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PROCEDIMENTO RELATIVO AO DISPOSITIVO DE ALERTA PROFISSIONAL 

Grupo Plastic Omnium 

 

 

Conforme o previsto no Código de Conduta, o Grupo Plastic Omnium, definido como reunindo 

toda e qualquer entidade controlada pela Compagnie Plastic Omnium em todos os países  (a 

seguir denominado « o Grupo » ou « Plastic Omnium »), implementou um dispositivo de 

alerta (a seguir denominado o « Dispositivo »). Este Dispositivo dedicado é aberto aos 

responsáveis e funcionários do Grupo, bem como a seus colaboradores exteriores e 

ocasionais1 (a seguir designados conjuntamente « os Colaboradores ») e aos stakeholders do 

Grupo Plastic Omnium (fornecedores, clientes...) para reportar qualquer irregularidade 

abrangida pelo escopo do Dispositivo. Os Colaboradores e/ou outros stakeholders que utilizem 

o Dispositivo serão normalmente denominados “o Emitente”. 

 

Apresentamos a seguir todas as informações relativas à implementação do Dispositivo. Este 

documento pode ser consultado pelos Colaboradores no site intranet do Grupo, ou ser-lhes-

á entregue por qualquer meio antes do início da sua missão para o Grupo.  Pode também ser 

consultado no site internet do Grupo Plastic Omnium. 

 

É opcional a utilização do Dispositivo, e nenhuma sanção pode ser aplicada caso não seja 

utilizado para reportar um comportamento, uma queixa ou uma infração presumida abrangida 

pelo escopo deste Dispositivo.   

 

O escopo do Dispositivo  
 

Este Dispositivo permite reportar um fato  de que o Emitente teve pessoalmente ciência e 

relativo a :  

� Um crime ou um delito; 
� Uma violação grave e manifesta de um compromisso internacional devidamente 

ratificado ou aprovado pela França; 
� Uma violação grave e manifesta de um ato unilateral de uma organização 

internacional decidido com base em um compromisso internacional devidamente 
ratificado; 

� Uma violação grave e manifesta da legislação ou do regulamento; 
� Uma ameaça ou um prejuízo grave contra o interesse geral; 
� A existência de comportamentos ou de situações contrárias ao Código de conduta do 

Grupo, na medida em que sejam suscetíveis de caracterizar fatos de corrupção ou de 

tráfico de influência. 

� Um risco ou uma violação grave dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, 

da saúde e segurança das pessoas e do meio ambiente, que resultem das atividades da 

matriz e das empresas por ela controlada, e das atividades das subcontratadas ou 

                                                      
1  Colaborador exterior e ocasional designa os trabalhadores temporários, os 
estagiários e os fornecedores de serviços destacados dentro do Grupo. 
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fornecedores com os quais exista uma relação comercial estabelecida, quando se 

tratar de atividades ligadas à mesma relação. 

 
Observa-se que não é possível reportar elementos cobertos pelo sigilo pertinente à defesa 

nacional, ao sigilo médico ou ao sigilo que protege as relações entre um advogado e seu 

cliente.   

 

O funcionamento do Dispositivo 

 
1. O acionamento do Dispositivo 

 

O Colaborador que constatar um incumprimento correspondendo às áreas listadas acima deve 

discutir em prioridade com seu superior hierárquico direto, ou o superior do mesmo. Caso seja 

difícil dirigir-se ao superior hierárquico ou ao superior do mesmo, o Colaborador dispõe de 

outros meios para lançar um alerta. 

 

Com efeito, o Emitente poderá reportar o fato, preenchendo o formulário anexado ao 

presente documento (acessível também na intranet do Grupo), ao Secretário-geral (“o 

Interlocutor de Referência”) através de um dos seguintes canais específicos:  

 

� Um endereço eletrônico: corporatesecretary.ethicsalert@plasticomnium.com 

� Um endereço postal, por carta confidencial:  
 
Plastic  Omnium 
Alerta Ético  
1, allée Pierre Burelle 
92593 Levallois Cedex France 

 

Encorajamos o Emitente a não utilizar o Dispositivo de maneira anônima. Por via de exceção, o 

alerta lançado por uma pessoa querendo permanecer anônima é tratado somente se for 

comprovada a gravidade dos fatos denunciados e as informações factuais suficientemente 

detalhadas. 

