
 

 
 
Felszólalás  
Ha arra gyanakszik vagy amiatt aggódik, hogy valaki megszegte a törvényt, a Magatartási 
kódexünket vagy a Beszállítói kódexünket, szeretnénk, ha felszólalna.  
 
Szeretnénk nyíltságra ösztönözni, és támogatni fogjuk az aggodalmuknak hangot adó 
személyeket, akkor is, ha kiderül, hogy tévedtek. Ha azonban rosszindulatúan jelentenek 
valamit, az fegyelmi intézkedést vonhat maga után.  
 
A Magatartási kódexünk és a Beszállítói kódexünk elérhető az intraneten a következő 
oldalon: www.imperialbrandsplc.com. Kérdéseit elküldheti e-mailben a következő címre: 
Governance.Team@impbrands.com  
 
Többféle módon szólalhat fel:  
 
1. Szólaljon fel helyben  
Ha megfelelő megoldásnak tartja, tájékoztassa a problémáról a személyzettel foglalkozó 
menedzserét vagy a helyi HR csapatát.  
 
2. Szóljon a csoportnak  
Ha nem szeretné egy helyi kollégával közölni a problémát, vagy ha helyileg már jelezte a 
problémát, de elégtelennek tartja az arra adott helyi reakciót, akkor arra biztatjuk, hogy 
tegyen jelentést az automatikus Bizalmas jelentési rendszerünkön keresztül. Ez egy 
biztonságos, könnyen hozzáférhető és használható rendszer, így az Ön jelentése gyorsan 
eljut a megfelelő emberhez. Jelentését névtelenül is beküldheti, ha ezt szeretné. 
 
A rendszer elérhető személyi számítógépről (PC) vagy mobil eszközről is, ha ellátogat a 
következő oldalra: https://imperialbrands.whistleblowernetwork.net, illetve az alábbi QR-
kódot is beszkennelheti a készülék kamerájával: 
 
 
 
 
 
 
 
Miután belépett a rendszerbe, írásos jelentést írhat vagy hangüzenetet rögzíthet (az iOS 
jelenleg nem támogatja), és ha szeretne, dokumentumokat, fotókat vagy videókat is 
mellékelhet a jelentés alátámasztására. Amennyiben a hangüzenetet választja, a hangját 
digitálisan meg fogjuk változtatni az Ön személyazonosságának védelme érdekében, ha 
meg szeretné őrizni anonimitását. 
 
Bizonyos országokban felhívhat egy helyi, ingyenes telefonszámot is, és az automatizált 
utasításokat követve üzenetet hagyhat. Az országok és telefonszámok listája itt érhető el. 
Csak adja meg a 25492 kódot, amikor kérik. 
 
Bármelyik opciót választja, fel fogjuk kérni egy biztonságos postafiók létrehozására. Ezzel a 
biztonságos és hatékony eszközzel kommunikálni tudunk Önnel a rendszeren keresztül, és 
visszajelzést adhatunk.  
 
A mi biztosítékunk Önnek  
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Amennyire lehetséges, fenntartjuk az Ön anonimitását és az Ön problémáinak 
bizalmasságát. A vizsgálat megfelelő elvégzése érdekében azonban előfordulhat, hogy 
néhány információt fel kell fednünk.  
A problémáját névtelenül is bejelentheti, ha ezt engedélyezik annak az országnak a 
törvényei, ahol Ön dolgozik.  
 
Nem toleráljuk az olyan személy elleni megtorlást, aki felszólal vagy segít a nyomozásban.  
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