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INTRODUCERE

POLITICA DE ÎNCURAJARE A
COMUNICĂRII DESCHISE

CONTACT / RAPORTARE

SCOP
Ne așteptăm ca angajații noștri să
vorbească deschis și să raporteze

ISTORICUL
DOCUMENTULUI

ABORDAREA JDE PRIVIND
INVESTIGAȚIILE

DOMENIUL DE
APLICARE AL POLITICII

fraude, nereguli și încălcări

Această politică se aplică tuturor

pentru Companie oriunde în lume.

(suspectate) ale legii și/sau ale

angajaților, funcționarilor și

Indiferent unde lucrați și indiferent

politicilor companiei, inclusiv ale

directorilor JDE, precum și ai tuturor

de locul de muncă sau nivelul de

Codului de conduită.

membrilor și companiilor sale

salarizare, dacă aflați despre acțiuni

afiliate (denumiți în mod colectiv aici

greșite, Compania se așteaptă să le

„Compania”).

divulgați.

Dacă vedeți, constatați sau

Departamentul de Audit intern

suspectați fraude, nereguli sau

al Companiei gestionează un

conduite necorespunzătoare,

proces de examinare a acuzațiilor

trebuie să le divulgați imediat.

de fraudă și a altor conduite

Această obligație de bază se

necorespunzătoare.

aplică tuturor celor care lucrează

Introducere
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POLITICA DE
ÎNCURAJARE A
COMUNICĂRII
DESCHISE

POLITICA DE ÎNCURAJARE A
COMUNICĂRII DESCHISE

CONTACT / RAPORTARE

ISTORICUL
DOCUMENTULUI

ABORDAREA JDE PRIVIND
INVESTIGAȚIILE

CARE ESTE POLITICA NOASTRĂ
PRIVIND REPRESALIILE?
Când vorbiți deschis și menționați preocupări sau

Oricine aplică represalii împotriva altui angajat pentru

raportați acțiuni greșite, faceți ceea ce trebuie și

că și-a menționat preocupările va face obiectul

Compania nu va tolera niciun fel de represalii împotriva

măsurilor disciplinare, care pot merge până la încetarea

dvs. Dacă știți sau bănuiți că a avut loc un act de

contractului de muncă. Pe de altă parte, preocupările sau

represalii împotriva dvs., a unui alt angajat sau a unui

acuzațiile menționate cu rea-credință (de exemplu, știind

furnizor, trebuie să îl raportați managerului dvs. sau să

că nu sunt adevărate) nu vor fi tolerate, iar angajații care

contactați Alertline cât mai curând posibil.

le înaintează vor face obiectul măsurilor disciplinare, care
pot merge până la încetarea contractului de muncă.

Politica De Încurajare A Comunicării Deschise

JDE

4

Cuprins

DE CE AR TREBUI SĂ
RAPORTEZ O SITUAȚIE
ÎNGRIJORĂTOARE?
Compania nu-și poate respecta angajamentele de a
acționa cu integritate dacă noi, în calitate de angajați,
nu vorbim deschis atunci când ar trebui să facem acest
lucru. Conducerea trebuie să știe despre preocupări,
astfel încât să poată aborda problemele rapid și corect.
Prin menționarea preocupărilor, ajutați la protejarea
Companiei, a dvs. și a altor părți interesate. Acest lucru
reduce riscul de pierderi financiare și reputaționale
cauzate de fraude și/sau abateri.

DISCIPLINĂ
SIMPLITATE
RESPONSABILITATE
SOLIDARITATE
SPIRIT ANTREPRENORIAL
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CE AȘTEAPTĂ COMPANIA DE LA MINE?
Pe lângă cunoașterea responsabilităților legate de conformitate și integritate care se aplică postului dvs., trebuie să
divulgați cu promptitudine în cazul în care credeți că cineva care acționează în numele Companiei (inclusiv dvs.) a făcut,
face sau ar putea să facă ceva ce încalcă legea sau orice politică a Companiei sau a fost implicat în alt mod în fraude
sau abateri. Exemple de (presupuse) acțiuni care încalcă legea, reglementările și/sau politicile Companiei pe care ar
trebui să le raportați sunt:
1.

Raportare financiară necorespunzătoare, printre
altele:
a.

Recunoașterea veniturilor necorespunzătoare

b.

Tranzacții fictive sau care nu sunt desfășurate
în condiții de concurență loială

c.

