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PROCEDURA APLICABILĂ MECANISMULUI DE AVERTIZARE 

PROFESIONALĂ 

 Grupul Plastic Omnium 

 

 

Potrivit dispozițiilor Codului de Conduită, Grupul Plastic Omnium, definit ca regrupând toate 

entitățile controlate de Compania Plastic Omnium din toate țările (denumit în continuare 

„Grupul” sau „Plastic Omnium”), a instituit un mecanism de avertizare (denumit în continuare 

„Mecanismul”). Acest Mecanism specific este accesibil reprezentanților sociali și salariaților 

Grupului, precum și colaboratorilor săi externi și ocazionali1 (denumiți în continuare împreună 

„Angajații”), precum și tuturor părților implicate aferente Grupului Plastic Omnium (cum ar fi 

furnizori, clienți…), în vederea semnalării oricărei nereguli din sfera de aplicare a 

Mecanismului. Angajații și/sau alte părți implicate, care utilizează Mecanismul, vor fi, în mod 

obișnuit, denumiți „Emițătorul”.   

 

Mai jos sunt prezentate toate informațiile referitoare la implementarea Mecanismului. 

Prezentul document poate fi consultat de către Angajați pe site-ul intranet al Grupului sau le 

este pus la dispoziție prin orice mijloace înainte de începerea misiunii lor în cadrul Grupului. 

De asemenea, poate fi consultat pe site-ul internet al Grupului Plastic Omnium. 

 

Utilizarea Mecanismului este facultativă, neexistând nicio sancțiune în cazul în care nu este 

folosit pentru semnalarea unui comportament, a unei plângeri sau a unei presupuse infracțiuni 

care intră sub incidența Mecanismului.  

 

Sfera de aplicare a Mecanismului 
 

Acest Mecanism permite  semnalarea oricărui aspect de care Emițătorul a avut cunoștință 

personal și având legătură cu:  

 o infracțiune; 
 o încălcare gravă și vădită a unui angajament internațional legal ratificat sau aprobat 

de Franța; 
 o încălcare gravă și vădită a unui act unilateral al unei organizații internaționale 

adoptat pe baza unui angajament internațional legal ratificat; 
 o încălcare gravă și vădită a unei legi sau a unui regulament; 
 o amenințare sau un prejudiciu grav pentru interesul general; 
 existența unor conduite sau a unor situații contrare Codului de conduită al Grupului, în 

măsura în care acestea ar putea caracteriza fapte de corupție sau de trafic de 

influență; 

 un risc sau o atingere gravă adusă drepturilor omului și libertăților fundamentale, 

sănătății și securității persoanelor precum și mediului, care rezultă din activitățile 

societății și ale societăților pe care le controlează, precum și din activitățile sub-

                                                      
1
 Colaboratori externi și ocazionali înseamnă lucrători temporari, stagiari, prestatori de servicii detașați 

în cadrul Grupului. 
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contractanților sau furnizorilor cu care se întrețin relații comerciale stabilite, atunci 

când respectivele activități țin de aceste relații. 

 

De notat, totuși, faptul că semnalarea nu poate viza elemente care țin de secretul de apărare 

naţională, de secretul medical sau de secretul relațiilor dintre avocat și client. 

 

Funcționarea Mecanismului 
1. Declanșarea Mecanismului 

 

În cazul în care se constată o nerespectare a obligațiilor în domeniile menționate la paragraful 

anterior, Angajatul trebuie să discute despre aceasta în primul rând cu superiorul său ierarhic 

direct sau cu superiorul acestuia. Dacă faptul că se adresează superiorului ierarhic sau 

superiorului acestuia din urmă ar putea ridica dificultăți, Angajatul dispune de alte mijloace 

pentru a transmite semnalarea.  

 

Astfel, Emițătorul poate transmite semnalarea folosind formularul aflat în anexa prezentului 

document (disponibil, de asemenea, pe site-ul intranet al Grupului), către Secretarul General 

(„Referentul”), prin intermediul uneia din următoarele căi specifice: 

 O adresă de e-mail: corporatesecretary.ethicsalert@plasticomnium.com 

 O adresă poștală, prin plic confidențial:  
 
Plastic  Omnium 
Alerte Ethique  
1, allée Pierre Burelle 
92593 Levallois Cedex France 

 

Emițătorul semnalării este încurajat să nu folosească Mecanismul în condiții de anonimitate. În 

mod excepțional, avertizarea făcută de o persoană care dorește să rămână anonimă poate fi 

prelucrată doar dacă se stabilește gravitatea faptelor menționate, iar elementele faptice sunt 

suficient de detaliate. 

