
 
 
OCHRANA OSOBNÍCH DAT - SKUPINOVÉ REPORTOVACÍ KANÁLY 

Můžete hlásit postupy nebo jednání, která jsou v dobré víře považovány - dokonce i potenciálně, jako 

nevhodné nebo v rozporu s právními předpisy, Kodexem chování nebo Pravidly pro skupinu nebo 

jiných interních Politik. 

Assicurazioni Generali SpA a její koncernové společnosti posoudí informace, které poskytnete. Na 

základě takto poskytnutých informací může být provedeno šetření, případně přijato nápravné opatření. 

Předkládány by měly být pouze takové informace, které jsou nezbytné k zahájení vyšetřování 

nevhodného nebo nesprávného postupu nebo jednání. Předkládány by neměly být například 

informace o soukromém životě jednotlivce nebo citlivé údaje (včetně údajů o zdraví nebo sexuálním 

životě), pokud to není nezbytně nutné a přímo se nevztahuje k nevhodnému nebo nesprávnému 

postupu nebo jednání. Není vhodné podávat o jednotlivci informace, které přímo nesouvisí 

s podstatou oznámení. 

Oznámení budou přístupná a budou posuzována pouze osobami, které jsou k tomuto účelu určeny, a 

které potřebují přístup k datům v rámci plnění svých pracovních povinností; to může zahrnovat např. 

pracovníky útvarů compliance, interního auditu, lidských zdrojů, právního nebo interní bezpečnosti, ať 

již v Assicurazioni Generali SpA nebo jejích koncernových společností. 

Poskytnuté informace, včetně osobních údajů, mohou být pro výše uvedené účely zpracovány v zemi, 

kde byly podány, nebo v zahraničí, společností Assicurazioni Generali SpA, společnostmi ve skupině 

a / nebo profesionálními poradci. 

Vezměte prosím na vědomí, že osoby Vámi označené mohou být informovány o tom, že oznámení 

bylo podáno a budou mít právo se vyjádřit, případně doplnit podané informace. Budou podniknuty 

všechny přiměřené kroky s cílem chránit Vaši identitu. 

Assicurazioni Generali SpA a její koncernové společnosti budou mít k dispozici odpovídající technické, 

organizační a právní kroky k ochraně informací, které poskytnete. 

Veškeré poskytnuté informace, které nebudou nezbytné pro vyšetřování, budou smazány nebo 

archivovány v souladu s místními zákony. Dále po ukončení každého vyšetřování, budou informace 

uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou a v souladu s místními zákony. 

Máte-li nějaké otázky, případně chcete-li požádat o kopii zprávy, kterou jste předložili, opravit jakékoli 

informace, které jste společnosti poskytli, nebo vymazat nebo zničit nepřesné údaje, kontaktujte 

prosím příslušného Group Compliance Officera na concerns.co@generali.com nebo písemně (poštou) 

Piazza Cordusio 2, 20123 Milano, Itálie. 