 

O Emitente do alerta deve: 

 

� Agir de maneira desinteressada e em boa-fé  

� Ter tido ciência pessoalmente da violação denunciada (fica logo excluída qualquer 

denúncia baseada em rumores). 

� Basear-se somente em informações formuladas de maneira objetiva e diretamente 

relacionadas com o escopo do Dispositivo e estritamente necessárias para a apuração 

dos fatos alegados.  

� Juntar ao formulário qualquer documento ou informação suscetível de comprovar os 

fatos alegados.  
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Assim que receber o alerta, o Interlocutor de Referência confirma imediatamente por via 

eletrônica e/ou escrita ao Emitente o recebimento do alerta, e informa o prazo máximo 

necessário para analisar a procedência do mesmo (o prazo de análise da procedência não 

poderá ser superior a 3 semanas).  

 

2. O tratamento do alerta  

 

� Os procedimentos de averiguação da procedência do alerta  

 

O Interlocutor de Referência analisa o alerta e informa em seguida o Emitente por via 

eletrônica e/ou escrita se seu alerta é procedente ou não: 

 

-Alerta improcedente : os dados pertinentes ao alerta são imediatamente destruídos ou 

arquivados sem demora, após anonimização, e é informado o Emitente. 

 

-  Alerta procedente : é tratado o alerta e feita uma investigação, reunindo em particular 

todos os documentos, dados e informações necessárias para o tratamento.  

 

� A investigação 

 

No desempenho de suas funções de investigação, o Interlocutor de Referência garante: 

 

� A confidencialidade de todos os dados e informações recebidas e utilizadas no âmbito 

da sua missão de investigação, salvo nos casos em que a lei exija a entrega das 

informações; 

� A análise completa de todos os dados, informações ou documentos com base nos 

quais é requerida sua atuação; 

� A instrução de um processo adequado consoante as circunstâncias e sempre de 

maneira independente. 

 
Para garantir uma investigação completa e resultados comprovados, o Interlocutor de 

Referência poderá solicitar as competências dos diretores dos serviços adequados.   

 

Caso o Interlocutor de Referência não analisar a procedência do alerta em um prazo de 3 

semanas, o Emitente do alerta poderá dirigir-se às autoridades judiciárias, às autoridades 

administrativas ou às ordens profissionais, consoante a área em causa. 

 

Se as autoridades acima listadas não tratarem o alerta em um prazo de 3 meses, o Emitente 

tem a possibilidade de torná-lo público. 

 

Por via de exceção, em caso de perigo grave e iminente ou de risco de danos irreversíveis, o 

Emitente pode alertar diretamente as autoridades judiciárias, as autoridades administrativas 

ou a ordem profissional relevante, alternativa ou simultaneamente, ou tornar o alerta público, 

sem utilizar o Dispositivo.   
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As garantias dadas  
 

1. As garantias dadas ao Emitente do alerta  

 

� Confidencialidade da identidade do Emitente do alerta  

 

O Grupo garante o respeito da mais estrita confidencialidade quanto à identidade do Emitente. 

Os elementos suscetíveis de identificar o Emitente não podem ser divulgados, a não ser para 

as autoridades judiciárias, sem o consentimento do mesmo.  

 

Todos os assessores do Interlocutor de Referência no âmbito do Dispositivo têm a obrigação 

de observar a mais estrita confidencialidade em relação a estas informações, em particular 

aquelas pertinentes à identidade do Emitente. 

 

� Ausência de sanções 

 

O Emitente agindo em boa-fé e de maneira desinteressada não poderá ser despedido, punido 

ou discriminado de qualquer modo que seja por ter reportado fatos em cumprimento do 

Dispositivo, nem mesmo se os fatos acabarem por se revelar inexatos ou não resultarem em 

nenhum seguimento.  

 

Inversamente, a utilização abusiva do Dispositivos poderia expor, caso seja demonstrada, o 

Emitente a sanções disciplinares e, se for o caso, a ações judiciais.  

 

2. As garantias dadas à pessoa alvo de um alerta profissional  

 

� Informação da pessoa alvo do alerta  

 

A pessoa alvo de um alerta é informada pelo Interlocutor de Referência assim que forem 

registrados, por via informática ou não, os dados que lhe dizem respeito a fim que possa, se 

for o caso, opor-se, por motivos legítimos, ao processamento destes dados.   

 

Quando são necessárias medidas cautelares, em particular para prevenir a destruição de 

evidências pertinentes ao alerta, a pessoa alvo é informada depois de tomadas estas medidas.  

