Говорити отворено
Ако сте забринути или сумњате да је дошло до кршења закона, нашег кодекса
понашања или кодекса добављача, желимо да о томе говорите отворено.
Наш циљ је да охрабримо отвореност и подржаћемо оне који искажу забринутост, чак
и ако се испостави да је погрешна. Међутим, злонамерно исказивање забринутости
може довести до дисциплинских мера.
Наш кодекс понашања и кодекс добављача доступни су на интранету и на адреси:
www.imperialbrandsplc.com. Питања можете послати на следећу електронску
адресу Governance.Team@impbrands.com
Постоји неколико начина да говорите отворено:
1. Говорите отворено локално
Ако се осећате пријатно да то радите, забринутост можете исказати свом менаџеру
или локалном тиму за људске ресурсе.
2. Говорите отворено групи
Ако вам није пријатно да забринутост искажете локалном колеги, или ако сте
забринутост исказали локално а сматрате да локални одговор није довољан, желимо
да вас охрабримо да пријаву доставите путем нашег аутоматског система за
поверљиво пријављивање. Ово је сигуран систем с једноставним приступом и
једноставан за коришћење који ће вам омогућити да ваша пријава буде брзо
прослеђена правој особи. Ако желите, пријаву можете послати анонимно.

Систему можете приступити преко вашег рачунара или мобилног уређаја тако
што ћете посетити https://imperialbrands.whistleblowernetwork.net. Можете такође
скенирати QR код у наставку помоћу камере на вашем уређају:

Када приступите систему, можете доставити писану пријаву или снимити гласовну
поруку (која тренутно није доступна преко iOS-а), а уколико желите можете приложити
и документа, фотографије или видео записе како бисте поткрепили своју пријаву. Ако
изаберете да оставите гласовну поруку, ваш глас ће се електронски маскирати како би
се заштитио ваш идентитет уколико желите да останете анонимни.
Уколико желите, у неким земљама можете позвати бесплатну телефонску линију и
пратити аутоматске инструкције како бисте оставили поруку. Овде можете приступити
списку земаља и бројева. Само унесите шифру 25492 када се то тражи.
Коју год опцију одаберете, од вас ће се тражити да креирате сигурносно сандуче које
омогућава да на сигуран и ефикасан начин комуницирамо с вама преко система и
шаљемо вам повратне информације.
Наша гаранција вама

Чуваћемо вашу анонимност и поверљивост ваше забринутости колико год је то
могуће. Међутим, да би се спровела одговарајућа истрага, неке информације се
морају обелоданити.
Можете изабрати да своју забринутост искажете анонимно под условом да је то
дозвољено по закону земље у којој радите.
Нећемо толерисати одмазду особе која говори отворено или пружа помоћ у истрази.
Новембар 2020.

