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Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ

ПОЛИТИКА ЗА ДОКЛАДВАНЕ
НА ПРОБЛЕМИ

КОНТАКТ / СИГНАЛ

ХРОНОЛОГИЯ НА
РЕДАКЦИИТЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА
РАЗСЛЕДВАНЕ НА JDE

ЦЕЛ

ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА

Очакваме нашите служители

Тази политика важи за всички

Независимо къде работите, каква

да съобщават за възникналите

служители, длъжностни лица

длъжност заемате или каква

проблеми и да докладват

и директори на JDE, както и за

заплата получавате, ако научите

(предполагаеми) измами,

всички членове на компанията и

за неправомерни действия,

нередности и неспазване на закона

свързани компании (наричани тук

Компанията очаква да съобщите

и/или политиките на компанията,

за краткост „Компанията“).

за тях.

Ако видите, станете свидетел

Отдел „Вътрешен одит“

или подозирате измама,

на Компанията управлява

нередности или неправомерно

процедурата по разследване

поведение, трябва веднага да

на сигнали за измама и друго

съобщите за това. Това е основно

неправомерно поведение.

включително на Кодекса за
корпоративно поведение.

задължение на всеки служител на
Компанията навсякъде по света.

Въведение
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ПОЛИТИКА ЗА
ДОКЛАДВАНЕ НА
ПРОБЛЕМИ

ПОЛИТИКА ЗА ДОКЛАДВАНЕ
НА ПРОБЛЕМИ

КОНТАКТ / СИГНАЛ

ХРОНОЛОГИЯ НА
РЕДАКЦИИТЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА
РАЗСЛЕДВАНЕ НА JDE

КАКВА Е ПОЛИТИКАТА НА НАШАТА КОМПАНИЯ ПО
ОТНОШЕНИЕ НА РЕПРЕСИВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ?
Когато подавате сигнал и съобщавате за проблем,

бъдат предприети дисциплинарни мерки,

или докладвате за нередности, Вие постъпвате

които може да включват и прекратяване на

правилно и Компанията няма да толерира никакви

трудовото правоотношение. От друга страна,

репресивни действия спрямо Вас. Ако знаете или

недобросъвестните сигнали и твърдения (напр.

подозирате за репресивни действия спрямо Вас,

когато е известно, че са неверни) няма да бъдат

спрямо друг служител или доставчик, трябва да

толерирани и спрямо служителите, които са ги

докладвате за тях на своя ръководител или да се

подали, ще бъдат предприети дисциплинарни мерки,

свържете с Горещата линия при първа възможност.

които може да включват и прекратяване на трудовото

Спрямо всяко лице, което оказва натиск на

правоотношение.

друг служител заради подаден сигнал, ще
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ЗАЩО ТРЯБВА ДА
ПОДАМ СИГНАЛ?
Компанията не може да изпълнява своите
ангажименти за почтена дейност, ако всички ние като
служители не съобщаваме за проблемите, когато
сме длъжни да го правим. Ръководството трябва да
бъде информирано за проблемите, за да може да
ги разрешава своевременно и по подходящ начин.
Когато подавате сигнали, Вие помагате да защитим
нашата Компания, Вас и други заинтересовани лица.
По такъв начин намаляваме риска от финансови
загуби и накърняване на репутацията поради измами
и/или неправомерно поведение.

ДИСЦИПЛИНА
ПРОСТОТА
ОТЧЕТНОСТ
СОЛИДАРНОСТ
ИНИЦИАТИВНОСТ

Политика За Докладване На Проблеми
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КАКВО ОЧАКВА КОМПАНИЯТА ОТ МЕН?
Освен че трябва да познавате отговорностите за спазване на правилата и почтено поведение, приложими към
Вашата длъжност, трябва също своевременно да докладвате, когато вярвате, че лице, което действа от името
на Компанията (включително и самите Вие), е извършило, извършва или има намерение да извърши нарушение
на закона или политика на Компанията, или което по друг начин е участвало в измама или неправомерни
действия. Ето някои примери за (предполагаеми) неправомерни действия, които представляват нарушение на
закон, наредба и/или политика на компанията, и които трябва да бъдат докладвани:
1.

2.

Неправилно водене на финансова отчетност,
включително:

Неправилно начисляване на вноски за
пенсионни фондове и застрахователни
премии

a.

