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Procedura SYNLAB AG privind reclamațiile furnizorilor  
 

I. Procedura privind reclamațiile furnizorilor 

 

Protecția împotriva represaliilor și interzicerea folosirii abuzive 

SYNLAB se angajează să aplice o politică de interzicere a represaliilor. Prin urmare, 
dumneavoastră și orice terțe părți cărora li se acordă protecție în temeiul legilor aplicabile nu 
trebuie să vă temeți de consecințe negative de natură discriminatorie sau disciplinară pentru 
că ați făcut un raport sau ați pus întrebări, ați prezentat îndoieli și v-ați exprimat îngrijorările. 
Nu tolerăm niciun fel de amenințări, comportamente dăunătoare sau măsuri de represalii. Un 
astfel de comportament reprezintă în sine o încălcare a valorilor noastre și poate atrage după 
sine măsuri disciplinare.  

Această politică de interzicere a represaliilor se aplică și în cazul în care nu sunteți absolut 
sigur de fapte, cu condiția să acționați cu bună-credință. A acționa cu bună-credință 
înseamnă că aveți motive rezonabile de a suspecta că, având în vedere circumstanțele de 
care dispuneți la momentul raportării, informațiile raportate sunt adevărate. 

Cu toate acestea, este strict interzisă utilizarea abuzivă în mod intenționat a sistemului de 
raportare din cadrul procedurii de reclamații a furnizorilor pentru practici abuzive (de exemplu, 
depunerea de rapoarte cu rea-credință). Oricine raportează cu bună știință informații 
incorecte nu este protejat de procedura noastră de reclamații a furnizorilor și poate fi pasibil 
de sancțiuni contractuale, penale și civile. 

Confidențialitate și anonimat 

Pe cât posibil, se va păstra confidențialitatea celor care raportează, precum și a persoanelor 
acuzate și a terților menționați în rapoarte. 

Sistemul nostru de raportare permite raportări anonime în măsura în care acest lucru este 
permis de legile și reglementările aplicabile, în special de legile și reglementările aplicabile 
privind protecția datelor și legislația muncii. În ciuda acestui fapt, este posibil ca rolul 
dumneavoastră în calitate de raportor sau de persoană acuzată sau al oricărei terțe părți să 
devină evident pentru alte persoane în timpul investigațiilor ulterioare. În orice caz, SYNLAB 
va depune toate eforturile pentru a păstra confidențialitatea identității dumneavoastră și a 
rapoartelor dumneavoastră, cu excepția cazului în care: 

 V-ați exprimat consimțământul; 
 Divulgarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale care revine 

SYNLAB; 
 Divulgarea este necesară pentru ca SYNLAB să investigheze în mod eficient raportul 

și să ia măsurile conexe; 
 Divulgarea către autoritățile de aplicare a legii este necesară sau divulgarea se face 

de către SYNLAB ca parte a cooperării sale cu autoritățile de aplicare a legii. 
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Vă rugăm să țineți cont de faptul că investigarea raportului dumneavoastră și, prin urmare, 
soluționarea preocupărilor dumneavoastră este, de obicei, ușurată de netrimiterea unui 
raport anonim și de faptul că vă putem contacta în cazul în care există întrebări. 

 

Procedura de raportare și urmărire 

Sunteți încurajați să trimiteți oricând rapoarte privind neregulile suspicionate, îngrijorările, 
îndoielile și suspiciunile pe care le aveți.  

Atunci când trimiteți un raport, vă rugăm să trimiteți o descriere a raportului dumneavoastră. 
Vă rugăm să rețineți că, cu cât furnizați mai multe informații, cu atât mai bine putem înțelege 
și investiga informațiile raportate. De aceea, vă rugăm să prezentați toate informațiile 
relevante cu privire la faptele în cauză, inclusiv cu privire la persoanele implicate și la 
informațiile de fond relevante, precum și documente justificative sau alte dovezi care ar putea 
fi utile în investigarea raportului dumneavoastră.  

Atunci când trimiteți informații, aveți libertatea de a opta dacă doriți să vă dezvăluiți identitatea 
sau să rămâneți anonim, cu condiția ca acest lucru să fie permis de legile aplicabile. 

Dacă doriți să trimiteți un raport, o puteți face personal, prin telefon, prin e-mail sau prin poștă 
către unul dintre următoarele canale de raportare: 

 Vă puteți trimite raportul contactând punctul dumneavoastră de referință de la 
SYNLAB. 

 De asemenea, puteți opta pentru a face raportarea în orice limbă prin e-mail sau prin 
intermediul numerelor de telefon regionale, în modul indicat în secțiunile de mai jos. 
Adresa de e-mail și numerele de telefon regionale sunt operate de firma de avocatură 
Hogan Lovells International LLP. 

