Izjasnite se
Ako se brinete ili sumnjate da je došlo do kršenja zakona, našeg Kodeksa ponašanja ili
Kodeksa dobavljača, želimo da se izjasnite.
Cilj nam je potaknuti otvorenost i podržat ćemo one koji izražavaju zabrinutost, čak i ako se
pokaže da su u krivu. Međutim, svaka zabrinutost izražena zlonamjerno može dovesti do
disciplinskih mjera.
Naš Kodeks ponašanja i Kodeks dobavljača dostupni su na intranetu i na:
www.imperialbrandsplc.com. Možete nam slati pitanja na
Governance.Team@impbrands.com
Nekoliko je načina na koji se možete izjasniti:
1. Na lokalnoj razini
Ako se osjećate ugodno, svoje zabrinutosti biste trebali raspraviti sa svojim voditeljem ili
lokalnim timom za ljudske resurse.
2. Unutar skupine
Ako se ne osjećate ugodno iznositi svoje zabrinutosti kolegama ili ako ste zabrinutost izrazili
na lokalnoj razini i smatrate da je reakcija nedovoljna, preporučujemo vam da podnesete
izvješće putem našeg automatiziranog sustava za povjerljivo izvješćivanje. To je siguran,
lako pristupačan sustav za jednostavnu upotrebu koji će osigurati brzo usmjeravanje vašeg
izvješća do pravih osoba. Ako želite, izvješće možete podnijeti i anonimno.
Sustavu možete pristupiti sa svojeg računala ili mobilnog uređaja putem stranice
https://imperialbrands.whistleblowernetwork.net. Ili možete skenirati QR kod u nastavku
pomoću fotoaparata svojeg uređaja:

Kada ste u sustavu, možete poslati pisano izvješće ili snimiti glasovnu poruku (trenutačno
nije podržano u sustavu iOS) te ujedno priložiti dokumente, fotografije ili videozapise kako
biste po želji potkrijepili svoje izvješće. Ako odlučite ostaviti glasovnu poruku, vaš glas bit će
digitalnim putem izmijenjen radi zaštite vašeg identiteta, ako odlučite ostati anonimni.
Ako želite, u nekim zemljama možete zvati besplatnu lokalnu liniju i slijediti automatske
upute kako biste ostavili poruku. Popisu zemalja i brojeva možete pristupiti ovdje. Samo
unesite kod 25492 kad se to od vas zatraži.
Bez obzira na to za koju se opciju odlučite, dobit ćete pozivnicu za izradu sigurnog
poštanskog sandučića kojim se jamče sigurni i učinkoviti načini naše komunikacije s vama
putem sustava te za dostavljanje povratnih informacija.
Naše jamstvo vama
Koliko god je to moguće, zadržat ćemo vašu anonimnost i povjerljivost u pogledu vaše
zabrinutosti. Međutim, kako bismo proveli odgovarajuću istragu bit će potrebno otkriti neke
informacije.
Možete odabrati anonimno izraziti svoju zabrinutost, pod uvjetom da je to zakonski
dopušteno u vašoj zemlji.

Ne toleriramo odmazdu nad osobom koja izrazi svoje zabrinutosti ili pomaže pri istrazi.
Studeni 2020.

