
 
 
 
 
 
 

1 
Procediment de reclamació per a proveïdors de SYNLAB AG - 2021.12.V1 

 

 

 

 

 

 

 

SYNLAB AG 

Procediment de reclamació 

per a proveïdors 

 
  



 
 
 
 
 
 

2 
Procediment de reclamació per a proveïdors de SYNLAB AG - 2021.12.V1 

Procediment de reclamació per a proveïdors de SYNLAB AG  

 

I. Procediment de reclamació per a proveïdors 

 

Protecció contra represàlies i prohibició d'ús indegut 

SYNLAB es compromet a mantenir una política de no represàlies. Per tant, ni vós, ni 

qualsevol tercer protegit segons la normativa aplicable han de témer cap conseqüència 

negativa de caràcter discriminatori o disciplinari per fer una denúncia o plantejar preguntes, 

dubtes i/o preocupacions. No tolerem cap mena d'amenaça, comportament perjudicial o acte 

de represàlia. Aquesta conducta constitueix en si mateixa una infracció dels nostres valors i 

pot comportar mesures disciplinàries.  

Aquesta política de no represàlies s'aplica fins i tot quan la persona afectada no està 

absolutament segura dels fets, sempre que s’actuï de bona fe. Actuar de bona fe significa 

que aquesta persona té motius raonables per sospitar que la informació comunicada és 

veraç sobre la base de les circumstàncies conegudes al moment de fer aquesta comunicació. 

Tot i això, està estrictament prohibit l'ús mal intencionat del sistema de notificacions del 

Procediment de reclamacions per a proveïdors per realitzar pràctiques abusives (és a dir, 

presentar informes de mala fe). Qualsevol persona que comuniqui de manera conscient 

informació falsa no estarà protegida pel nostre Procediment de reclamacions per a 

proveïdors i pot enfrontar-se a sancions disciplinàries o quedar subjecta a accions civils i 

penals. 

Confidencialitat i anonimat 

Es preservarà al màxim possible la confidencialitat de l’informe i de l’informant, així com 

la identitat de les persones denunciades i dels tercers esmentats en aquesta 

comunicació. 

El nostre sistema d'informes permet fer informes anònims en la mesura que ho permeti la 

legislació aplicable, en concret les lleis i la regulació laboral i de protecció de dades. Tot i 

això, és possible que el vostre paper com a informant o el de la persona acusada o qualsevol 

tercer pugui resultar evident per a altres durant les investigacions posteriors. En qualsevol 

cas, SYNLAB farà tot el possible per mantenir la confidencialitat de la vostra identitat i dels 

vostres informes, sempre que: 

• Doneu el vostre consentiment; 

• La divulgació sigui necessària per complir una obligació legal a què estigui subjecte 

SYNLAB; 

• La divulgació sigui necessària perquè SYNLAB pugui investigar eficaçment l’informe 

i prendre les mesures corresponents; 

• La divulgació a les autoritats sigui necessària o la divulgació sigui efectuada per 

SYNLAB com a part de la seva cooperació amb les autoritats. 
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Tingueu en compte que la investigació de la vostra denúncia i, per tant, resoldre les vostres 

inquietuds, sol ser més fàcil si no presenteu la denúncia de forma anònima i podem posar-

nos en contacte amb vós en cas que hi hagi preguntes. 

 

Procediment de notificació i seguiment 

Us animem que informeu sobre presumptes irregularitats, preocupacions, dubtes i sospites, 

en qualsevol moment.  

Quan feu un informe, us demanem que descriviu els fets amb tots els detalls possibles. 

Tingueu en compte que com més informació ens proporcioneu, millor podrem entendre i 

investigar la informació que ens esteu comunicant. Es per això que us demanem que 

presenteu tota la informació pertinent sobre els fets en qüestió, inclosa aquella informació 

relativa a les persones implicades i els antecedents pertinents, així com els documents de 

suport o altres proves que puguin ser útils per a la investigació del vostre informe.  

Quan envieu la informació, podeu triar si voleu revelar la vostra identitat o romandre en 

l'anonimat, sempre que ho permeti la legislació aplicable. 

Si voleu presentar una denúncia, podeu fer-ho en persona, per telèfon, per correu electrònic 

o per correu ordinari a un dels següents canals de denúncia: 

• Podeu presentar el vostre informe posant-vos en contacte amb el vostre punt de 

referència a SYNLAB. 

• També podeu optar per fer la vostra denúncia en qualsevol idioma per correu 

electrònic o a través dels números de telèfon regionals, com s'indica a les seccions 

a continuació. El bufet d'advocats Hogan Lovells International LLP és qui gestiona 

l’adreça de correu electrònic i els números de telèfon regionals. 