Неправилно отразяване на приходи

b.

Фиктивни или прикрити сделки

10. Търговски подкупи

c.

Начисляване на комисионна за купувача и
за продавача

11. Подкупи на държавни служители

d.

Завишаване стойността на активите
(фиктивни наличности/вземания)

e.

Неправилно отчитане на инвестициите,
напр. прехвърляне на капиталови разходи в
оперативни и обратно

13. Неправилно възстановяване на разходи

f.

Занижаване на задължения и разходи,
напр. отсрочване за други периоди

15. Конфликт на интереси

g.

Използване на междуфирмени
сметки, междинни сметки или оценки
на ръководството за раздуване на
финансовите резултати

h.

Неправомерно разкриване на информация

i.

Други действия, свързани с изготвяне и
деклариране на невярна информация,
фалшифициране на търговски и финансови
отчети на Компанията или изисквана по
закон документация

Присвояване на активи, включително:

12. Използване на корпоративните активи за
некорпоративни цели

14. Получаване на комисионна „под масата“

16. Манипулиране на счетоводната документация
от страна ръководството
17. Измама, корупция или поведение, което
застрашава други хора
18. Тормоз, принуда и дискриминация
19. Работни практики, които застрашават
безопасността
20. Тайни споразумения с конкуренти
21. Тайни споразумения, които нарушават
разделението на задълженията

a.

Нерегистрирани продажби или отстъпки

b.

Използване на фиктивни доставчици или
получаване на комисионна „под масата“

c.

Лични покупки за сметка на Компанията

23. Нарушаване на маркетинговата политика

d.

Водене на фиктивни служители във
ведомостта

24. Нарушаване на правилата на работното място

e.

Кражба на инвентар, например чрез
фиктивна продажба или отписване

f.

Други умишлени действия за подправяне на
счетоводната документация

3.

Манипулиране на тръжни процедури

4.

Завишаване на дължимите суми на
доставчици

5.

9.

Начисляване на суми за несъществуващи
стоки и услуги на клиенти

6.

Укриване на данъци

7.

Плащане „на черно“

8.

Пране на пари

Политика За Докладване На Проблеми

22. Получаване или даване на неуместни
подаръци

25. Нарушаване на права върху интелектуалната
собственост
26. Кражба или незаконно присвояване на
средства
27. Репресивни действия срещу лице, което е
подало сигнал за нарушение
28. Проблеми, свързани с безопасността на
продукти или хора
29. Намеса или изменение на продукт
30. Обработка на чувствителни лични данни в
нарушение на политиката
31. Други нарушения на закона
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Когато провежда разследване, Компанията очаква

възможно най-голяма дискретност и поверителност.

пълно съдействие от страна на своите служители и

Лицата, които извършват или съдействат

от други замесени страни, включително доставчици,

на разследването, са длъжни да се следват

търговци, изпълнители и съответните им служители,

Процедурата за разследване на Компанията и да

и няма да толерира опити за възпрепятстване на

работят приоритетно и ефективно за своевременно

разследването. Компанията очаква всички лица,

приключване на разследването.

които са замесени или съдействат на разследването,
да се отнасят към свързаната с него информация с

КАК ДА ПОДАМ СИГНАЛ,
КЪМ КОГО ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНА?
Ако имате основание да вярвате, че е извършено

Горещата линия е на разположение, когато не Ви

нарушение на закона, политика на Компанията или

е удобно да говорите с лично някого, ако сте по-

други етични правила, тези подозрения следва да

склонни да съобщите за проблема на независима

бъдат докладвани по някой от следните начини:

трета страна, или ако предпочитате да останете

•

•

Докладвайте проблема на Вашия ръководител

анонимни.

