Məsələlərin qaldırılması
Əgər Siz qanunun, davranış qaydalarımızın və ya təchizatçı kodeksinin pozuntusu
hallarının baş verməsindən narahatsınızsa və ya şübhələnirsizsə biz Sizin bu barədə bizə
məlumat verməyinizi istərdik.
Açıq fikirliliyi təşviq etməyi hədəfləyirik və narahatlığını bildirənləri səhv etdikləri halda belə
dəstəkləyəcəyik. Bununla belə, qərəzli qaldırılan məsələ inzibati tənbeh tədbirlərinin
görülməsi ilə nəticələnə bilər.
Bizim Davranış qaydalarımıza və Təchizatçı kodeksinə sıradakı internet səhifəsində onlayn
şəkildə baxa bilərsiniz: www.imperialbrandsplc.com. Suallarınızı bu e-poçt ünvanına göndərə
bilərsiniz: Governance.Team@impbrands.com
Sizi narahat edən məsələlər barədə məlumat verməyin bir neçə yolu vardır:
1. İş yerində məlumatın verilməsi
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.
2. Şirkətlər qrupunda məlumatın verilməsi
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 düşünürsüzsə, Şirkətlər qrupundan
sıradakı bir nəfərə, o cümlədən işçilərdən birinə müraciət edə bilərsiniz:
•
•
•

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. Sizinlə necə əlaqə saxlaya biləcəyimiz barədə məlumatın təqdim etməniz bizə
yardımçı olardı. Siz aşağıdakı ünvana poçtla və ya elektron poçtla məktub göndərə
bilərsiz:
Şirkətlər qrupunun katibi,
121 Winterstoke Road,
Bristol BS3 2LL, Birləşmiş Krallıq
Qeyd: "Şəxsi"

E-poçt: speakup@impbrands.com.

3. Expolinkin Xarici Qaynar Xəttindən istifadə edərək məlumatın verilməsi
Siz həmçinin telefon, elektron poçt və ya SpeakingUp tətbiqindən istifadə edərək
istənilən vaxt Sizi narahat edən məsələlər barədə məlumat verə bilərsiniz. Arzu edildiyi
halda, bu tam anonim şəkildə həyata keçirilə bilər. Expolink Sizi narahat edən
məsələlərin tezliklə müvafiq şəxslərə 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 imperialbrands@expolink.co.uk

•

Veb əsaslı məlumatları Expolinkin internet səhifəsindən www.expolink.co.uk imperial

tobacco çıxış kodundan istifadə edərək təqdim etmək olar.
•

Apple App Store, Google Play or Microsoft-dan SpeakingApp tətbiqini yükləyin.
“Imperialbrands” giriş kodundan istifadə edin.

Sizə zəmanət veririk ki,
Biz mümkün olduğu qədər, anonimliyinizi və tərəfinizdən qaldırılmış məsələlərin
məxfiliyini qoruyacağıq. Buna baxmayaraq düzgün 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 məlumat verən və ya təhqiqata köməklik edən şəxsə qarşı hər hansı təzyiq
göstərilməsini qəbul etmirik.
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