 

Emițătorul semnalării trebuie: 

 să acționeze dezinteresat și cu bună credință;  

 să fi avut personal cunoștință de încălcarea denunțată (se exclude, așadar, denunțul 

bazat pe un zvon oarecare); 

 să se bazeze doar pe informații formulate obiectiv, în directă legătură cu sfera 

Mecanismului și strict necesare verificării presupuselor fapte; 

 să anexeze la formular orice document sau informație de natură a dovedi presupusele 

fapte. 

 

După primirea semnalării, Referentul  informează Emițătorul de îndată, pe cale electronică 

și/sau scrisă în legătură cu primirea acesteia, precum și cu termenul maxim necesar verificării 

admisibilității ei (termen de verificare a admisibilității care nu va putea depăși 3 săptămâni).  

 

2. Prelucrarea semnalării  
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 Procedurile de verificare a admisibilității semnalării  

După verificarea de către Referent, Emițătorul va fi informat pe cale electronică și/sau scrisă  

dacă semnalarea sa este admisibilă sau nu: 

 

- Semnalare neadmisibilă: datele legate de avertizare sunt distruse imediat sau arhivate 

de îndată, după anonimizare, iar Emițătorul este informat în legătură cu aceasta. 

 

-  Semnalare admisibilă: semnalarea face, în acest caz, obiectul unei prelucrări, şi se 

efectuează o anchetă în cadrul căreia sunt strânse, în special, toate documentele, datele și 

informațiile necesare prelucrării. 

 

 Ancheta 

În exercitarea funcțiilor sale de verificare, Referentul este garant pentru: 

 confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor primite și utilizate în cadrul misiunii 

sale de verificare, cu excepția cazului în care transmiterea informațiilor ar fi cerută de 

lege; 

 verificarea integrală a oricăror date, informații sau documente pe baza cărora se 

solicită intervenția sa; 

 instrumentarea unei proceduri adaptate împrejurărilor și întotdeauna condusă în 

cadrul unei acțiuni independente. 

 

Pentru a se garanta o desfășurare desăvârșită a anchetei și obținerea unor rezultate 

fundamentate, Referentul va putea face apel la competențele directorilor din serviciile 

corespunzătoare.   

 

În cazul în care Referentul nu ar soluționa admisibilitatea semnalării primite în termen de 3 

săptămâni, Emițătorul avertizării are posibilitatea de a se adresa autorităților judiciare, 

autorităților administrative sau ordinelor profesionale, în funcție de domeniul în care intervine 

avertizarea. 

 

În lipsa unui răspuns din partea autorităților susmenționate, în termen de 3 luni, Emițătorul are 

posibilitatea de a face publică avertizarea sa. 

 

Prin derogare, în caz de pericol grav și iminent sau de risc de daune ireversibile, Emițătorul 

poate să aducă semnalarea sa direct la cunoștința autorităților judiciare, a autorităților 

administrative sau a ordinului profesional vizat, în mod alternativ sau concomitent, ori să facă 

publică semnalarea sa, fără să mai recurgă, în acest caz, la Mecanism. 

 

 

 

Garanțiile oferite   
 

1. Garanțiile oferite Emițătorului semnalării  
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 Confidențialitatea identității Emițătorului semnalării  

 

Grupul asigură respectarea cu cea mai mare strictețe a confidențialității în ceea ce priveşte 

identitatea Emițătorului. Elementele care ar putea duce la identificarea Emițătorului nu pot fi 

divulgate, cu excepţia autorităților judiciare, și doar cu acordul acestuia. 

 

Toate persoanele care îl asistă pe Referent în cadrul Mecanismului au obligația de a asigura cu 

cea mai mare strictețe confidențialitatea acestor informații, în special a acelora legate de 

identitatea Emițătorului. 

 

 Lipsa sancțiunilor 

 

Emițătorul care acționează cu bună credință și în mod dezinteresat nu va putea fi 

disponibilizat, sancționat sau discriminat în nici un fel pentru că a semnalat faptele cu 

respectarea Mecanismului, nici măcar dacă respectivele fapte s-ar dovedi ulterior inexacte sau  

nu ar duce la vreun rezultat concret. 

 

Pe de altă parte, utilizarea abuzivă a Mecanismului, dacă este demonstrată, ar putea să expună 

Emițătorul unor sancțiuni disciplinare și, după caz, unor proceduri de urmărire judiciară. 

 

2. Garanțiile oferite persoanei vizate de o avertizare profesională 

 

 Informarea persoanei vizate de avertizare  

 

Persoana care face obiectul unei avertizări este informată de Referent încă de la înregistrarea 

informatică sau nu a datelor care o privesc, pentru a-i permite, dacă este cazul, să se opună, 

din motive legitime, prelucrării acestor date. 