(който е длъжен да го отнесе до по-високо ниво,

С цел намаляване на риска от финансови загуби

вижте стр. 10 по-долу);

и накърняване на репутацията, Компанията има

Ако проблемът е свързан с Вашия ръководител,
тогава се свържете с ръководител „Местен
корпоративен контрол“ (попитайте Вашето
лице за контакт от отдел човешки ресурси кой
е Вашият Ръководител „Местен корпоративен
контрол“ или последвайте тази връзка
https://coffeeandtea.sharepoint.com/sites/csi1/RACommunity/Pages/About.aspx, и изберете раздел
Community/Pages/About.aspx

интерес да разглежда централно всички подадени
сигнали. Ако знаете или подозирате, че проблемът
по някаква причина не е разгледан от местното
ръководство и не е бил докладван на централното
управление „Корпоративен контрол“, трябва
незабавно да съобщите за това на Горещата
телефонна или онлайн линия, или да изпратите имейл
ethics.compliance@JDEcoffee.com.
на адрес: ethics.compliance@JDEcoffee.com

„Местен корпоративен контрол“).
•

Докладвайте проблема директно на централното
управление „Корпоративен контрол“ (чрез
изпращане на имейл директно на адрес:
ethics.compliance@JDEcoffee.com); или
ethics.compliance@JDEcoffee.com

•

Докладвайте проблема на Горещата линия на
Компанията.

Политика За Докладване На Проблеми
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КАКВО ДА НАПРАВЯ, АКО
ДОКЛАДВАМ ПРОБЛЕМ НА
СВОЯ ПРЯК РЪКОВОДИТЕЛ
И МИ БЪДЕ КАЗАНО „ДА
СИ МЪЛЧА“ ЗА ТОВА?

КАКВО ДА НАПРАВЯ, АКО
ДРУГ СЛУЖИТЕЛ МИ
СЪОБЩИ ЗА ЕВЕНТУАЛНО
НАРУШЕНИЕ?
Ако служител Ви съобщи за предполагаема измама
и/или нарушение, трябва незабавно да информирате

Ако считате, че са се опитали да Ви разубедят, за

лицето на най-висока ръководна длъжност в

да не докладвате евентуално нарушение на закона

местното управление или Вашия пряк ръководител,

или политика на Компанията, трябва да докладвате

освен ако предполагаемото нарушение не го/я засяга

проблема и факта, че са Ви казали „да си мълчите“.

пряко. В такъв случай трябва да докладвате на

Можете да го направите, като се свържете с

ръководителя на управление „Корпоративен контрол“

централното управление „Корпоративен контрол“

ethics.compliance@JDEcoffee.com) или
на Компанията (ethics.compliance@JDEcoffee.com

или като използвате Горещата линия на Компанията,

на Горещата линия. Ако Вие заемате най-високата

вижте точка 7 по-долу.

ръководна длъжност в местното управление на
Компанията или в съответната държава (изпратете
ethics.compliance@JDEcoffee.com)
имейл на адрес: ethics.compliance@JDEcoffee.com
или се свържете с Горещата линия, вижте по-долу.

САМОЛИЧНОСТТА МИ
ЩЕ БЪДЕ ЛИ ЗАПАЗЕНА
В ТАЙНА?
Ако лицето, докладвало проблема (лицето, което
предоставя първоначалната информация), иска
да остане анонимно, системата осигурява такава
възможност, като не проследява източника на
информацията. Лицето, подало сигнала, получава
от системата уникален код, който да използва за
проследяване на последващите действия, предприети
от Компанията. Компанията се отнася с уважение и
дискретност към всички подадени сигнали. Разбира
се, определени лица трябва да бъдат информирани
за сигнала и подробностите по твърдението, за да
могат да извършат разследване и да предприемат
съответните действия. Освен това в някои случаи
Компанията е длъжна по закон да информира трети
страни за докладваните проблеми (нарушения).

Политика За Докладване На Проблеми
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КАК ЩЕ СЕ ПРОЦЕДИРА ПО ПОДАДЕНИЯ ОТ МЕН СИГНАЛ?
Компанията прима сериозно

Всеки служител, който е подал

Членове на Глобалния съвет за

всички сигнали. Отдел „Вътрешен

сигнал или е докладвал за

корпоративен контрол са Главният

одит“ разследва фактите, за да

проблем, може да поиска и да

юрисконсулт, Вицепрезидентът

установи обективно какво точно

получи обща информация за

по човешки ресурси, Главният

се е случило и да определи най-

напредъка и приключването

финансов директор, Директорът

подходящия начин на разследване

на разследването, както за и

на отдел „Глобален финансов

и разрешаване на проблемите.

