
 

Condições de Uso e Proteção de Dados do Canal de Denúncias: 
  

Assuntos a comunicar através do Canal de Denúncias   

Qualquer pessoa que mantenha relação com Incatema Consulting & Engineering é obrigada a:   

• comunicar de boa-fé, e sobre a base de indícios razoáveis, quaisquer circunstâncias que 
possam acarretar a concretização de um risco penal ou de suborno para a organização, bem 
como incumprimentos ou debilidades do sistema de gestão de compliance e anti-suborno.  

• denunciar qualquer suspeita ou prova de crime/suborno praticado por colega/s de trabalho 
ou terceiros, bem como dar cumprimento ao código ético e à política integrada.   

• informar sobre qualquer comportamento ou atuação criminal ou que viole a legislação em 
vigor ou os princípios corporativos de Incatema.   

 

Procedimento de comunicação   

Caso queira fazer alguma consulta ou entrar em contacto com o canal ético do Grupo INCATEMA, 
pode fazê-lo, com a máxima garantia de confidencialidade, através do seguinte LINK: 
https://compaas-c.ubtcompliance.com/c/incatema/canal_etico 
 
Caso seja impossível, por razões técnicas, enviar a consulta através do referido endereço de 
correio eletrónico, a mesma poderá ser remetida por correio postal para a morada Calle Poeta 
Joan Maragall 1, 10º Piso, 28020, Madrid, ao cuidado do Compliance Officer ou diretamente 
perante este.   
   

Processamento das comunicações   

Todas as comunicações recebidas através do canal de denúncias serão devidamente processadas 
de acordo com as regras estabelecidas por Incatema, com respeito dos direitos do denunciante 
e do denunciado descritos no ponto seguinte.   

Garantias 

Quem de boa-fé efetuar notificações, contará com as seguintes garantias:   

• Garantir-se-á a confidencialidade da identidade do Denunciante, não se divulgando as 
investigações a outros empregados ou representantes de Incatema.  

• Identidade protegida com a máxima confidencialidade (salvo obrigação legal/judicial). 
• Proteção perante qualquer tipo de represália ou consequência negativa e/ou penalização 

motivada pela denúncia/consulta realizada, salvo se a investigação interna determinar que a 
comunicação foi efetuada com conhecimento da falsidade da mesma ou com desprezo 
temerário pela verdade, má-fé ou abuso de direito.  

• Tratamento de dados pessoais nos termos da Legislação sobre Proteção de Dados.   
• Utilização da informação fornecida numa denúncia apenas para fins legítimos, no âmbito da 

investigação que eventualmente se abrir. 
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Proteção de Dados no Canal de Denúncias  

O Canal de Denúncias de Incatema cumpre o disposto na Lei Orgânica 3/2018 de Proteção de 
Dados e Garantia dos Direitos Digitais e no Regulamento Geral de Proteção de Dados. Assim 
sendo, os períodos de conservação e os requisitos de informação aos interessados são os 
previstos no artigo 24 da LOPDGDD. 
Os dados pessoais fornecidos em razão das comunicações e obtidos em razão da 
correspondente investigação interna serão tratados apenas para a gestão destas.  
Os titulares dos Dados Pessoais poderão exercer os seus direitos de acesso, retificação, 
cancelamento e oposição, nos termos do disposto na legislação vigente sobre proteção de dados 
pessoais, enviando um correio eletrónico para o endereço compliance@incatemaconsulting.es.  
Em todo o caso, decorridos três meses desde a introdução dos dados no Canal de Denúncias, os 
mesmos deverão ser eliminados do sistema de comunicações, salvo se a conservação tiver por 
finalidade ser um exemplo do funcionamento do modelo de prevenção da comissão de crimes 
pela pessoa jurídica. As comunicações às quais não se tenha dado seguimento apenas poderão 
constar de forma anónima.  
Uma vez decorrido o prazo indicado no parágrafo anterior, os dados poderão continuar a ser 
tratados, pelo órgão competente, para a investigação dos fatos denunciados, sem prejuízo de 
que as comunicações internas não poderão conservar-se no sistema de informação. 
Os dados pessoais que não sejam pertinentes para a tramitação de um caso em concreto serão 
eliminados de modo imediato.  
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