
Observações legais 
 
Aqui você fica sabendo como lidamos com as denúncias feitas por 
você, com indicação de seu nome ou de forma anônima, mediante 
o sistema de denúncia, e como garantimos que sua identidade 
enquanto denunciante é tratada de modo confidencial. Observe 
igualmente o regulamento de processo para queixas conforme o 
artigo 8 da LkSG relativo às advertências e queixas.  
 
1 Tratamento confidencial 
 
As denúncias submetidas são recebidas por funcionários especialmente 
designados pelo Voith Law Group do grupo Voith. Apenas esses funcionários 
podem ser informados no âmbito do sistema de denúncias. Os funcionários 
designados pelo Voith Law Group recebem os fatos e, se necessário, os 
encaminham para um departamento interno, p. ex. para o Responsável pela 
Conformidade da unidade operacional em causa, para uma investigação 
aprofundada. No caso da existência de uma suspeita correspondente, também 
poderá ser considerada a transferência para uma autoridade para aplicação da lei 
(Por exemplo, Promotor Público). No âmbito do acompanhamento, poderá ser 
necessário fornecer informações a outros funcionários da Voith GmbH & Co. KGaA 
(Por exemplo, auditoria interna) ou a funcionários de outras filiais da Voith, p. ex. 
se as denúncias estiverem relacionadas com processos em filiais da Voith GmbH 
& Co. KGaA. 
 
O acompanhamento da advertência é feito de modo estritamente confidencial. O 
seu nome ou fatos que possam revelar sua identidade não serão divulgados à 
pessoa denunciada nem ao público, exceto se isso for obrigatório devido a 
determinações legais. 
 
Se você usar o portal de denúncia, honestamente, não precisa temer qualquer 
desvantagem. No entanto, no caso de mau uso, p. ex. fornecendo informações 
falsas de forma consciente com o objetivo de desacreditar alguém, reservamos o 
direito de agir contra o denunciante. 
 
2 Informações sobre a pessoa acusada 
 
Em certos casos, somos legalmente obrigados a informar as pessoas acusadas de 
que recebemos uma advertência relacionada a elas, desde que essa informação 
não prejudique o acompanhamento da denúncia. Nesse processo, sua identidade 
enquanto denunciante – desde que permitido legalmente – não será revelada e nós 
garantiremos de que não serão reveladas quaisquer outras informações que 
permitam retirar conclusões acerca de sua identidade. 



 
 
 
3 Período de conservação de dados 
 
Mantemos as denúncias enquanto elas forem necessárias para o 
acompanhamento ou enquanto formos legalmente obrigados a isso. No mais tardar 
dois meses após a conclusão da investigação, as denúncias apagadas ou 
anonimizadas, ou seja a referência à sua identidade enquanto denunciante será 
excluída permanente e irreversivelmente. 
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