резултатите от него, освен в

контрол“, Директорът на

Процедурата за разследване на

случаите когато предоставянето

отдел „Вътрешен одит“ и

Компанията определя основните

на такава информация може да

Ръководителят на управление

принципи за извършване на

попречи на самото разследване.

„Глобален корпоративен контрол“

разследвания. Всяко разследване
трябва да бъде:
•

Безпристрастно

•

Компетентно

•

Честно и непредубедено

•

Своевременно

•
•

Изчерпателно
Поверително

Ще бъдат приложени всички

(Председател).

необходими мерки за защита на

Глобалният съвет за корпоративен

личните данни от неупълномощен

контрол определя дали е

достъп и обработка.

необходимо проблемът да бъде

Ръководителят на управление
„Глобален корпоративен контрол“,

отнесен до Съвета на директорите
или до други страни.

заедно с Директора на отдел

Допълнителни подробности

„Вътрешен одит“, с или без

относно Процедурата за

участието на други членове на

разследване на JDE можете да

висшето ръководство, определят

намерите в Приложение 1 към тази

дали е необходимо проблемът да

политика.

бъде отнесен до Глобалния съвет
за корпоративен контрол.

КАКВО ДА НАПРАВЯ, АКО НЕ СЪМ СИГУРЕН/СИГУРНА
ДАЛИ ИСКАМ ДА ПОДАМ СИГНАЛ ЗА НАРУШЕНИЕ?
Наясно сме, че решението за подаване на сигнал може
да бъде доста трудно. Хората по принцип не го правят по
няколко причини.
На първо място се страхуват от отмъщение. Можете да
бъдете сигурни, че Компанията не толерира подобни
репресивни действия.
Друга причина хората да не подават сигнали е, че се
страхуват, че нищо няма да се промени. Можем да Ви
уверим, че за всеки подаден от служител сигнал за
евентуален проблем ние ще предприемем необходимите
действия за разследване и съответните мерки. Ако
установим, че е извършено нарушение, Компанията
ще предприеме корективни действия, включително
дисциплинарни мерки, когато е необходимо, независимо
от ранга и длъжността на замесените лица.

Политика За Докладване На Проблеми
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КАКВА Е РОЛЯТА НА
РЪКОВОДСТВОТО В
РАЗСЛЕДВАНЕТО?

КАКВА ЗАЩИТА ЩЕ
ПОЛУЧА?
Всеки служител, който съобщи за нарушение,
за което вярва или има основания да вярва, че

Нито ръководството, нито служителите могат да

наистина е извършено, ще получи защита във

провеждат собствени разследвания, интервюта,

връзка с подадения сигнал. Тази защита означава, че

разпити или да се свързват със заподозрени лица,

Компанията няма да освободи, понижи, отстрани от

освен ако това не е съгласувано с отдел „Вътрешен

работа, заплашва, тормози или упражнява друг тип

одит“.

дискриминация спрямо този служител по отношение
на условията на трудовото правоотношение.
Компанията не толерира никакви форми на заплахи,
репресии или други действия спрямо служител, който
е докладвал или е съдействал при докладването на
нарушение. Всички подобни заплахи, репресивни
или други действия трябва незабавно да бъдат
докладвани на ръководителя на отдел „Вътрешен
одит“.

КАКВО ДА НАПРАВЯ, АКО СЧИТАМ, ЧЕ МОЖЕ
ДА ИМАМ УЧАСТИЕ В ПОВЕДЕНИЕ, КОЕТО
ПРЕДСТАВЛЯВА НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА ИЛИ
ПОЛИТИКА НА КОМПАНИЯТА?
Като служител на Компанията от Вас се очаква да познавате и да спазвате всички приложими разпоредби и
политики. Ако считате, че може да сте нарушили закон или политика, винаги е най-добре сами да съобщите
за това, вместо да бъдете докладвани от друго лице. Въпреки че докладването на собствено нарушение не
защитава служителя от дисциплинарни или други корективни мерки, то е важен фактор, който Компанията ще
вземе предвид при вземането на решение за мерките, които да предприеме.

Политика За Докладване На Проблеми
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ИМА ЛИ
ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ
ТАЗИ ПОЛИТИКА?
Компанията има правото да налага
изпълнението на установени трудови
споразумения, политики и/или Кодекса за
корпоративно поведение на служителите,
които са подали сигнал. Неблагоприятните

КАК МОГА ДА НАУЧА ПОВЕЧЕ?
Можете да посетите интранет сайта Централни политики,
за да научите повече за нашата Рамка за управление и
контрол, както и за начините за подаване на сигнал, като
например Горещата линия.