Tranzacții circulare

d.

Supraevaluarea activelor (stocuri/sume de
încasat fictive)

e.

Validarea necorespunzătoare a investițiilor, de
exemplu schimburi OPEX-CAPEX

f.

g.

Subevaluarea pasivelor și cheltuielilor, de ex.,

8.

Spălare de bani

9.

Contribuție necorespunzătoare la fondul de
pensii sau la primele de asigurare

10. Mită comercială
11. Mituirea funcționarilor guvernamentali
12. Utilizarea activelor corporative drept bunuri
necorporative
13. Rambursarea necorespunzătoare a cheltuielilor
14. Comisioane ilegale
15. Conflicte de interes

Utilizarea conturilor intercompanii, a conturilor

16. Ignorarea dispozițiilor managementului

tranzitorii sau a estimărilor conducerii pentru a

17. Frauda, corupția sau comportamentul care îi
amenință pe alții

h.

Divulgarea necorespunzătoare

18. Hărțuirea, agresiunea și discriminarea

i.

Altele modalități de creare, raportare inexactă

19. Practici de lucru nesigure

sau falsificare a afacerilor companiei și a
evidențelor financiare sau a depunerilor de
reglementare
Deturnarea activelor, printre altele:

20. Coluziune cu concurenții
21. Coluziune care încalcă separarea atribuțiilor
22. Acceptarea sau oferirea de cadouri nepermise

a.

Vânzări sau reduceri neînregistrate

23. Încălcări ale politicii de marketing

b.

Utilizarea de vânzători fictivi sau comisioane

24. Încălcări la locul de muncă

ilegale

25. Utilizarea abuzivă a drepturilor de proprietate

c.

Achiziții personale în contul companiei

d.

Angajați fictivi pe statul de plată

26. Furt sau delapidare

e.

Furtul din inventar, de exemplu prin vânzări

27. Represalii împotriva cuiva pentru că a menționat

sau deregistrări false
f.

Alte denaturări intenționate ale înregistrărilor
contabile

3.

Falsificarea procedurilor de licitație

4.

Suprafacturarea vânzătorilor

5.

Suprafacturarea clienților pentru bunuri sau
servicii inexistente

6.

Plăți pe sub mână

amânări pentru alte perioade

umfla situația financiară

2.

7.

Evaziune fiscală

Politica De Încurajare A Comunicării Deschise

intelectuală

o preocupare legată de conformitate
28. Preocupări privind siguranța oamenilor sau a
produselor
29. Modificarea sau intervenția neautorizată asupra
produsului
30. Prelucrarea neconformă a datelor sensibile de
confidențialitate
31. Alte încălcări ale legii
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Atunci când desfășoară o investigație, Compania se
așteaptă la o cooperare deplină din partea angajaților
săi și a oricăror alte persoane implicate, inclusiv a
furnizorilor, vânzătorilor, contractanților și angajaților lor,
și nu va tolera nicio încercare de obstrucționare a unei
investigații. Compania se așteaptă ca toți cei implicați
sau care ajută la investigații să trateze aceste chestiuni
cât mai discret și confidențial posibil. Cei însărcinați să
conducă și să asiste la o investigație vor face acest lucru
în conformitate cu abordarea de investigare a Companiei
și vor acorda prioritate finalizării investigațiilor în timp util,
eficient și efectiv.

PE CINE AR TREBUI SĂ CONTACTEZ PENTRU
RAPORTAREA SITUAȚIILOR ÎNGRIJORĂTOARE?
Dacă aveți un motiv rezonabil pentru a crede că s-a

Alertline este disponibilă atunci când este posibil să nu

produs încălcarea legii, a oricărei politici a Companiei sau

vă simțiți confortabil vorbind cu cineva în persoană, dacă

un alt comportament neetic, activitatea suspectată ar

preferați să raportați unui terț independent sau dacă

trebui raportată utilizând una dintre următoarele metode:

preferați să vă păstrați anonimatul.

