
 

 
Rikkumisest teatamine  
Kui kahtlustate, et keegi on rikkunud seadust, meie või tarnijate käitumisjuhendit, palume teil 
sellest teada anda.  
 
Meie eesmärk on soodustada avatust ja me toetame neid, kes oma kahtlustest teada 
annavad, isegi kui need tõeks ei osutu. Samas võib pahatahtlikult esitatud kahtlusele 
järgneda karistus.  
 
Meie ja tarnijate käitumisjuhendid on olemas sisevõrgus ja veebilehel 
www.imperialbrandsplc.com. Oma küsimused võite saata meiliaadressile 
Governance.Team@impbrands.com  
 
Rikkumisest saate teada anda mitmel moel.  
 
1. Rikkumisest teatamine kohalikul tasandil  
Soovi korral võite oma kahtlustest teada anda oma personalijuhile või kohalikule 
personaliosakonnale.  
 
2. Rikkumisest teatamine kontserni esindajale  
Kui teil on ebamugav oma kahtlustest kohaliku kolleegiga rääkida või olete seda juba teinud, 
aga tunnete, et sellele ei reageeritud piisava tõsidusega, julgustame teid esitama vastava 
raporti meie automatiseeritud konfidentsiaalse teavitussüsteemi kaudu. See on turvaline ja 
kasutajasõbralik süsteem, mis tagab, et teie raport jõuab kiiresti õige inimeseni. Kui soovite, 
saate raporti esitada ka anonüümselt. 
 
Saate kasutada seda süsteemi oma arvuti või mobiilseadme kaudu, külastades veebilehte 
https://imperialbrands.whistleblowernetwork.net. Teine võimalus on skannida QR-koodi, 
kasutades oma seadme kaamerat. 
 
 
 
 
 
 
 
Pärast süsteemi sisenemist saate edastada kirjaliku raporti või salvestada häälsõnumi 
(hetkel ei ole see iOS-seadmetes toetatud). Raportile saate lisada ka dokumente, fotosid ja 
videoid. Kui soovite jätta anonüümse häälsõnumi, võite lasta oma häält digitaalselt 
muundada, et kaitsta oma identiteeti. 
 
Osades riikides saate kasutada ka kohalikku tasuta telefoniliini. Selleks helistage kohalikule 
numbrile, kuulake automatiseeritud juhiseid ja jätke oma sõnum. Toetatud riikide loendi ja 
numbri leiate siit. Kasutamiseks sisestage kood 25492. 
 
Olenemata sellest, millise teavitamismeetodi valite, soovitame teil luua turvalise postkasti, 
mis annab meile turvalise ja tõhusa viisi teiega süsteemi kaudu ühendust võtta ja tagasisidet 
anda.  
 
Meie lubadus  
Võimaluse korral tagame teie anonüümsuse ja teie kahtluste konfidentsiaalsuse. Samas 
peame nõuetekohase juurdluse huvides võib-olla teatud andmeid avalikustama.  
Võite oma kahtlustest anonüümsena teatada, kui see on seadusega lubatud riigis, kus te 
töötate.  
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Me ei salli kättemaksu inimesele, kes rikkumisest teatab või meid juurdluse käigus aitab.  
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