Zgłaszanie nieprawidłowości
Chcemy, aby zgłaszali Państwo nieprawidłowości w razie obaw lub podejrzenia
naruszenia prawa, Kodeksu Postępowania lub Kodeksu dla Dostawców.
Chcemy promować otwartość i będziemy wspierać osoby zgłaszające swoje obawy, nawet
jeżeli okażą się one mylne. Jednakże obawy zgłaszane w złej wierze będą skutkować
wszczęciem działań dyscyplinarnych.
Nasz Kodeks Postępowania i Kodeks dla Dostawców dostępne są w Intranecie
oraz pod następującym adresem: www.imperialbrandsplc.com. Pytania prosimy wysyłać
pocztą elektroniczną na adres: Governance.Team@impbrands.com
Istnieje kilka sposobów zgłaszania nieprawidłowości:
1. Zgłaszanie nieprawidłowości na poziomie lokalnym
Jeżeli nie przysporzy to Państwu poczucia dyskomfortu, prosimy o zgłaszanie obaw
zwierzchnikom lub lokalnemu zespołowi ds. zasobów ludzkich.
2. Zgłaszanie nieprawidłowości na poziomie Grupy
Jeśli odczuwają Państwo dyskomfort przed zgłoszeniem swoich obaw lokalnemu
współpracownikowi lub jeśli zgłosili Państwo swoje obawy na poziomie lokalnym
i uważają, że nie zareagowano w odpowiedni sposób, prosimy o kontakt na szczeblu
Grupy, na przykład z jedną z poniższych osób:
•
•
•

Sekretarz Zarządu;
Kontroler finansowy Grupy;
Dyrektor ds. zasobów ludzkich.

Tel.: +44 (0)117 963 6636 (prosimy poinformować, że chodzi o zgłoszenie
nieprawidłowości)
Mogą Państwo również zgłosić swoje obawy na piśmie. Prosimy jednak
o poinformowanie nas, w jaki sposób możemy się z Państwem ponownie skontaktować.
Swoje obawy mogą Państwo wysyłać na następujący adres:
Sekretarz Zarządu
121 Winterstoke Road,
Bristol, BS3 2LL, Wielka Brytania
Oznaczenie: „Osobisty”

Adres e-mail:
speakup@impbrands.com.

3. Zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem zewnętrznej infolinii Expolink
Mogą Państwo również w dowolnym momencie zgłosić swoje obawy za pomocą
całkowicie niezależnej usługi oferowanej przez organizację Expolink. Jest ona dostępna
za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, strony internetowej lub aplikacji
SpeakingUp. W zależności od preferencji zgłoszenia można składać całkowicie
anonimowo. Organizacja Expolink zadba o szybkie przekazanie obaw właściwej osobie:
•

Infolinia Expolink działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
(oprócz 25
grudnia). Numer telefonu różni się w zależności od kraju. Jeżeli nie znają
Państwo właściwego numeru telefonu, prosimy sprawdzić tablice ogłoszeniowe
w miejscu pracy lub odwiedzić strony www.expolink.co.uk,
www.imperialbrandsplc.com lub intranet Grupy

•

Zgłoszenia pocztą elektroniczną można wysyłać do Expolink pod następujący
adres: imperialbrands@expolink.co.uk

•

Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej można wysyłać do Expolink
ze strony www.expolink.co.uk, korzystając z kodu „imperialbrands”

•

Można również pobrać aplikację SpeakingUp z serwisów Apple App Store, Google
Play lub Microsoft. Należy użyć kodu „imperialbrands”

Nasza gwarancja
W miarę możliwości zachowamy anonimowość i poufność zgłaszanych przez Państwa
obaw. Jednakże może się zdarzyć, że do przeprowadzenia odpowiedniego
dochodzenia będziemy musieli ujawnić niektóre informacje.
Mogą Państwo zgłaszać swoje obawy anonimowo, jeżeli zezwala na to prawo kraju,
w którym Państwo pracują.
Nie tolerujemy działań odwetowych przeciwko osobom zabierającym głos lub pomagającym
w dochodzeniu.
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