
Aviso de privacidade de dados da EthicsPoint da Ingram Micro 
 

As normas de privacidade de dados de alguns países exigem que uma pessoa que faz uma denúncia com 

informações pessoais deva ser informada sobre determinadas práticas de coleta e armazenamento dos 

dados enviados por meio do sistema. Por ter indicado que, ou vive, ou está denunciando algo ocorrido 

em um país com tais regulamentos, você deve ler e aceitar os termos contidos no Aviso abaixo. Caso 

prefira não aceitar os termos abaixo, não será possível submeter nenhuma informação por meio deste 

sistema e solicitamos que comunique o caso à administração local, ao departamento de recursos 

humanos, ao Jurídico ou ao diretor de conformidade regional.  
 

O site da Linha direta de ética é um sistema de denúncias on-line e confidencial operado pela 

EthicsPoint e disponibilizado pela Ingram Micro para que você faça perguntas e informe incidentes. A 

utilização do site da Linha direta de ética é totalmente voluntária. Caso sua preocupação seja referente 

a problemas não listados, você deve reportá-la à administração local ou por meio de outros canais de 

denúncia estabelecidos. 
 

Antes de continuar, leia o aviso abaixo e, se concordar com ele, continue a usar o site. Será possível, 

então, enviar uma denúncia ou pergunta pelo site da Linha direta de ética.  
 

Esteja ciente de que as informações fornecidas sobre você, seus colegas ou qualquer aspecto das 

operações da empresa podem resultar em decisões que afetam outras pessoas. Portanto, nós 

solicitamos que você forneça apenas informações que, segundo seu critério, estejam corretas. V ocê não 

será punido por enviar informações bem intencionadas, mesmo que no futuro elas venham a ser 

consideradas incorretas; no entanto, o fornecimento deliberado de informações falsas ou enganosas 

não será tolerado. As informações enviadas serão tratadas como confidenciais e recomendamos que 

você se identifique para que possamos acompanhar o seu caso e tirar dúvidas.  
 

Que informação é coletada? A Linha direta captura diretamente de você as seguintes informações: seu 

nome e dados para contato, dúvidas, o nome e o cargo de todos os indivíduos mencionados e uma 

descrição de qualquer conduta questionável, incluindo todos os detalhes relevantes.  
 

Como as informações serão utilizadas? Todas as informações serão armazenadas no banco de dados do 

site de linha direta de Ética hospedado pela EthicsPoint, Inc. nos EUA (“EthicsPoint"). A EthicsPoint 

segue os princípios do Protocolo de Privacidade Privacy Shield Framework entre os EUA e a UE. A 

menos que exigido de outra maneira pela legislação, as informações contidas no banco de dados do site 

de linha direta de Ética podem ser analisadas e utilizadas somente por indivíduos que precisem acessar 

os dados para concluir suas funções de trabalho. Tais indivíduos podem incluir representantes e 

funcionários dos departamentos de recursos humanos, auditoria, jurídico, segurança ou gerência da 

Ingram Micro, e a equipe técnica da EthicsPoint. Esses indivíduos podem estar localizados nos Estados 

Unidos da América. Além disso, todas as informações fornecidas por você podem ser armaze nadas pela 

Ingram Micro durante o período de resposta à(s) sua(s) dúvida(s) ou durante a investigação da 

denúncia. 
 

A Ingram Micro avaliará as informações fornecidas, poderá conduzir investigações e tomar ações 

corretivas quando apropriado. 
 

Observe que, devido às leis aplicáveis, todos os indivíduos que você identificar por meio do site da 

Linha direta de ética podem ser informados sobre a criação de uma denúncia. No entanto, as 



informações fornecidas por você não revelarão seu nome nem sua i dentidade. Além disso, todos esses 

indivíduos identificados terão o direito de responder ou corrigir as informações relatadas. 
 

Todas as informações enviadas que não forem úteis para responder à sua pergunta ou para investigar 

incidentes serão apagadas ou arquivadas, conforme permitido pela legislação local. Ademais, quando 

respondermos a sua pergunta ou quando uma investigação for concluída, todas as informações que 

você enviou serão apagadas ou arquivadas, conforme for necessário e permitido pela legislação local. A 

Ingram Micro tomará as medidas técnicas, organizacionais e legais adequadas para proteger as 

informações fornecidas. A Ingram Micro também exige que a EthicsPoint proteja adequadamente seus 

dados pessoais e não os utilize para fins não autorizados. 
 

Se você tiver dúvidas sobre o programa de proteção e privacidade de dados da Ingram Micro, pode 

entrar em contato com o diretor de proteção dos dados da Ingram Micro, Aaron Mendelsohn, pelo e -

mail aaron.mendelsohn@ingrammicro.com. 
 

Para Dados pessoais coletados nos países do Espaço Econômico Europeu e na Suíça e transferidos ou 

acessados pela Ingram Micro nos Estados Unidos, a Ingram Micro, Inc. segue o Protocolo de Privacidade 

Privacy Shield Framework entre os EUA e a UE e entre os EUA e a Suíça, conforme definido pelo 

Departamento de Comércio dos Estados Unidos, para a transferência internacional de tais Dados 

pessoais. Consulte o nosso Aviso sobre os Protocolo de Privacidade Privacy Shield Framework entre os 

EUA e a UE e entre os EUA e a Suíça para saber mais. Se houver qualquer conflito entre os termos deste 

Aviso e os Princípios de Privacidade Privacy Shield, estes últimos prevalecerão. Eu li e compreendo o 

conteúdo do Aviso de privacidade de dados da EthicsPoint da Ingram Micro acima. 
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