Semnalarea neregulilor
Dacă aveți un motiv de îngrijorare sau suspectați că a avut loc o încălcare a legii, a
Codului nostru de conduită sau a Codului furnizorilor, vrem să semnalați acest lucru.
Dorim să încurajăm o atitudine deschisă și îi vom sprijini pe cei care ne aduc în atenție
motivele lor de îngrijorare, chiar dacă se dovedește că s-au înșelat. Totuși, dacă o
problemă este semnalată cu rea voință, pot fi aplicate măsuri disciplinare.
Codul nostru de conduită și Codul furnizorilor sunt disponibile la: www.imperialbrandsplc.com.
Puteți trimite întrebări prin e-mail la Governance.Team@impbrands.com
Există mai multe moduri în care puteți semnala neregulile:
1. Semnalați neregulile la nivel local
Dacă vă simțiți confortabil făcând acest lucru, ar trebui să semnalați motivele de
îngrijorare managerului dumneavoastră de personal sau echipei locale de resurse
umane.
2. Semnalați neregulile la nivel de grup
Dacă nu vă simțiți confortabil semnalând motivele de îngrijorare unui coleg de la nivel
local sau dacă ați făcut acest lucru și credeți că răspunsul primit este insuficient, puteți
contacta pe cineva de la nivel de grup, inclusiv:
•
•
•

Secretarul Grupului;
Controlorul Financiar al Grupului; sau
Directorul de Resurse Umane al Grupului.

Telefon: +44 (0)117 963 6636 și precizați că este vorba despre semnalarea unei
nereguli.
Dacă preferați să semnalați motivele dumneavoastră de îngrijorare în scris, puteți face
acest lucru. Ne va ajuta să ne precizați cum vă putem răspunde. Puteți trimite prin poștă
sau e-mail motivele dumneavoastră de îngrijorare, la:
Secretarul Grupului,
121 Winterstoke Road,
Bristol, BS3 2LL, Regatul Unit
Cu inscripția: „Personal”

E-mail: speakup@impbrands.com.

3. Semnalați neregulile utilizând linia externă de asistență Expolink
În orice moment puteți alege, de asemenea, să semnalați motivele de îngrijorare
utilizând serviciul complet independent furnizat de Expolink, care poate fi contactat prin
telefon, e-mail, web sau aplicația The SpeakingUp. Puteți face acest lucru complet
anonim dacă doriți. Expolink va asigura transferul problemei dumneavoastră către
persoanele adecvate:
•

Linia de asistență Expolink funcționează 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână
(exceptând ziua de 25 decembrie). Numărul de telefon este diferit pentru fiecare
țară. Dacă nu știți numărul exact, îl puteți găsi la avizierele locale sau accesând
www.expolink.co.uk, www.imperialbrandsplc.com sau Intranetul Grupului

•

Raportările pot fi trimise prin e-mail la Expolink la imperialbrands@expolink.co.uk

•

Raportările online pot fi trimise prin site-ul Expolink www.expolink.co.uk utilizând
codul de acces „imperialbrands”

•

Descărcați aplicația The SpeakingUp din Apple App Store, Google Play sau
Microsoft. Utilizați codul de acces „imperialbrands”.

Asigurările pe care vi le dăm
În măsura în care este posibil, vom păstra anonimatul și confidențialitatea motivelor
dumneavoastră de îngrijorare. Totuși, pentru a efectua o investigație adecvată, poate fi
necesară divulgarea anumitor informații.
Puteți alege să semnalați motivele dumneavoastră de îngrijorare în mod anonim, cu
condiția ca acest lucru să fie permis de legislația țării în care lucrați.
Nu tolerăm represaliile împotriva unei persoane care semnalează o neregulă sau care
colaborează în cadrul unei investigații.
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