
  Formulário de Direito de Alerta Ético 
 

  

O Grupo Safetypay garante a cada funcionário, em situação contrária aos valores e compromissos éticos do Grupo, o direito de alertar, com 
total confidencialidade e sem risco de represálias, ao seu Gerente Sênior ou a um parceiro dedicado na Safetypay, neste caso , o chefe do 
departamento de conformidade. Assim, qualquer funcionário pode enviar um alerta ético através do seguinte formulário. 
(É importante ler atentamente as instruções detalhadas do procedimento de alerta ético antes de declarar um alerta). 

Sobrenomes:  Nomes:  

N° de Telefone:  Endereço de Email:  

Data:  Relacionamento com a Entidade: 

  

  Declaro que minha comunicação está em conformidade com o alerta ético correto (marque a caixa que sua comunicação 

se encaixa nessa estrutura).  Indique onde o incidente ocorreu: (especifique a entidade, departamento, país, cidade etc.) 
 

Local: 

Data e momento: 

Outro (cualquer elemento relevante):   

 

Descreva os fatos que você considerou antiéticos, inadequados ou que podem ser prejudiciais à SAFETYPAY, a um de seus 

funcionários ou a uma das partes interessadas (fornecedores, clientes, consultores, etc.). 

(Anexe qualquer documento que possa ajudar a estudar seu alerta (ou especificar sua localização) e identificar as pessoas ou 

organizações envolvidas no incidente pelo nome): 

  

  

  

Especifique, se apropriado, os nomes das pessoas ou departamentos com quem você já falou sobre o incidente: 

 

  
  
  
  

Você acha que alguém tentou encobrir o incidente? (Se sim, identifique a (s) pessoa (s) pelo (s) nome (s) e explique que medidas 

foram tomadas para encobrir o incidente): 

 

  
  
  

Se tivermos mais perguntas, entraremos em contato com você através das informações de contato que você forneceu no início 

do formulário (você tem a possibilidade de nos fornecer outras informações de contato não profissionais): 

  

Por telefone  SIM  NAO        

Por e-mail  SIM   NAO   

  

  
Assinatura: 
(em caso de envio por correio) 
 

  



Você deve enviar este formulário para: 

Safetypay         o ou por email: canaldenuncias@safetypay.com 

Hermosilla 64 – 4ºD 

28001 Madrid          : Mr/Ms_____________________________ 

 
INFORMAÇÃO RELATIVA AO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS FORNECIDOS NO FORMULÁRIO 
 
RESPONSÁVEIS E OBJETIVOS DO TRATAMENTO 
 
Em conformidade com o novo Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção de dados 
pessoais de pessoas físicas (doravante denominado "RGPD"), informamos que os dados pessoais que você poderia 
fornecer serão processados pela SAFETYPAY (doravante denominada “SAFETYPAY”), como Responsável pelo 
Tratamento, com o objetivo de lidar com reclamações relacionadas a possíveis irregularidades, violações ou 
comportamentos contrários à ética, legalidade ou regras corporativas da SAFETYPAY. Esse tratamento pode ter 
consequências para o réu, pois, no caso de atos criminosos, a SAFETYPAY pode iniciar uma ação legal contra ele. 
 
PERÍODOS DE LEGITIMAÇÃO E CONSERVAÇÃO 
 
A legitimidade do processamento de seus dados é baseada no interesse legítimo da Entidade em investigar possíveis 
irregularidades, violações ou comportamentos contrários à ética, legalidade ou regras corporativas da 
SAFETYPAY. Da mesma forma, a SAFETYPAY garantirá o respeito pelo princípio da proporcionalidade, de modo 
que as alegações se refiram apenas aos casos que tenham uma implicação efetiva na relação entre a SAFETYPAY e 
o réu, especificando as ações sujeitas a reclamação, base legal ou códigos internos não realizado  
 
A SAFETYPAY garante a precisão, confidencialidade, minimização de dados e limitação do período de conservação 
das informações coletadas, de acordo com o Artigo 5 do RGPD. Bem como a implementação de medidas de 
segurança técnica e organizacional, dependendo do risco envolvido no tratamento, de acordo com o artigo 32 do 
RGPD. 
 
DESTINATÁRIOS 
 
Da mesma forma, informamos que seus dados podem ser comunicados a possíveis destinatários, como 
Autoridades ou organizações oficiais nacionais, tribunais e tribunais e forças e órgãos de segurança do Estado. Tais 
comunicações podem envolver a transferência internacional de dados para países localizados fora do Espaço 
Econômico Europeu, alguns dos quais não foram declarados como países com um nível de proteção de dados 
equivalente ao europeu pela Comissão Europeia. 
 
No caso hipotético de que os dados contidos nos sistemas de reclamações devam ser transmitidos a uma terceira 
empresa que investiga o fato denunciado, as partes interessadas serão informadas e um contrato para o tratamento 
será estabelecido, conforme previsto no regulamento, com as devidas medidas de segurança, dependendo do risco 
envolvido no referido tratamento. 

PERÍODOS DE LEGITIMAÇÃO E CONSERVAÇÃO 
 
A legitimidade do processamento de seus dados é baseada no interesse legítimo da Entidade em investigar possíveis 
irregularidades, violações ou comportamentos contrários à ética, legalidade ou regras corporativas da 
SAFETYPAY. Os dados fornecidos podem ser mantidos pelo tempo necessário para investigar os fatos relatados. 
 
DIREITOS 
 
Você tem o direito de acessar seus dados, retificar, excluir ou transportar, limitar ou opor-se ao tratamento em 
determinados casos, bem como revogar os consentimentos dados no seu caso, enviando uma comunicação ou 
escrevendo para protecciondatos@safetypay.com , SAFETYPAY para C / Hermosilla 64, 28001 Madrid - 
Spain, incluindo seu nome, sobrenome, cópia do seu ID, um endereço para notificações e o direito que você deseja 
exercer. Você também pode reclamar perante a Agência Espanhola de Proteção de Dados (AEPD) através do site 
www.aepd.es, especialmente quando você não obteve satisfação no exercício de seus direitos. 
 