 

A informação será transmitida por mensagem eletrônica, indicando em particular a entidade 

responsável pelo Dispositivo, os fatos que lhe são imputados, os serviços de apoio à realização 

da investigação, bem como as modalidades de exercício dos seus direitos de acesso e 

retificação.  

 

� Confidencialidade da identidade da pessoa alvo do alerta 

 

A identidade da pessoa alvo de um alerta é tratada de maneira estritamente confidencial. 
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Assim sendo, os elementos suscetíveis de identificar a pessoa alvo só poderão ser divulgados, a 

não ser para a autoridade judiciária, uma vez comprovada a fundamentação do alerta.  

 

3. A coleta de dados de caráter pessoal e o seu prazo de conservação  

 

� A coleta de dados de caráter pessoal  

 

O recebimento de um alerta aciona um processamento automatizado dos dados gerenciado 

por uma das filiais do Grupo, a Plastic Omnium Gestion, com sede social no endereço 19 

boulevard Jules Carteret 69 007 Lyon, como responsável do processamento.  

 

No âmbito de um alerta, somente poderão ser registradas as seguintes categorias de dados: 

 

� A identidade, as funções e os dados do Emitente (salvo em caso de alerta anônimo); 

� A identidade, as funções e os dados das pessoas alvo do alerta; 

� A identidade, as funções e os dados das pessoas que intervêm no recebimento ou no 

tratamento do alerta; 

� Os fatos reportados; 

� Os elementos coletados no âmbito da apuração dos fatos reportados; 

� O relato das operações de apuração/de investigação; 

� O seguimento dado ao alerta. 

 

O Grupo poderá terceirizar, total ou parcialmente, os procedimentos de tratamento dos 

alertas, verificando que o subcontratado cumpre todas as medidas de segurança que 

permitem preservar a confidencialidade das informações.   

 

O Grupo não realiza qualquer transferência dos dados pessoais coletados e processados no 

âmbito do Dispositivo para fora da União Europeia. Qualquer transferência de dados pessoais 

que venha a ser feita para um país terceiro exige a implementação de garantias apropriadas 

em conformidade com a legislação aplicável e a informação das pessoas envolvidas. 

 

O Emitente pode dar entrada a uma reclamação junto à Comissão Nacional da Informática e 

das Liberdades (a “CNIL”) para qualquer solicitação relativa ao processamento dos dados de 

caráter pessoal gerenciado pelo Grupo no âmbito do Dispositivo.  

 

� Prazo de conservação dos dados de caráter pessoal  

 

Os dados relativos a um alerta considerado pelo Interlocutor de Referência como não 

abrangido pelo escopo do Dispositivo serão destruídos ou arquivados sem demora, após 

anonimização. 

 

Se o alerta profissional não acionar uma ação disciplinar ou judicial após a investigação, os 

dados relativos a este alerta serão destruídos ou arquivados, após anonimização, pelo 
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Interlocutor de Referência em um prazo de 2 meses a partir da conclusão da investigação. O 

Emitente do alerta, bem como as pessoas em causa, serão informados desta conclusão.   

 

Quando é iniciado um processo disciplinar ou uma ação judicial contra a pessoa em causa ou 

contra o Emitente, os dados pertinentes ao alerta são conservados pelo Interlocutor de 

Referência até ao final do processo. 

 

4. A observância dos direitos de acesso e de retificação 

 

Em conformidade com as condições e os limites previstos pela regulamentação em vigor, o 

Grupo garante a qualquer pessoa identificada no âmbito do Dispositivo o direito de acesso aos 

dados que lhe dizem respeito e de retificação ou supressão dos mesmos, caso estejam 

incorretos, incompletos, equívocos ou obsoletos.   

 

Em particular, cada Emitente goza do direito de retificar, completar, atualizar, bloquear ou 

suprimir os dados de caráter pessoal que lhe dizem respeito, e que estejam incorretos, 

incompletos, equívocos, obsoletos, ou cuja coleta, utilização, comunicação ou conservação 

seja proibida.  

 

Cada Emitente goza igualmente do direito de acesso e consulta bem como do direito de opor-

se ao processamento dos seus dados de caráter pessoal por motivos legítimos.   

 

Além disso, cada Emitente pode definir instruções para a conservação, supressão e 

comunicação dos seus dados de caráter pessoal após seu falecimento.   

