Jelentéstétel (visszaélés jelentés)
Minden munkavállalónktól és üzleti partnerünktől elvárjuk a Magatartási kódexünkben leírt magatartási
normáknak megfelelő tisztességes eljárást. Ha úgy véli, hogy jogszabálysértés vagy a Magatartási
Kódex megsértése fordult elő, akkor erről be kell számolnia.
Magatartási kódexünk elérhető az intraneten és a www.imperialbrandsplc.com címen. A
kódexszel kapcsolatban kérdéseket tehet fel emailben, amelyeket a következő címre küldhet:
Governance.Team@uk.imptob.com
Aggályainak többféle módon adhat hangot:
1. Jelentéstétel helyi szinten
Ha kényelmesnek tartja, aggályait a közvetlen felettesével vagy az emberi erőforrás csapattal is
megoszthatja. Megvannak azok az eljárásaink, amelyek biztosítják, hogy az aggályokat az egész
vállalaton belül egységesen kezeljük.
2. Jelentéstétel a felsővezetőség tagjainak
Ha kényelmetlennek érzi, hogy aggályait helyi szinten vesse fel, illetve ha már helyi szinten hangot adott
aggályainak, azonban a helyi választ elégtelennek tartja, akkor a következő személyekhez fordulhat:




a Vállalati titkársághoz
a Csoport pénzügyi vezetőjéhez vagy
a Humán erőforrás csoport igazgatójához.

Telefonszám: +44 (0)117 963 6636 és közölje, hogy visszaélés jelentési ügyben telefonál.
Ha aggályainak inkább írásban szeretne hangot adni az is tökéletesen megfelelő számunkra, de
segítséget jelentene, ha közölné, hogy milyen módon adhatunk választ Önnek. Levelét a következő
címre küldheti:
The Company Secretary,
121 Winterstoke Road,
Bristol BS3 2LL, United Kingdom
Feltüntetendő: ‘Personal’ (Személyes)

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

3. Jelentéstétel az Expolink külső forródrót használatával
Bármely szakaszban dönthet úgy, hogy az Expolink által szolgáltatott, teljesen független szolgáltatáson
keresztül ad hangot aggályainak. Ezzel a szolgáltatással telefonon, emailben vagy az interneten veheti
fel a kapcsolatot. Az Expolink gondoskodik arról, hogy az Ön aggályait gyorsan megossza a megfelelő
személlyel.





Az Expolink forróvonal (december 25-e kivételével) a nap 24 órájában, a hét 7 napján
rendelkezésre áll. A telefonszám minden egyes ország esetén eltérő. Ha nem ismeri a helyes
telefonszámot, akkor tekintse meg a helyi faliújságot, látogasson el a www.expolink.co.uk,
www.imperialbrandsplc.com címre vagy a Csoport intranetjére.
A jelentések elküldhetők emailben is az Expolink részére a imperialtobacco@expolink.co.uk
címre.
A web alapú jelentések az Expolink weboldaláról www.expolink.co.uk is elküldhetők az
‘imperialtobacco’ hozzáférési kód alkalmazásával.

A következő garanciákat nyújtjuk Önnek
A lehetséges mértékig megőrizzük aggályai bizalmas jellegét. A megfelelő felülvizsgálat lefolytatása
érdekében azonban előfordulhat, hogy bizonyos információkat meg kell osztanunk.
Dönthet úgy is, hogy névtelenül ad hangot aggályainak, amennyiben a munkavégzési országának
törvényei ezt megengedik.
Nem tűrjük a megtorlást azzal a személlyel szemben, aki a kódex tényleges vagy gyanított
megsértését tárja fel, vagy segíti a kivizsgálást. Azonban a rosszhiszeműen felvetett aggály fegyelmi
eljárást vonhat maga után.
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