Oznamovanie (informovanie)
Od všetkých svojich zamestnancov a obchodných partnerov očakávame, že budú konať čestne
a bezúhonne v súlade so štandardmi správania podľa nášho Pracovného poriadku. Ak máte
podozrenie na porušenie zákona alebo nášho Pracovného poriadku, potom chceme, aby ste
nám to oznámili.
Náš Pracovný poriadok je k dispozícii na intranete a na: www.imperialbrandsplc.com.
Otázky ohľadom poriadku môžete posielať e-mailom na Governance.Team@uk.imptob.com
Je niekoľko spôsobov, ako záležitosti oznámiť:
1. Oznámenie na miestnej úrovni
Ak vám to tak vyhovuje, záležitosti môžete oznámiť svojmu manažérovi pre ľudské zdroje alebo
miestnemu personálu pre ľudské zdroje. Máme zavedené postupy, ktoré zabezpečia, že
záležitosti sú vybavované dôsledne v celej spoločnosti.
2. Oznámenie svojmu nadriadenému vedúcemu
Ak vám oznámenie záležitosti na miestnej úrovni nevyhovuje, alebo ak ste záležitosť na
miestnej úrovni už oznámili, ale myslíte si, že je to nedostatočné, môžete kontaktovať
kohokoľvek z nižšie uvedených ľudí:




tajomník spoločnosti,
riaditeľ pre finančné kontroly, alebo
riaditeľ oddelenia ľudských zdrojov.





the Company Secretary;
the Group Financial Controller; or
the Group Human Resources Director.

Telefón: +44 (0)117 963 6636 a povedzte, že sa jedná o oznámenie.
Ak uprednostňujete záležitosť oznámiť písomne, je to v poriadku, pomôže nám však, ak
uvediete, ako vás môžeme spätne kontaktovať. Svoj list môžete poslať na:
Tajomník spoločnosti,
121 Winterstoke Road,
Bristol BS3 2LL, United Kingdom
Značka: „Osobné“

Fax: +44 (0)117 966 7859
Email: whistle.blowing@uk.imptob.com.

3. Oznámenie prostredníctvom priamej linky Expolink
V ktoromkoľvek štádiu sa môžete rozhodnúť záležitosť oznámiť aj prostredníctvom úplne
nezávislej služby od spoločnosti Expolink, ktorú môžete kontaktovať telefonicky, e-mailom
alebo cez internet. Spoločnosť Expolink zaistí, aby sa vaše oznámenia dostali rýchlo ku
kompetentným pracovníkom:







priama linka Expolink je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni (okrem 25.
Decembra). Telefónne číslo je v každej krajine iné. Ak nepoznáte správne číslo, pozrite
si miestne vývesné tabule alebo navštívte www.expolink.co.uk,
www.imperialbrandsplc.com alebo skupinový intranet,
hlásenia možno posielať emailom spoločnosti Expolink na
imperialtobacco@expolink.co.uk,
hlásenia z internetu je možné odosielať z webovej stránky Expolink www.expolink.co.uk
pomocou prístupového kódu „imperialtobacco“.

Naše záruky pre vás
Zachováme diskrétnosť vašich oznámení, nakoľko to bude len možné. Kvôli
náležitému prešetreniu bude však potrebné vyňať niektoré informácie z utajenia.
Ak to zákony krajiny, v ktorej pracujete, dovoľujú, môžete sa rozhodnúť a svoje oznámenie podať
anonymne.
Netolerujeme žiadne odvetné akcie voči jednotlivcovi, ktorý odhalí skutočné alebo údajné
porušenie kódexu, alebo ktorý pomáha pri vyšetrovaní. Avšak oznámenia podané zo
zlomyseľnosti, môžu mať za následok disciplinárne konanie.
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