Məsələlərin qaldırılması (Məlumatvermə siyasəti)
Biz bütün işçilərimiz və biznes tərəfdaşlarımızın Davranış Qaydalarında qeyd olunmuş
davranış standartlarına əsasən doğru və və dürüst hərəkət etməsini gözləyirik. Əgər siz
qanun və ya davranış qaydalarımızın pozuntusunun baş verməsindən şübhələnirsizsə
biz sizin bu barədə bizə məlumat verməyinizi istəyirik.
Bizim Davranış Qaydalarımızla aşağıdakı ünvanda intranet vasitəsilə tanış ola bilərsiz:
www.imperialbrandsplc.com. Davranış qaydaları ilə bağlı suallarınızı elektron poçt vasitəsilə
aşağıdakı ünvana göndərə bilərsiz Governance.Team@uk.imptob.com
Sizi narahat məsələlər barədə məlumat vermək üçün bir neçə vasitəsə mövcuddur :
1. İş yerində məlumatın bildirilməsi

İş yerində rahat şəkildə məlumat verə bildyiniz təqdirdə siz sizi narahat edən məsələlər barədə
kadrlar üzrə rəhbərinizə və ya yerli insan resursları departamentinə müraciət etməlisiz. Biznes
üzrə narahatlıq doğuran məsələlərin ardıcıl həllini təmin etmək üçün icra etdiyimiz proseslər
mövcuddur..
2. Rəhbərliyə məlumat vermək

Əgər iş yerində sizi narahat edən məsələlər barədə rahat danışa bilmirsinizsə və ya sizi
narahat edən məsələni qaldırdığınızı, lakin bunun müqabilində yerli səviyyədə görülümüş
cavab tədbirinin yetərli olmadığını düşünürsuzsə onda siz aşağıda qeyd olunmuş işçilərin
hər hansı birinə müraciət edə bilərsiz:




Şirkətin katibi;
Şirkətlər Qrupunun Maliyyə Nəzarətçisi; və ya
Şirkətlər Qrupunun İnsan Resursları departamentinin direktoru.

Telefon: +44 (0)117 963 6636 nömrəsinə zəng edərək məsələnin şirkət daxilində sizi
narahat edən məsələlərlə bağlı olduğunu bildirin.
Əgər siz sizi narahat edən məsələni yazılı qaydada bildirmək istəyirsizsə bunu edə bilərsiz,
lakin sizinlə necə əlaqə saxlaya biləcəyimiz barədə məlumatın təqdim olunması, bizə
yardımçı olardı. Siz məktubu aşağıdakı ünvana göndərə bilərsiz:
Şirkətin katibi, 121
Winterstoke Road,
Bristol BS3 2LL, Birləşmiş Krallıq
Qeyd: "Şəxsi"

Faks: +44 (0)117 966 7859
Elektron poçt:
whistle.blowing@uk.imptob.com.

3. Expolinkin Xarici Qaynar Xəttindən istifadə edərək məlumatın verilməsi
Siz həmçinin telefon, elektron poçt və ya internet vasitəsilə Expolink tərəfindən təmin
olunan tamamilə müstəqil xidmətdən istifadə edərək istənilən vaxt sizi narahat edən
məsələlər barədə məlumat verə bilərisiz. Expolink sizi narahat edən məsələlərin
tezliklə düzgün adamlara çatdırılmasını təmin edəcəkdir:


Expolink Qaynar Xətti həftədə 7 gün 24 saat ərzində fəaliyyət göstərir
Qaynar xətt yalnız 25 dekabr tarixində işləmir. Telefon nömrəsi hər bir ölkə üçün
fərqlidir. Telefon nömrəsini bilmədiyiniz təqdirdə yerli elan lövhələrinə baxın və
ya www.expolink.co.uk www.imperialbrandsplc.com və ya Şirkətlər Qrupunun
intranet səhifəsinə baş çəkin
 Məlumatları aşağıda qeyd olunmuş elektron poçt ünvanına Expolink-ə göndərmək
olar imperialtobacco@expolink.co.uk



Veb əsaslı məlumatları Expolinkin internet səhifəsindən
www.expolink.co.uk imperial tobacco çıxış kodundan istifadə
edərək təqdim etmək olar.

Sizə zəmanət verirrik ki,
Biz mümkün olduğu qədər, tərəfinizdən qaldırılmış məsələlərin məxfiliyini
qoruyacağıq. Buna baxmayaraq müvafiq araşdırma aparmaq üçün bəzi
informasiyanın açıqlanmasına zərurət yarana bilər.
Siz sizi narahat edən məsələni anonim qaydada qaldıra bilərsiz bu şərtlə ki,
məlumatın anonim qaydada verilməsinə sizin fəaliyyət göstərdiyiniz ölkənin
qanunvericiliyi ilə icazə verilsin.
Biz qaydaların pozulması faktı və ya şübhəsi barədə məlumat verən və ya təhqiqata
köməklik edən şəxsə qarşı hər hansı təzyiq göstərilməsini qəbul etmirik . Buna
baxmayaraq pis niyyətlə qaldırılan məsələ inzibati tənbeh tədbirlərinə gəritib çıxara
bilər.
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