Rikkumisest teatamine („vilistamine“)
Eeldame oma töötajatelt ja äripartneritelt ausat käitumist kooskõlas meie käitumisjuhendis kirjeldatud
käitumisnormidega. Kui te kahtlustate, et seadust või meie käitumisjuhendit on rikutud, soovime, et te
sellest teada annaksite.
Käitumisjuhend on kättesaadav intranetis ja veebiaadressil: www.imperialbrandsplc.com. Teil on
võimalik saata käitumisjuhendi kohta küsimusi e-posti teel aadressil Governance.Team
uk.imptob.com
Kahtlusest teadaandmiseks on mitu võimalust
1.

Rikkumisest teatamine kohalikul tasandil

Te võite soovi korral teatada oma kahtlustest personalijuhile või kohalikule personaliosakonna
meeskonnale. Oleme kehtestanud tegevuskavad, mis kindlustavad, et probleeme käsitletakse
kogu ettevõttes ühetaoliselt.
2.

Rikkumisest teatamine kõrgema juhtkonna esindajale

Kui teil on ebamugav kahtlustest kohalikul tasandil teatada või kui olete seda juba teinud ja arvate, et
kohaliku tasandi reageering oli ebapiisav, võite võtta ühendust järgmiste isikutega:




ettevõtte sekretär;
grupi finantskontroller; või
grupi personalijuhataja.

Helistage numbril: +44 (0)117 963 6636 ja öelge, et tegemist on võimalikust rikkumisest
teatamisega.
Kui te eelistate oma kahtlusest kirjalikult teada anda, võite seda teha, kuid palun teatage meile,
kuidas me teile vastata saame. Kirja võite postitada aadressil:
The Company Secretary,
121 Winterstoke Road
Bristol BS3 2LL, United Kingdom
Märgusõna kirjal: „Personal”
3.

Faks: +44 (0)117 966 7859
E-post: whistle.blowing@uk.imptob.com.

Rikkumisest teatamine, kasutades Expolinki ettevõttevälist vihjeliini Expolink External
Hotline

Te võite igal ajal teatada oma kahtlustest, kasutades täiesti sõltumatut teenust, mida osutab Expolink
ja millega on võimalik ühendust võtta telefoni, e-posti teel või veebipõhiselt. Expolink tagab, et teie
mured edastatakse kiiresti õigetele inimestele.





Expolinki vihjeliin Expolink Hotline töötab 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas (välja arvatud
25. detsembril). Telefoninumber on iga riigi puhul erinev. Kui te ei tea õiget numbrit, vaadake
kohalikke teadetetahvleid või minge veebiaadressile www.expolink.co.uk,
www.imperialbrandsplc.com või kasutage kontserni intranetti.
Expolinkile on võimalik teateid saata meiliaadressil imperialtobacco@expolink.co.uk
Veebipõhiseid teateid on võimalik sisestada Expolinki veebilehelt www.expolink.co.uk,
kasutades juurdepääsukoodi „imperialtobacco“.

Me tagame teile järgmist
Võimaluse korral hoiame teie mure konfidentsiaalsena. Kuid selleks, et viia läbi nõuetekohast
uurimist, tuleb võib-olla teatav osa infost avalikuks teha.
Te võite teatada oma kahtlustest anonüümselt, tingimusel, et seda lubavad selle riigi seadused, kus
te töötate.
Me ei salli kättemaksu kellegi vastu, kes teeb avalduse koodeksi tegeliku või võimaliku rikkumise
kohta või pakub kaasabi selle uurimisel. Pahatahtlikul eesmärgil esitatud kaebus võib aga tuua
kaasa distsiplinaarmeetmed.
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