 

Atunci când sunt necesare măsuri asiguratorii, în special pentru prevenirea distrugerii probelor 

legate de avertizare, informarea persoanei respective intervine după adoptarea acestor 

măsuri.  

 

Această informare se va face prin mesaj electronic și va preciza, în special, entitatea 

responsabilă din cadrul Mecanismului, faptele imputate, serviciile implicate în realizarea 

anchetei, precum și mijloacele de exercitare a drepturilor de acces și de rectificare. 

 

 Confidențialitatea identității persoanei vizate de avertizare 

 

Identitatea persoanei vizate de o semnalare este tratată în mod strict confidențial. 

 

Astfel, elementele de natură să identifice persoana vizată nu pot fi divulgate, cu excepţia 

autorităților judiciare, și numai odată ce s-a stabilit temeinicia semnalării. 

 

3. Strângerea de date cu caracter personal și durata stocării lor  
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 Strângerea de date cu caracter personal 

 

Primirea unei semnalări duce la prelucrarea automată de date, gestionată de una din filialele 

Grupului, Plastic Omnium Gestion, cu sediul social la 19 boulevard Jules Carteret 69 007 Lyon, 

în calitate de responsabil cu prelucrarea.  

 

În cadrul unei semnalări, se vor putea înregistra numai următoarele categorii de date: 

 Identitatea, funcțiile și datele de contact ale Emițătorului (cu excepția cazului în care 

semnalarea este anonimă); 

 identitatea, funcțiile și datele de contact ale persoanelor care fac obiectul semnalării; 

 identitatea, funcțiile și datele de contact ale persoanelor care intervin în primirea sau 

prelucrarea semnalării; 

 faptele semnalate; 

 elementele strânse în cadrul verificării faptelor semnalate; 

 procesul-verbal al operațiunilor de verificare / al anchetei; 

 urmarea dată semnalării. 

 

Grupul va putea externaliza, în totalitate sau în parte, demersurile de prelucrare a 

semnalărilor, asigurându-se de respectarea de către sub-contractant a tuturor măsurilor de 

securitate menite să păstreze confidențialitatea informațiilor. 

 

Grupul nu face niciun transfer de date personale colectate și prelucrate în cadrul Mecanismului 

în afara Uniunii Europene. Orice transfer de date personale care ar ajunge să fie operat către o 

țară terță presupune asigurarea unor garanții corespunzătoare, conforme reglementărilor 

aplicabile, precum și informarea persoanelor vizate. 

 

Emițătorul poate face o reclamație la Comisia Națională pentru Informatică și Libertăți („CNIL”) 

pentru orice solicitare legată  de prelucrarea datelor cu caracter personal gestionată de Grup 

în cadrul Mecanismului. 

 

 Termenul de păstrare a datelor cu caracter confidențial 

 

Datele legate de o semnalare despre care Referentul consideră că nu intră în sfera 

Mecanismului vor fi distruse sau arhivate de îndată, după anonimizare. 

 

Dacă avertizarea profesională nu este urmată, după anchetă, de o procedură disciplinară sau 

judiciară, datele aferente respectivei avertizări vor fi distruse sau arhivate, după anonimizare, 

de către Referent, în termen de 2 luni de la încheierea anchetei. Emițătorul semnalării, precum 

și persoanele vizate de aceasta, vor fi informate în legătură cu încheierea anchetei. 

 

Atunci când împotriva persoanei învinuite sau a Emițătorului se declanșează o procedură 

disciplinară sau de urmărire judiciară, datele aferente semnalării sunt păstrate de Referent 

până la finalul respectivei proceduri. 
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4. Respectarea dreptului de acces și de rectificare 

În condițiile și limitele stabilite de reglementările în vigoare, Grupul garantează oricărei 

persoane identificate în cadrul Mecanismului dreptul de a avea acces la datele care o privesc și 

de a cere, dacă sunt inexacte, incomplete, echivoce sau expirate, rectificarea sau ștergerea lor. 

 

Mai exact, fiecare Emițător are dreptul de a rectifica, completa, actualiza, bloca sau șterge 

datele cu caracter personal ce îl privesc, care sunt inexacte, incomplete, echivoce, expirate sau 

a căror colectare, utilizare, comunicare sau stocare este interzisă.  

 

Fiecare Emițător are, de asemenea, dreptul de acces, de interogare, precum și dreptul de 

opoziție la prelucrarea datelor sale cu caracter personal din motive legitime. 

 

Totodată, fiecare Angajat poate stabili instrucțiunile de urmat cu privire la stocarea, ștergerea 

și comunicarea datelor sale cu caracter personal după moartea sa.  

