Говорете открито
Ако имате опасения или подозрения, че е налице нарушение на закона, нашия Кодекс
за поведение или Кодекс на доставчиците, ние ви насърчаваме да говорите открито.
Стремим се да насърчаваме откритостта и ще подкрепим онези, които изразяват
опасения, дори ако се окаже, че са сгрешили. Въпреки това, опасение, което е
изразено злонамерено, може да доведе до дисциплинарни действия.
Нашите Етичен Кодекс (Кодекс за поведение) и Кодекс на доставчиците са достъпни
на интранет страницата и на адрес: www.imperialbrandsplc.com. Може да изпратите
въпроси по имейл на адрес: Governance.Team@impbrands.com
Съществуват няколко начина да говорите открито:
1. Говорете открито на местно ниво
Ако не изпитвате притеснения за това, следва да изразите загрижеността си пред
вашия Мениджър или местния екип на отдел Човешки Ресурси.
2. Говорете открито пред Групата
Ако не се чувствате удобно да изразите своите притеснения пред местен колега или
ако сте го направили на местно ниво и считате, че реакцията не е достатъчна,
тогава бихме ви препоръчали да подадете сигнал чрез нашата автоматична Система
за Поверително Подаване на Сигнали. Това е сигурна, лесна за достъп и употреба
система, която ще гарантира, че подаденият от вас сигнал е пренасочен бързо към
правилните хора. Сигналът ви може да бъде подаден анонимно, ако предпочитате
така.

Може да получите достъп до системата от вашия компютър или мобилно устройство,
като посетите адрес: https://imperialbrands.whistleblowernetwork.net. Или може да
сканирате QR кода по-долу чрез камерата на вашето устройство:

След като влезете в системата, може да подадете писмен сигнал или да запишете
гласово съобщение (в момента не се поддържа в iOS), и ако желаете, може също да
прикачите документи, снимки или видеоклипове в подкрепа на вашия сигнал. Ако
решите да оставите гласово съобщение, гласът ви ще бъде прикрит дигитално, за да
бъде защитена самоличността ви, в случай че предпочитате да останете анонимни.
Ако предпочитате, в определени държави може също така да се обадите на местна
безплатна линия и да следвате автоматичните инструкции, за да оставите
съобщението си. Може да получите достъп до списък с държави и номера тук. Просто
въведете кода 25492, когато бъдете подканени.
Каквато и опция да изберете, ще бъдете поканени да създадете защитена пощенска
кутия, която осигурява сигурно и ефективно средство, за да комуникираме с вас чрез
системата, и да ви предоставим обратна връзка.
Ние ви уверяваме

Доколкото това е възможно, ние ще запазим вашата анонимност и
поверителността на опасенията ви. Въпреки това, за да се извърши правилно
разследване, може да се наложи да бъде разкрита част от информацията.
Можете да изберете да изразите своето опасение анонимно, при условие, че това е
позволено от законите на държавата, в която работите.
Ние не толерираме репресивни мерки срещу лице, което говори открито или
съдейства при разследване.
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