Rikkumisest teatamine
Kui kahtlustate, et keegi on rikkunud seadust, meie või tarnijate käitumisjuhendit, palume
teil sellest teada anda.
Meie eesmärk on soodustada avatust ning me toetame neid, kes oma kahtlustest teada
annavad, isegi kui need tõeks ei osutu. Samas võib pahatahtlikult esitatud kahtlusele
järgneda karistus.
Meie ja tarnijate käitumisjuhendid on olemas intranetis ja veebilehel
www.imperialbrandsplc.com. Oma küsimused võite saata meiliaadressile
Governance.Team@impbrands.com
Rikkumisest saate teada anda mitmel moel.
1. Rikkumisest teatamine kohalikul tasandil
Soovi korral võite oma kahtlustest teada anda oma personalijuhile või kohalikule
personaliosakonnale.
2. Rikkumisest teatamine kontserni esindajale
Kui teil on ebamugav oma kahtlustest kohaliku kolleegiga rääkida või olete seda juba
teinud ning tunnete, et sellele ei reageeritud piisava tõsidusega, saate võtta ühendust
kellegagi meie kontsernist, sh:
•
•
•

kontserni ettevõtte sekretäriga;
kontserni sisekontrolöriga; või
kontserni personalidirektoriga.

Helistage numbril +44 (0)117 963 6636 ja öelge, et soovite rikkumisest teatada.
Kui soovite oma murest kirjalikult teada anda, sobib see samuti, kuid palun teatage
meile, kuidas teile vastata saame. Kirja võite saata aadressil:
The Group Company Secretary,
121 Winterstoke Road,
Bristol, BS3 2LL, United Kingdom
Märkus kirjal: „Personal“

E-post: speakup@impbrands.com.

3. Rikkumisest teatamine kasutades sõltumatut Expolinki vihjeliini
Te võite igal ajal oma kahtlustest teada anda kasutades täiesti sõltumatut teenust, mida
pakub Expolink, kellega saab ühendust võtta telefoni, meili, veebilehe või SpeakingUp
äpi kaudu. Soovi korral saate seda teha täiesti anonüümselt. Expolink hoolitseb selle
eest, et teie kahtlused edastatakse kiiresti õigetele inimestele.
•

Expolinki vihjeliin töötab 24 tundi päevas, seitse päeva nädalas (v.a 25.
detsembril.) Teenuse telefoninumber on igas riigis erinev. Kui te ei tea õiget
numbrit, vaadake kohalikku teadetetahvlit või minge veebilehele
www.expolink.co.uk,
www.imperialbrandsplc.com või kontserni intranetti.

•

Meili teel saate oma kahtlused Expolinkile saata aadressil
imperialbrands@expolink.co.uk.

•

Veebipõhiseid teateid saate esitada Expolinki veebilehel www.expolink.co.uk,
kasutades selleks ligipääsukoodi „imperialbrands“.

•

Laadige äpp SpeakingUp alla Apple'i App Store'ist, Google Playst või Microsoftist.
Kasutage ligipääsukoodi „imperialbrands“.

Meie lubadus
Võimalusel tagame teie anonüümsuse ning teie kahtluste konfidentsiaalsuse. Samas
peame nõuetekohase juurdluse huvides võib-olla teatud andmeid avalikustama.
Võite oma kahtlustest anonüümsena teatada, kui see on riigis, kus te töötate, seadusega
lubatud.
Me ei salli kättemaksu inimesele, kes rikkumisest teatab või meid juurdluse käigus aitab.
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