Пријавување прекршувања на Кодексот и законите
Ако има нешто за што сакате да искажете загриженост или да пријавите кршење на
законот, на нашиот Кодекс на однесување или на Кодексот на однесување за
добавувачи, тогаш бараме од Вас да пријавите.
Имаме за цел да поттикнеме отвореност и ќе ги поддржиме оние кои искажуваат
загриженост, дури и ако испадне дека грешат. Меѓутоа, загриженост која е искажана со
лоша намера може да доведе до дисциплински мерки.
Нашиот Кодекс на однесување и Кодексот на однесување за добавувачи се достапни
на интранет и на: www.imperialbrandsplc.com. Вашите прашања може да ги испратите
на електронската адреса Governance.Team@impbrands.com
Постојат неколку начини на кои може да пријавите прекршување:
1. Пријавете локално
Ако Ви е полесно, може да искажете загриженост пред Вашиот раководител за
човечки ресурси или пред локалниот тим за човечки ресурси.
2. Пријавете преку нашиот систем
Ако не Ви е пријатно да искажете загриженост пред колега или ако веќе сте го
направиле тоа локално во компанијата и сметате дека тој одговор не е доволен, тогаш
би Ве охрабриле да поднесете пријава преку нашиот автоматски доверлив систем за
пријавување. Ова е безбеден систем, лесен за пристапување и употреба, кој ќе се
погрижи Вашата пријава брзо да стигне до вистинските луѓе. Вашата пријава може да
ја поднесете анонимно, ако така претпочитате.
Може да пристапите на системот преку Вашиот компјутер или мобилен уред со посета
на https://imperialbrands.whistleblowernetwork.net. Или може да го скенирате QR-кодот
подолу со камерата на Вашиот уред:

Откако ќе влезете во системот може да пополните писмена пријава или да снимите
гласовна порака (во моментов не е поддржано на iOS уреди), а доколку сакате може
да прикачите и документи, фотографии или видео-записи кон пријавата. Ако изберете
да оставите гласовна порака, Вашиот глас ќе биде дигитално изменет заради заштита
на идентитетот, доколку претпочитате да останете анонимни.
Ако претпочитате, во одредени земји може да се јавите и на локална бесплатна линија
и да ги следите автоматизираните упатства за како да оставите порака. Овде може да
пристапите кон листата на земји и броеви. Само внесете го кодот 25492 кога ќе биде
побарано.
Која опција и да ја изберете, од Вас ќе биде побарано да креирате безбедно
поштенско сандаче кое овозможува сигурен и ефективен начин да комуницираме со
Вас преку системот и да Ви обезбедиме повратни информации.
Наша гаранција за Вас

Колку што е можно, ние ќе ја задржиме Вашата анонимност и доверливоста на Вашите
проблеми. Меѓутоа, за да се спроведе соодветна истрага, некои од информациите
можеби ќе треба да бидат откриени.
Може да изберете да искажете загриженост анонимно, под услов тоа да е дозволено
со законите на земјата во која работите.
Не толерираме одмазда против лице кое пријавило прекршок или помага во истрага.
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