•

Raportare către managerul dvs. (care este apoi

Pentru a reduce riscul de pierdere financiară și

obligat să o escaladeze în continuare; a se vedea

reputațională, este în interesul Companiei să aibă o

pagina 10 de mai jos);

imagine de ansamblu completă a tuturor preocupărilor

•

În cazul în care se referă la managerul dvs.,
contactați ofițerul de conformitate local [întrebați
persoana de contact de la RU cine este ofițerul dvs.
de conformitate local sau accesați linkul următor
https://coffeeandtea.sharepoint.com/sites/csi1/
RA-Community/Pages/About.aspx, apoi faceți clic
RA-Community/Pages/About.aspx
pe submeniul „Local Compliance” (Conformitate

raportate. În cazul în care cunoașteți sau suspectați
că, dintr-un anumit motiv, problemele au rămas la
nivelul managementului local și, prin urmare, nu au fost
raportate către Departamentul central de conformitate,
trebuie să raportați imediat acest lucru utilizând Alertline
sau Webline sau să trimiteți un e-mail la
ethics.compliance@JDEcoffee.com.
ethics.compliance@JDEcoffee.com

locală)].
•

Raportarea problemei direct la Departamentul central
de conformitate (prin trimiterea unui e-mail direct la:
ethics.compliance@JDEcoffee.com); sau
ethics.compliance@JDEcoffee.com

•

Raportarea problemei către linia Alertline a
companiei.

Politica De Încurajare A Comunicării Deschise
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CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ
RAPORTEZ O SITUAȚIE
SUPERIORULUI MEU
ȘI MI SE SPUNE SĂ
„ÎNCHID OCHII”?

CE AR TREBUI SĂ FAC
DACĂ UN ANGAJAT MI
SE ADRESEAZĂ PENTRU
A RAPORTA POSIBILE
NECONFORMITĂȚI?

În cazul în care credeți că sunteți descurajat(ă) să

Dacă un angajat vine la dvs. cu o presupusă problemă

raportați o potențială încălcare a legii sau a politicilor

de fraudă și/sau conformitate, trebuie să informați

Companiei, ar trebui să raportați atât preocuparea inițială,

imediat persoana cu cel mai mare rang din locația dvs.

cât și faptul că vi s-a spus să „închideți ochii”. Puteți

sau managerul dvs. de raportare, cu excepția cazului

face acest lucru contactând Departamentul central de

în care presupusa abatere îl privește direct. În acest

conformitate sau utilizând linia Alertline a Companiei;

caz, ar trebui să raportați ofițerului de conformitate al

consultați paragraful 7 de mai jos.

ethics.compliance@JDEcoffee.com) sau la
Companiei (ethics.compliance@JDEcoffee.com
Alertline. În cazul în care ocupați poziția cea mai înaltă
din cadrul OpCo sau din țară, trebuie să contactați
întotdeauna ofițerul de conformitate al Companiei (e-mail
ethics.compliance@JDEcoffee.com) sau să utilizați linia
la ethics.compliance@JDEcoffee.com
Alertline; a se vedea mai jos.

ÎMI VA FI RESPECTATĂ
CONFIDENȚIALITATEA
IDENTITĂȚII?
În cazul în care raportorul (persoana care menționează
inițial informațiile) dorește să rămână anonim, sistemul
va permite acest lucru, fără a urmări nicio sursă.
Raportorului i se va aloca un cod unic de către sistem
în scopuri de urmărire; cu acest cod, raportorul poate
verifica orice urmărire a Companiei. Compania va
gestiona toate rapoartele cu respect și discreție. Desigur,
anumite persoane trebuie să cunoască raportul și detaliile
acuzației pentru o investigație și o urmărire eficace.
De asemenea, pot exista momente în care Compania
are obligația legală de a informa anumiți terți despre
problemele (de conformitate) raportate.

Politica De Încurajare A Comunicării Deschise
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CUM VA FI INVESTIGATĂ O SITUAȚIE
ÎNGRIJORĂTOARE PE CARE AM RAPORTAT-O?
Compania ia în serios toate

Dacă se solicită, orice angajat care

Membrii Consiliului global de

rapoartele. Departamentul de audit

își menționează preocupările și

conformitate sunt Consilierul general,

intern investighează faptele pentru a

înaintează un raport poate primi

VP RU, Directorul financiar, Directorul

determina obiectiv ce s-a întâmplat

informații generale despre progresul

pentru controale financiare globale,

și decide cum să investigheze și

și închiderea investigației și rezultatul

Directorul de audit intern și GCCO

să rezolve cel mai bine problemele.

acesteia, cu excepția cazului în care

(Președintele).