 

Para exercer tais direitos, o Emitente envia seu requerimento escrito por carta registrada, 

datada e assinada, a Plastic Omnium Gestion, 1 allée Pierre Burelle – 92593 Levallois Perret, e 

mais especificamente para o Interlocutor de Referência, ou envia-lhe um e-mail indicando seu 

nome e sobrenome, endereço e número de telefone onde pode ser chamado durante o 

expediente, juntamente com uma cópia frente e verso da carteira de identidade ou do 

passaporte. 
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ANEXO : FORMULÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE UM ALERTA  

 
[Obs. : todos os campos devem ser preenchidos, salvo indicação contrária no formulário.] 

 

 

1. Dados do Emitente de um alerta (obrigatórios salvo exceções) : 

 

É importante a comunicação dos dados do Emitente. O Interlocutor de Referência poderia 

precisar de contatar o Emitente para obter precisões e/ou informações complementares. Os 

dados comunicados permanecerão confidenciais e o Grupo assegura o respeito estrito desta 

confidencialidade.   

 

Sobrenome : 

 

 

 

 

Nome : 

 

 

 

 

Entidade/Nome da organização e Função : 

 

 

 

 

 

Endereço eletrônico : 

 

 

 

 

Telefone [opcional] : 
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2. Dados da pessoa alvo do alerta: 

 

 

Sobrenome : 

 

 

 

 

 

Nome : 

 

 

 

 

 

Função: 

 

 

 

 

 

 

Endereço eletrônico : 

 

 

 

 

 

 

Telefone [opcional] : 

 

 

 

 

3. Informações sobre o alerta  

 

[Obs. : A não ser que estas informações sejam imprescindíveis para melhor entender o 

alcance do alerta, queira abster-se de comunicar informações sensíveis (orientação sexual, 

opiniões políticas e religiosas, saúde e afiliação sindical) sobre qualquer pessoa física]. 
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Descrição objetiva dos fatos originando o alerta, salientando seu caráter presumido (fatos, 

data, local, provas, nomes das pessoas envolvidas na situação ou, se não conhecer o nome, 

informações que permitam a identificação destas, etc.) : 

 

 

 

 

 

Queira enviar-nos, em quaisquer suportes, os elementos que sustentam o alerta.  

 

A razão pela qual você considera que esta situação é abrangida pelo escopo do Dispositivo:  

 

 

 

 

 

TRATAMENTO DO ALERTA  

Uma vez o alerta recebido, o Emitente será informado do recebimento do mesmo e do prazo 

máximo necessário para a análise da sua procedência, que não poderá ultrapassar 3 semanas 

a partir da data de recebimento.    

 

COMPROMISSOS E DIREITOS DO EMITENTE  

As informações coletadas no presente formulário são sujeitas a um tratamento automatizado 

de dados gerenciados pela Companhia Plastic Omnium Gestion, cuja sede social é localizada no 

endereço 19, boulevard Jules Carteret em Lyon (69007) e que tem por meta é o tratamento dos 

alertas.   

 

Por outro lado, o Emitente certifica que a presente comunicação é desinteressada e feita em 

boa-fé, salvo erro ou omissão involuntária.   

 

O Emitente aceita e reconhece que qualquer denúncia abusiva poderia expô-lo a medidas 

disciplinares e/ou ações judiciais, se for o caso.   

 

Por fim, em conformidade com as condições e limites previstos pela regulamentação vigente, o 

Emitente goza do direito de retificar, completar, atualizar, bloquear ou suprimir os dados de 

caráter pessoal que lhe dizem respeito, e que estejam incorretos, incompletos, equívocos, 

obsoletos, ou cuja coleta, utilização, comunicação ou conservação seja proibida. 

 

Ele goza igualmente do direito de acesso e consulta bem como do direito de opor-se ao 

processamento dos seus dados de caráter pessoal por motivos legítimos.   

 

Além disso, o Emitente pode definir instruções para a conservação, supressão e comunicação 

dos seus dados de caráter pessoal após seu falecimento.   
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Para exercer tais direitos, o Emitente envia seu requerimento escrito por carta registrada, 

datada e assinada, à Plastic Omnium Gestion, para o seguinte endereço: 1 allée Pierre Burelle – 

92593 Levallois Perret, e mais especificamente para o Interlocutor de Referência, ou envia-lhe 

um e-mail indicando seu nome e sobrenome, endereço e número de telefone onde pode ser 

chamado durante o expediente, juntamente com uma cópia frente e verso da carteira de 

identidade ou do passaporte. 

 

 