действия срещу служител, който е

Можете да намерите Кодекса за корпоративно поведение

подал сигнал за нарушение на тези

на Jacobs Douwe Egberts на адрес:

споразумения, политики или на Кодекса

www.jacobsdouweegberts.com

за корпоративно поведение, няма да
се считат за репресивни, дотолкова
доколкото те се прилагат и по отношение
на останалите служители, които не са

Или можете да изпратите имейл на управление
„Корпоративен контрол“ и отдел „Вътрешен одит“:
Ethics.Compliance@JDEcoffee.com

подали сигнал.

ДОКЛАДВАНЕ
Местните съвети за корпоративен контрол,
под председателството на Ръководителя
„Местен корпоративен контрол“,
подават редовно (най-малко веднъж
годишно) преглед на получените сигнали
и резултатите от тях на Ръководителя
на управление „Глобален корпоративен
контрол“.
Ръководителят на управление „Глобален
корпоративен контрол“ подава редовно
(най-малко веднъж годишно) преглед
на получените сигнали и резултатите
от тях на Комисията по одит на Борда
на директорите и Глобалния съвет за
корпоративен контрол.

Политика За Докладване На Проблеми
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КОНТАКТ /
СИГНАЛ

ПОЛИТИКА ЗА ДОКЛАДВАНЕ
НА ПРОБЛЕМИ

КОНТАКТ / СИГНАЛ

ХРОНОЛОГИЯ НА
РЕДАКЦИИТЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА
РАЗСЛЕДВАНЕ НА JDE

КАК ДА СЕ СВЪРЖА С ГОРЕЩАТА ЛИНИЯ?
Горещата линия е на разположение на всички

предоставяте, ще бъде споделена само с лицата,

служители по целия свят 24 часа на ден, 7 дни

които е необходимо да я научат, като например

в седмицата. Чрез нея можете да информирате

хората, които ще отговорят на Вашите въпроси

Компанията за предполагаема или известна измама,

или които разследват и предприемат мерки по

проблеми с бизнес поведението и нарушения на

проблемите, за които съобщавате.

правилата, които може да е необходимо да бъдат
разследвани.

Можете да се свържете с Горещата линия на
номерата, посочени по-долу.

Проблемите, за които съобщавате на Горещата
линия, и самоличността Ви са поверителни.
Ако се притеснявате, можете да се свържете с
Горещата линия и анонимно. Информацията, която

Контакт / Сигнал
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МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ
001 (800) 461-9330
Ако се обаждате от чужбина, отворете инструмента за подаване на сигнали
и изберете своето местоположение от списъка, за да видите международния
номер за Вашата държава.
Ако Вашата държава не е включена в списъка, използвайте следния номер +1720-514-4400, за да заявите обаждане за наша сметка. Може да е необходимо
съдействие от оператор и може да са приложими местни такси.
Инструмент за докладване: http://speakup.jdepeets.com
Имейл: Ethics.compliance@JDEcoffee.com
Уебсайт на компанията: www.jacobsdouweegberts.com
Списък на Ръководителите „Местен корпоративен контрол“ можете да
JDE
намерите на нашия уебсайт - Рамка за контрол на JDE.

Контакт / Сигнал
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ХРОНОЛОГИЯ НА
РЕДАКЦИИТЕ

ПОЛИТИКА ЗА ДОКЛАДВАНЕ
НА ПРОБЛЕМИ

КОНТАКТ / СИГНАЛ

ХРОНОЛОГИЯ НА
РЕДАКЦИИТЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА
РАЗСЛЕДВАНЕ НА JDE

ХРОНОЛОГИЯ НА РЕДАКЦИИТЕ
ВЕРСИЯ 1.0
Ново

ВЕРСИЯ 2.0
Заглавието на политиката е променено от „Политика за подаване на сигнали“ на „Политика за
докладване на проблеми“.
Направени са промени, които отразяват сливането на отдел „Ръководство, управление на
риска и контрол“ с отдел „Вътрешен одит“, който вече се нарича отдел „Риск и сигурност“
(по-късно преименуван на „Вътрешен одит“)
Направени са промени за включване на политиката на Mondelez „Докладване и
разследвания“, поради обявени намерения за партньорство с DEMB1753.

