de 
2019. A SGS reserva-se no direito de a 
atualizar ou retificar periodicamente.
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