Jelentéstétel
Ha aggálya merül fel, vagy azt gyanítja, hogy jogszabálysértés, Magatartási kódexünk
vagy Beszállítói kódexünk megsértése fordult elő, elvárjuk, hogy hallassa hangját.
Törekszünk a nyíltság ösztönzésére és támogatjuk azokat, akik felvetik aggályaikat még
akkor is, ha ezek később tévesnek bizonyulnak. A rosszindulatból felvetett aggály azonban
fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
Magatartási kódexünk és Beszállítói kódexünk elérhető az intraneten és itt:
www.imperialbrandsplc.com. Kérdéseit emailben is felteheti
Governance.Team@impbrands.com
Aggályainak többféle módon adhat hangot:
1. Jelentéstétel helyi szinten
Ha megnyugtatónak tartja, vesse fel aggályait a kollégáinak, közvetlen főnökének vagy
a helyi emberi erőforrás csapatnak.
2. Jelentéstétel a Csoportnak
Ha nem szívesen vetné fel aggályait helyi kollégájának, vagy ha megtette, de úgy érzi,
hogy a helyi reakció nem volt megfelelő, felveheti a kapcsolatot valakivel a Csoportnál,
beleértve a következőket:
•
•
•

Csoport vállalati titkárság;
Csoport pénzügyi vezető; vagy
Csoport emberi erőforrás igazgató.

Telefon: +44 (0)117 963 6636 és közölje, hogy visszaélés bejelentési ügyben
telefonál.
Ha bejelentését szívesebben tenné meg írásban, az is rendben van. Segít, ha közli,
milyen módon adhatunk választ Önnek. Aggályait levélben vagy emailben a következő
címre küldheti:
The Group Company Secretary,
121 Winterstoke Road,
Bristol, BS3 2LL, United Kingdom
Feltüntetendő: ‘Personal’ (Személyes)

Email: speakup@impbrands.com.

3. Jelentéstétel az Expolink külső forródrót használatával
Bármelyik szakaszban dönthet úgy, hogy az Expolink által szolgáltatott, teljesen
független szolgáltatáson keresztül ad hangot aggályainak; velük telefonon, emailben,
az interneten vagy a The SpeakingUp alkalmazással veheti fel a kapcsolatot. Ha úgy
kívánja, bejelentését anonim módon is megteheti. Az Expolink gondoskodik róla, hogy
aggályait gyorsan megossza a megfelelő személlyel:
Az Expolink forródrót (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
imperialbrands@expolink.co.uk címre.

•

A web alapú jelentések az Expolink weboldaláról www.expolink.co.uk s elküldhetők
az ‘imperialbrands’ hozzáférési kód alkalmazásával.

•

Töltse le a The SpeakingUP alkalmazást az Apple App Store-ról, a Google Play-ról

vagy a Microsofttól. Használja az 'imperialbrands' hozzáférési kódot.
A következő garanciákat nyújtjuk Önnek
A lehetséges mértékig megőrizzük anonimitását és aggályai bizalmas jellegét. A
megfelelő vizsgálat 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 a bejelentést tevőkkel vagy a vizsgálatunkat segítőkkel szemben.
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