Хронология На Редакциите
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Направени са следните допълнения:
•

Номер 1 - Защо е необходима тази политика?

•

Номер 5 - Защо трябва да подам сигнал?

•

Номер 6 - Какво очаква Компанията от мен?

•

Номер 8 - Какво да направя, ако докладвам проблем на своя пряк ръководител и ми
бъде казано „да си мълча“ за това?

•

Номер 9 - Какво да направя, ако друг служител ми съобщи за евентуално нарушение?

•

Номер 10 - Как да се свържа с Линията за помощ?

•

Номер 13 - Какво да направя, ако не съм сигурен/сигурна дали искам да подам сигнал
за нарушение?

•

Номер 16 - Какво да направя, ако считам, че може да имам участие в поведение, което
представлява нарушение на закона или политиката на Компанията?

Направени са промени в:
•

Номер 3 - Кой трябва да следва тази политика?

•

Номер 4 - Каква е политиката на Компанията по отношение на репресивните действия?

•

Номер 11 - Самоличността ми ще бъде ли запазена в тайна?

•

Номер 12 - Как ще се процедира по подадения от мен доклад?

Следните параграфи са премахнати като отделни точки:
•

Как да подам анонимен сигнал?

•

Какво ще се случи, ако подам фалшив сигнал?

ВЕРСИЯ 2.1 - В СИЛА ОТ 10 НОЕМВРИ 2014 Г.
•

Добавено е изречение в параграф 4: Ако проблемът е свързан с Вашия ръководител,
тогава се свържете с Ръководителя „Местен корпоративен контрол“ (попитайте Вашето
лице за контакт от отдел човешки ресурси кой е Ръководителят „Местен корпоративен
контрол“)

•

Добавено е изречение в параграф 6: Ако Вие заемате най-висока позиция в местното
управление на Компанията или в съответната държава (изпратете имейл на адрес:
ethics.compliance@demb.com) или се свържете с Горещата линия

ВЕРСИЯ 2.2 - В СИЛА ОТ 6 ЮЛИ 2015 Г.
•

Ребрандиране на политиката от DEMB на JDE

•

Добавени са нови номера за новите държави на JDE в Раздел 7 Как да се свържа с
Горещата линия

ВЕРСИЯ 2.3 - В СИЛА ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.
•

„Риск и сигурност“ е променено на „Вътрешен одит“

•

Добавено е разяснение в изречение от параграф 7 относно анонимните сигнали.

Хронология На Редакциите

Политика за докладване на проблеми — JDE

15

Съдържание

ВЕРСИЯ 2.4 - В СИЛА ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2016 Г.
•

Актуализирани телефонни номера на Горещата линия

ВЕРСИЯ 2.5 - В СИЛА ОТ 29 АВГУСТ 2016 Г.
•

Актуализирани телефонни номера на Горещата линия

ВЕРСИЯ 3.0 - В СИЛА ОТ МАРТ 2017 Г.
•

Разяснения за процедурата по разследване

ВЕРСИЯ 3.1 - В СИЛА ОТ АПРИЛ 2017 Г.
•

Разяснения за процедурата по докладване

ВЕРСИЯ 3.2.1 - В СИЛА ОТ ЮНИ 2018 Г.
•

Нови телефонни номера на Горещата линия и нов уебсайт

ВЕРСИЯ 3.2.2 - В СИЛА ОТ НОЕМВРИ 2020 Г.
•

Глобалната отчетност по политиката е прехвърлена от Главният финансов директор на
Главния юрисконсулт; понятието „добросъвестен“ сигнал е изтрито в съответствие с
промени в законодателството.