Després de rebre el vostre informe, s'informarà a les persones competents encarregades de 

revisar-lo. Us faran un seguiment i us mantindran informat sobre l'estat de la revisió del 

vostre informe d'acord amb la legislació aplicable. En concret, les persones competents per 

a la revisió del vostre informe podrien posar-se en contacte amb vós per fer-li preguntes de 

seguiment o per discutir el vostre informe amb més detall. 

Informes per correu electrònic 

Tal com s'ha indicat anteriorment, podeu redactar el vostre informe en qualsevol idioma i 

enviar-lo a l’adreça de correu electrònic a continuació: SYNLAB-

Compliance@hoganlovells.com. 

Informes per telèfon 

Si decidiu fer la vostra denúncia per telèfon, podeu fer-ho utilitzant un dels següents números 

de telèfon regionals en els idiomes que es llisten a continuació: 
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País Número de telèfon 

Àustria (alemany/anglès) +49 8929012812  

Bielorússia (rus/bielorús/anglès) +7 495 933 81 21 

Bèlgica (francès/anglès) +33 153672367  

Brasil (portuguès/anglès) +55 0800 009 0016 

Colòmbia (castellà/anglès) +525 550910291 

Croàcia (croata/anglès) +385 (0)1 2100 800 

Equador (castellà/anglès) +525 550910291 

França (francès/anglès) +33 153672367  

Alemanya (alemany/anglès) +49 8929012812  

Ghana (anglès) +49 8929012812  

Irlanda (anglès) +49 8929012812  

Itàlia (italià/anglès) +39 02720252250 

Mèxic (castellà/anglès) +525 550910291 

Nigèria (anglès) +49 8929012812  

Panamà (castellà/anglès) +525 550910291 

Perú (castellà/anglès) +525 550910291 

Polònia (polonès/anglès) +48 225298650 

Espanya (castellà/anglès) +34 91 349 8045 

Suïssa (alemany/anglès) +49 8929012812  

Emirats Àrabs Units (àrab/anglès) +971 4 3779 330  

Regne Unit (anglès) +49 8929012812  

 

Protecció de dades 

A SYNLAB li donem molta importància a la protecció de dades i a la privadesa, així com a 

l'exigència de salvaguardar la seguretat de les dades. És per aquest motiu que ens adherim 

a les lleis i reglaments de protecció de dades aplicables com a estàndard mínim, en particular 

amb relació a la funció del Procediment de Reclamacions per a Proveïdors. 

Informar les persones reportades a través del procediment de reclamació dels 
proveïdors 

SYNLAB informarà a aquelles persones que hagin estat denunciades pel seu comportament 

després de rebre la queixa respectiva en compliment de les lleis i reglaments de protecció 

de dades aplicables. 

Per norma general, les persones denunciades seran informades dels fets al·legats i de la 

persona encarregada de tramitar la investigació en el termini d’un (1) mes. 

No obstant això, quan aquesta informació pugui posar en perill l'eficàcia de la investigació, 

la protecció de les proves o el procés de denúncia, només es facilitarà quan desapareguin 

aquests riscs. Aquesta decisió s'adoptarà tenint en compte la naturalesa de cada cas. 
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En qualsevol cas, no es revelarà la identitat de l'informant, excepte quan sigui estrictament 

necessari per al compliment d'una obligació legal a què estigui subjecte SYNLAB o per a 

altres fins legítims i a més, permès per les lleis i els reglaments de protecció de dades i 

laborals aplicables. 

Conservació de registres 

Els registres dels vostres informes i les investigacions que hi estiguin relacionades 

s'emmagatzemaran d'acord amb les lleis aplicables sempre que sigui necessari per a la 

consecució dels fins legítims de SYNLAB, incloent-hi l'establiment, l'exercici o la defensa de 

reclamacions legals o per garantir el compliment de les obligacions legals a què SYNLAB 

està subjecte. A continuació, els registres s'eliminaran d'acord amb les lleis i els reglaments 

de protecció de dades aplicables, a excepció d'aquells casos en què se'n requereixi 

legalment l'emmagatzematge. 

En línia amb això, els registres relacionats amb litigis o investigacions pendents no 

s'eliminaran mentre l'emmagatzematge de dades sigui necessari per aconseguir l’objectiu 

d'aquests procediments. En aquests casos, la informació s'emmagatzemarà mentre duri el 

litigi o la investigació corresponent, o fins i tot durant més temps, si així ho exigeixen i 

permeten les lleis i les normatives de protecció de dades aplicables. 

Les dades personals dels informes que estiguin fora de l'àmbit d'aplicació del present Codi 

de Conducta per a Proveïdors, així com les dades personals contingudes als informes que 

es considerin insubstancials, s'eliminaran immediatament de conformitat amb les lleis i els 

reglaments aplicables. 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Mathieu Floreani 

Director General 
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