Prehovorte
Ak máte obavu alebo podozrenie, že došlo k porušeniu zákona, nášho kódexu správania
alebo kódexu dodávateľa, chceme, aby ste prehovorili.
Naším cieľom je podnecovať otvorenosť a podporíme jednotlivcov, ktorí oznámia svoje
obavy, a to aj v prípade, ak sa ukáže, že sa mýlili. Ak však oznámite obavu so zlým
úmyslom, môže to viesť k disciplinárnemu opatreniu.
Náš kódex správania a kódex dodávateľa sú k dispozícii na intranete a na webovej lokalite:
www.imperialbrandsplc.com. Otázky môžete posielať e-mailom na adresu
Governance.Team@impbrands.com
Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete prehovoriť:
1. Prehovorte lokálne
Ak vám to neprekáža, o svojich obavách by ste mali informovať svojho personálneho
manažéra alebo miestny tím oddelenia ľudských zdrojov.
2. Prehovorte ku skupine
Ak vám nie je príjemné informovať o svojich obavách miestneho kolegu alebo ak ste
informovali o svojich obavách lokálne a domnievate sa, že miestna reakcia nie je
dostatočná, odporúčame, aby ste odoslali správu prostredníctvom nášho automatizovaného
systému dôverného nahlasovania. Ide o bezpečný, jednoducho prístupný a ľahko použiteľný
systém, ktorý zabezpečí rýchle doručenie vašej správy správnym ľuďom. V prípade potreby
môžete vašu správu odoslať aj anonymne.
Do systému môžete získať prístup z počítača alebo mobilného zariadenia na webovej
lokalite https://imperialbrands.whistleblowernetwork.net. Alebo môžete naskenovať nižšie
uvedený kód QR pomocou fotoaparátu zariadenia:

V systéme môžete vytvoriť písomnú správu alebo nahrať hlasovú správu (táto možnosť v
súčasnosti nie je podporovaná v systéme iOS) a môžete tiež priložiť dokumenty, fotografie
alebo videá, ktoré podporia vašu správu. Ak sa rozhodnete zanechať hlasovú správu, váš
hlas sa digitálne zamaskuje tak, aby sa chránila vaša identita, ak sa rozhodnete zostať v
anonymite.
V niektorých krajinách tiež môžete zavolať na miestnu bezplatnú linku a zanechať správu
podľa automatických pokynov. Zoznam krajín a čísel nájdete tu. Po výzve stačí zadať kód
25492.
Bez ohľadu na to, ktorú možnosť si zvolíte, budete vyzvaní na vytvorenie zabezpečenej
schránky, ktorá nám umožní bezpečnú a účinnú komunikáciu s vami a poskytovanie spätnej
väzby prostredníctvom systému.
Naše uistenie

Pokiaľ to bude možné, zachovávame anonymitu vašej osoby a dôvernosť vašich obáv. Aby
sa mohlo uskutočniť riadne vyšetrovanie, možno však bude potrebné zverejniť niektoré
informácie.
Môžete sa rozhodnúť informovať o vašich obavách anonymne za predpokladu, že to
umožňujú zákony v krajine, kde pracujete.
Netolerujeme odvetné opatrenia voči jednotlivcovi, ktorý prehovorí alebo pomôže pri
vyšetrovaní.
November 2020