 

Pentru a-și exercita aceste drepturi, Emițătorul transmite o cerere scrisă prin scrisoare 

recomandată, datată și semnată, către Plastic Omnium Gestion, 1 allée Pierre Burelle – 92 593 

Levallois Perret, și mai exact, în atenția Referentului, sau îi trimite acestuia un e-mail în care își 

menționează numele, adresa și numărul de telefon la care poate fi contactat în timpul 

programului de lucru, anexând o copie recto-verso a cărții sale de identitate sau a 

pașaportului. 
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ANEXĂ: FORMULAR PENTRU TRANSMITEREA UNEI SEMNALĂRI  

 
[Notă: toate rubricile sunt obligatorii, cu excepția cazului în care în formular se menționează 

altfel.] 

 

 

1. Datele de contact ale Emițătorului unei semnalări (obligatorii cu anumite excepții): 

 

Transmiterea datelor de contact ale Emițătorului este importantă. Referentul ar putea avea 

nevoie să-l contacteze pe Emițător pentru a obține precizări și/sau informații suplimentare. 

Datele de contact comunicate vor rămâne confidențiale, iar Grupul asigură respectarea cu 

strictețe a confidențialității. 

 

Numele: 

 

 

 

 

Prenumele: 

 

 

 

 

Entitatea / Numele organizației și Funcția: 

 

 

 

 

 

E-mail: 

 

 

 

 

Telefon [opțional]: 
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2. Datele de contact ale persoanei vizate de semnalare: 

 

 

Nume: 

 

 

 

 

 

Prenume: 

 

 

 

 

 

Funcția: 

 

 

 

 

 

 

E-mail: 

 

 

 

 

Telefon [opțional]: 

 

 

 

 

3. Informații privind semnalarea  

 

[Notă: Cu excepția cazului în care aceste informații sunt indispensabile pentru o mai bună 

înțelegere a importanţei semnalării, vă rugăm să nu oferiți nicio informație sensibilă (despre 

orientarea sexuală, opiniile politice și religioase, sănătatea și apartenența sindicală) cu privire 

la vreo persoană fizică]. 
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Descrierea obiectivă a faptelor ce stau la baza semnalării, cu evidențierea caracterului lor 

prezumat (fapte, dată, loc, probe, numele persoanelor implicate în situația respectivă sau, 

dacă un nume vă este necunoscut, informații de natură să permită identificarea sa etc.): 

 

 

 

 

 

 

 

Vă rugăm să ne transmiteți pe orice fel de suport elementele pe care se bazează semnalarea. 

 

Motivul pentru care considerați că este vorba despre o situație care intră sub incidența 

Mecanismului:  

 

 

 

 

 

PRELUCRAREA SEMNALĂRII 

După primirea semnalării, Emițătorul va fi informat de primirea acesteia, precum și de 

termenul maxim necesar analizării admisibilității ei, care nu va putea depăși 3 săptămâni 

începând de la data primirii ei. 

 

ANGAJAMENTELE ȘI DREPTURILE EMIȚĂTORULUI  

Informațiile strânse în cadrul prezentului formular fac obiectul unei prelucrări automate de 

date, gestionată de Societatea Plastic Omnium Gestion, cu sediul social la 19, boulevard Jules 

Carteret, Lyon (69007), și având ca scop semnalarea și prelucrarea. 

 

Totodată, Emițătorul certifică faptul că prezenta comunicare este făcută cu bună credință și în 

mod dezinteresat, cu excepția vreunei erori sau omisiuni involuntare. 

 

Angajatul acceptă și recunoaște că orice denunț abuziv l-ar putea expune unor măsuri 

disciplinare și/sau, dacă este cazul, unei proceduri de urmărire judiciară. 

 

În sfârșit, în condițiile și limitele stabilite de reglementările în vigoare, Emițătorul are dreptul de 

a rectifica, completa, actualiza, bloca sau șterge datele cu caracter personal ce îl privesc, care 

ar fi inexacte, incomplete, echivoce, expirate sau a căror colectare, utilizare, comunicare sau 

stocare este interzisă.  

 

De asemenea, are dreptul de acces, de interogare, precum și dreptul de opoziție la prelucrarea 

datelor sale cu caracter personal din motive legitime.  

 

În plus, Emițătorul poate stabili instrucțiunile de urmat cu privire la stocarea, ștergerea și 

comunicarea datelor sale cu caracter personal după moartea sa.  
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Pentru a-și exercita aceste drepturi, Emițătorul transmite o cerere scrisă prin scrisoare 

recomandată, datată și semnată, către Plastic Omnium Gestion, la adresa următoare: 1 allée 

Pierre Burelle – 92 593 Levallois Perret, și mai exact în atenția Referentului, sau îi trimite 

acestuia un e-mail în care își menționează numele, adresa și numărul de telefon la care poate fi 

contactat în timpul programului de lucru, anexând o copie recto-verso a cărții sale de identitate 

sau a pașaportului. 