După primirea raportului dumneavoastră, vor fi informate persoanele competente pentru 
investigarea raportului dumneavoastră. Acestea vă vor contacta și vă vor ține la curent cu 
privire la stadiul investigării raportului dumneavoastră, în conformitate cu legile aplicabile. În 
special, este posibil ca persoanele competente pentru investigarea raportului 
dumneavoastră să vă contacteze pentru a vă adresa întrebări suplimentare sau pentru a 
discuta mai în detaliu despre raportul dumneavoastră. 

Raportarea prin e-mail 

După cum s-a arătat mai sus, puteți trimite raportul în orice limbă prin intermediul următoarei 
adrese de e-mail: SYNLAB-Compliance@hoganlovells.com. 

Raportarea prin telefon 

În cazul în care optați pentru a face o raportare prin telefon, puteți face acest lucru folosind 
unul dintre următoarele numere de telefon regionale în limbile indicate mai jos: 

Țara Număr de telefon 

Austria (germană/engleză) +49 8929012812  

Belarus (rusă/belarusă/engleză) +7 495 933 81 21 
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Belgia (franceză/engleză) +33 153672367  

Brazilia (portugheză/engleză) +55 0800 009 0016 

Columbia (spaniolă/engleză) +525 550910291 

Croația (croată/engleză) +385 (0)1 2100 800 

Ecuador (spaniolă/engleză) +525 550910291 

Franța (franceză/engleză) +33 153672367  

Germania (germană/engleză) +49 8929012812  

Ghana (engleză) +49 8929012812  

Irlanda (engleză) +49 8929012812  

Italia (italiană/engleză) +39 02720252250 

Mexic (spaniolă/engleză) +525 550910291 

Nigeria (engleză) +49 8929012812  

Panama (spaniolă/engleză) +525 550910291 

Peru (spaniolă/engleză) +525 550910291 

Polonia (poloneză/engleză) +48 225298650 

Spania (spaniolă/engleză) +34 91 349 8045 

Elveția (germană/engleză) +49 8929012812  

Emiratele Arabe Unite (arabă/engleză) +971 4 3779 330  

Regatul Unit (engleză) +49 8929012812  

 

Protecția datelor 

SYNLAB acordă o mare importanță protecției și confidențialității datelor, precum și cerințelor 
de securitate a datelor. Prin urmare, aderăm la legile și reglementările aplicabile privind 
protecția datelor ca standard minim, în special în ceea ce privește funcția de procedură 
privind reclamațiile furnizorilor. 

Informarea persoanelor care fac obiectul rapoartelor conținute în procedura privind 
reclamațiile furnizorilor 

SYNLAB va informa persoanele acuzate al căror comportament a fost raportat după primirea 
sesizării respective, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile privind protecția 
datelor. 

La modul general, în termen de o (1) lună, persoanele acuzate vor fi informate cu privire la 
faptele imputate și la persoana responsabilă de soluționarea raportului. 

Cu toate acestea, în cazul în care astfel de informații pot pune în pericol eficacitatea anchetei, 
protecția probelor sau procesul de raportare, informarea se va face numai dacă și atunci 
când aceste riscuri nu mai există. Acest lucru necesită o analiză de la caz la caz. 

În orice caz, identitatea persoanei care raportează nu va fi divulgată, cu excepția cazului în 
care acest lucru este strict necesar pentru respectarea unei obligații legale sub incidența 
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căreia intră SYNLAB sau în alte scopuri legitime și, în plus, este permisă de legile și 
reglementările aplicabile în materie de protecție a datelor și de muncă. 

Păstrarea înregistrărilor 

Înregistrările rapoartelor dumneavoastră și investigațiile aferente vor fi stocate în 
conformitate cu legile aplicabile, atât timp cât acest lucru este necesar pentru atingerea 
scopurilor legitime ale SYNLAB, inclusiv pentru fundamentarea, exercitarea sau apărarea 
unor drepturi în justiție sau pentru a asigura respectarea obligațiilor legale sub incidența 
cărora intră SYNLAB. Înregistrările vor fi apoi șterse în conformitate cu legile și 
regulamentele aplicabile privind protecția datelor, cu excepția cazului în care, din punct de 
vedere legal, este necesară păstrarea în continuare. 

În conformitate cu aceasta, înregistrările care se referă la litigii sau investigații în curs de 
desfășurare nu vor fi șterse atât timp cât stocarea datelor este necesară pentru atingerea 
scopurilor unor astfel de proceduri. În astfel de cazuri, informațiile vor fi stocate pe durata 
litigiului sau a investigației respective sau chiar mai mult timp, dacă acest lucru este necesar 
și permis în conformitate cu legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor. 

Datele cu caracter personal din rapoartele care nu fac obiectul domeniului de aplicare al 
prezentului Cod de conduită al furnizorului, precum și datele cu caracter personal referitoare 
la rapoartele considerate nefondate vor fi șterse imediat, în conformitate cu legile și 
reglementările aplicabile. 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Mathieu Floreani 

Director executiv 
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