Abordarea de investigație a

furnizarea unui astfel de feedback ar

Companiei identifică principiile

fi în detrimentul investigației.

de bază pentru desfășurarea
investigațiilor. Orice investigație ar
trebui să fie:
•
•

Imparțială
Competentă

•

Onestă și corectă

•

Oportună

•

Amănunțită

•

Confidențială

Consiliul global de conformitate va
stabili dacă este necesară raportarea

Se vor lua toate măsurile de

ulterioară către Consiliul de

precauție necesare pentru a ne

administrație sau către alte părți.

asigura că datele cu caracter
personal sunt protejate împotriva
accesului și prelucrării neautorizate.

Mai multe detalii despre abordarea
JDE privind investigațiile pot fi găsite
în Anexa 1 la prezenta politică.

Ofițerul șef global de conformitate
(GCCO) împreună cu Directorul
de audit intern, indiferent dacă se
consultă sau nu cu alți membri ai
conducerii superioare, vor stabili
dacă este necesară raportarea
ulterioară către Consiliul global de
conformitate.

CUM PROCEDEZ ÎN CAZUL CARE ÎN CARE NU ȘTIU
SIGUR DACĂ ESTE INDICAT SĂ RIDIC O PROBLEMĂ
DE CONFORMITATE?
Ne dăm seama că poate fi greu să

investiga și a răspunde. Dacă stabilim

inclusiv măsuri disciplinare atunci

vă exprimați preocupările. În general,

că s-a produs o abatere, Compania

când este cazul, indiferent de rangul

oamenii nu o fac din unul din câteva

va lua măsuri corective,

sau poziția persoanelor implicate.

motive.
În primul rând, se tem de represalii.
Vă asigurăm că nu vom tolera
represalii în cadrul Companiei.
Un alt motiv pentru care oamenii nu
își exprimă preocupările este temerea
că nu se va întâmpla nimic. Vă putem
asigura că de fiecare dată când un
angajat își exprimă preocupările
cu privire la o problemă potențială,
vom lua măsurile adecvate pentru a
Politica De Încurajare A Comunicării Deschise
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CE ROL ARE
CONDUCEREA ÎN
ACESTE INVESTIGAȚII?

CUM VOI FI
PROTEJAT(Ă)?

Nici conducerea, nici angajații nu vor încerca să

rezonabil că este adevărată, va beneficia de protecție în

efectueze investigații, interviuri, interogatorii individuale

cazul unor astfel de raportări. Această protecție înseamnă

sau să contacteze persoanele suspectate, cu excepția

că, Compania nu va concedia, retrograda, suspenda,

cazului în care se face în coordonare cu Departamentul

amenința, hărțui sau discrimina în vreun fel orice angajat

de audit intern.

legat de termenii și condițiile de angajare. Compania nu

Orice angajat care raportează o încălcare, despre
care angajatul este convins sau ar putea crede în mod

tolerează nicio formă de amenințare, represalii sau alte
acțiuni împotriva unui angajat care a înaintat sau a asistat
la înaintarea unui raport de încălcare. Orice astfel de
amenințare, represalii sau altă acțiune trebuie raportată
imediat șefului departamentului de Audit intern.

CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CAZUL ÎN CARE CRED CĂ AM
FOST IMPLICAT(Ă) ÎNTR-O SITUAȚIE CARE ÎNCALCĂ
LEGEA SAU POLITICILE COMPANIEI?
În calitate de angajat al Companiei, ne așteptăm să cunoașteți și să respectați toate reglementările și politicile aplicabile.
În cazul în care considerați că ați încălcat o lege sau o politică, este întotdeauna mai bine să vă auto-denunțați decât să
faceți obiectul acuzațiilor altei persoane. În timp ce auto-raportarea unei încălcări nu protejează un angajat de acțiuni
disciplinare sau de alte acțiuni corective, este un factor important pe care Compania îl va lua în considerare pentru a
decide ce măsuri să ia.

Politica De Încurajare A Comunicării Deschise
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EXISTĂ EXCEPȚII
DE LA ACEASTĂ
POLITICĂ?

CUM POT AFLA MAI MULTE DETALII?