ВЕРСИЯ 3.2.3 - В СИЛА ОТ ЮЛИ 2021 Г.
•

Нови телефонни номера на Горещата линия и нов уебсайт

Хронология На Редакциите
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ПРОЦЕДУРА ЗА
РАЗСЛЕДВАНЕ НА
JDE

ПОЛИТИКА ЗА ДОКЛАДВАНЕ
НА ПРОБЛЕМИ

КОНТАКТ / СИГНАЛ

ХРОНОЛОГИЯ НА
РЕДАКЦИИТЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА
РАЗСЛЕДВАНЕ НА JDE

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА JDE
•

В срок от 5 дни от получаване на сигнала Директорът на отдел „Вътрешен одит“ или
Ръководителят на управление „Глобален корпоративен контрол“ назначават Ръководителя
на отдел „Местен корпоративен контрол“ и съответните служители на други длъжности като
членове на екипа, който ще извърши разследването.

•

Служителят, който е докладвал предполагаемото нарушение, получава информация за
напредъка на разследването най-късно 4 седмици след подаване на сигнала.

•

Разследващият екип изготвя и съгласува плана за разследването с Директора на отдел
„Вътрешен одит“ и Ръководителя на управление „Глобален корпоративен контрол“.

•

Разследващите екипи имат за цел да приключат разследването и да изготвят окончателен
доклад до Директора на отдел „Вътрешен одит“ и Ръководителя на управление „Глобален
корпоративен контрол“ в срок от 60 дни.

•

Всички лични данни, получени по време на разследването, се третират съгласно разпоредбите
за защита на личните данни.

Процедура за разследване на JDE
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•

Ако разследващият екип има някакви съмнения относно проблеми с поверителността, трябва
да се консултира с Ръководителя на отдел „Поверителност“ или с Ръководителя на управление
„Глобален корпоративен контрол“, преди да приложи съответния метод на разследване.

•

Разследването трябва да се води безпристрастно, компетентно, честно, непредубедено,
своевременно, изчерпателно и поверително.

•

Разследването се съсредоточава върху разкриване на фактите относно нарушението на
политиките на JDE или приложимите закони.

•

Разследващият екип трябва да използва подходящи и съответстващи разследването методи,
съобразени със сериозността, трудността и наличните факти за предполагаемите нарушения.

•

Ако разследващият екип има някакви съмнения дали използването на конкретен метод
на разследване е подходящ, пропорционален или уместен, трябва да се консултира с
Ръководителя на управление „Глобален корпоративен контрол“ или Директора на отдел
„Вътрешен одит“, преди да го приложи.

•

При провеждане на интервюта по време на разследването разследващият екип трябва да
разкрива на интервюираното лице само информация, която е необходима за провеждане на
интервюто.

•

Името на служителя, подал сигнала, не трябва да се разкрива.

•

Информацията трябва да бъде предоставена на интервюирания по такъв начин, че да осигурява
възможно най-голяма степен на поверителност относно самоличността на лицето, подало
сигнала.

•

Разследващият екип трябва да гарантира спазването на принципа „справедлив процес“, като
осигури на обвиненото в нарушение лице възможност да представи в достатъчна степен своята
гледна точка по изложените твърдения.

•

Фактите по разследването и цялата информация, свързана с разследването, трябва да бъдат
поверителни и разпространението им да е ограничено само до лицата, които е необходимо да ги
знаят.

•

Разследващият екип изготвя окончателен доклад, в който излага фактите, доказателствата
и препоръчаните действия, и който представя на Ръководителя на управление „Глобален
корпоративен контрол“ или Директора на отдел „Вътрешен одит“.

•

Директорът на отдел „Вътрешен одит“ и Ръководителят на управление „Глобален корпоративен
контрол“ решават дали да отнесат проблема към Глобалния съвет за корпоративен контрол.

•

Разследващият екип информира обвиненото в нарушение лицето за резултатите от
разследването веднага след приключването му.

•

Разследващият екип информира лицето, подало сигнала, за приключването на случая и за
заключенията от разследването до степента, до която това е възможно. Когато подаденият
сигнал е анонимен, тази информация се подава чрез онлайн инструмента на Горещата линия,
до който лицето, подало анонимния сигнал, има достъп чрез ПИН код. Тъй като определени
корективни мерки може да включват и други служители, разследващият екип може да укаже
само, че са предприети необходимите действия.

•

Всички разследващи лица трябва да върнат цялата информация, която притежават, на
Ръководителя на управление „Местен корпоративен контрол“.

•

Ръководителят на управление „Местен корпоративен контрол“ е длъжен незабавно да изтрие
всички лични данни по сигналите, които са установени за неоснователни.

Процедура за разследване на JDE
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