Compania are dreptul să invoce contractele

Puteți vizita site-ul intranet al politicilor centrale pentru a afla

de muncă, politicile și/sau Codul de conduită

mai multe despre cadrul nostru de guvernanță și conformitate

stabilite împotriva angajaților care înaintează

și mecanismele de raportare, cum ar fi Alertline.

rapoarte. Orice acțiune adversă întreprinsă
împotriva unui angajat care divulgă încălcarea
acestor acorduri, politici sau Codului de

Puteți găsi Codul de conduită Jacobs Douwe Egberts la:
www.jacobsdouweegberts.com

conduită nu este considerată drept represalii,

Sau puteți trimite direct un e-mail Departamentului de

atât timp cât aplicarea este consecventă față

conformitate și audit intern:

de ceilalți angajați care nu fac divulgări.

Ethics.Compliance@JDEcoffee.com

RAPORTARE
Consiliile locale de conformitate, prezidate
de ofițerul local de conformitate vor întocmi
periodic (cel puțin o dată pe an) o imagine de
ansamblu a rapoartelor primite și a rezultatelor
către GCCO.
GCCO va întocmi în mod regulat (cel puțin o
dată pe an) o imagine de ansamblu asupra
tuturor rapoartelor locale și globale primite
către Comitetul de audit al Consiliului
de administrație și Consiliul global de
conformitate.

Politica De Încurajare A Comunicării Deschise

JDE

11

Cuprins

CONTACT /
RAPORTARE

POLITICA DE ÎNCURAJARE A
COMUNICĂRII DESCHISE

CONTACT / RAPORTARE

ISTORICUL
DOCUMENTULUI

ABORDAREA JDE PRIVIND
INVESTIGAȚIILE

CUM POT CONTACTA ALERTLINE?
Alertline este o linie disponibilă 24/7 pentru toți angajații

astfel, puteți contacta Alertline în mod anonim.

din întreaga lume și vă permite să informați Compania

Informațiile dvs. vor fi partajate numai persoanelor care

despre fraude, probleme de conduită în afaceri și aspecte

trebuie să le cunoască, de ex. persoanele implicate

legate de conformitate, presupuse sau cunoscute, care

în elaborarea răspunsului la întrebările dvs. sau în

ar putea necesita investigarea.

investigarea și remedierea problemelor pe care le ridicați.

Alertline se angajează să vă păstreze confidențialitatea

Puteți contacta Alertline la numerele de mai jos.

problemelor și identității. Dacă vă simțiți mai confortabil

Contact / Raportare

Politica de încurajare a comunicării deschise — JDE
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NE PUTEȚI CONTACTA ORICÂND
001 (800) 461-9330
Dacă apelați un număr internațional, accesați instrumentul de raportare și selectați locația dvs.
din listă numărul internațional aferent țării dvs.
Dacă țara dvs. nu apare în listă, apelați +1-720-514-4400 pentru a efectua un apel cu taxă
inversă. S-ar putea să aveți nevoie de ajutorul unui operator și să se aplice anumite taxe locale.
Instrument de raportare: http://speakup.jdepeets.com
E-mail: Ethics.compliance@JDEcoffee.com
Site-ul companiei: www.jacobsdouweegberts.com
Lista de contact a ofițerilor locali de conformitate poate fi găsită pe site-ul JDE, Condiții-cadru
de conformitate.
conformitate

Contact / Raportare

Politica de încurajare a comunicării deschise — JDE

13

Cuprins

ISTORICUL
DOCUMENTULUI

POLITICA DE ÎNCURAJARE A
COMUNICĂRII DESCHISE

CONTACT / RAPORTARE

ISTORICUL
DOCUMENTULUI

ABORDAREA JDE PRIVIND
INVESTIGAȚIILE

ISTORICUL DOCUMENTULUI
VERSIUNEA 1.0
Nou

VERSIUNEA 2.0
Numele politicii s-a schimbat din „Politica privind denunțarea” în „Politica de încurajare a
comunicării deschise”.
S-au realizat modificări pentru a reflecta fuziunea departamentului GRC cu Auditul Intern,
denumit acum Departamentul de risc și asigurare (redenumit ulterior Audit Intern)
S-au realizat modificări pentru a încorpora politica Mondelez „Încurajarea comunicării
deschise și investigării”, ca urmare a intențiilor anunțate de parteneriat cu DEMB1753.
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S-au realizat următoarele adăugiri:
•

Numărul 1 - De ce s-a elaborat această politică?

•

Numărul 5 - De ce ar trebui să menționez o preocupare?

•

Numărul 6 - Ce așteaptă Compania de la mine?

•

Numărul 8 - Ce se întâmplă dacă raportez ceva superiorului meu și mi se spune să
„închid ochii”?

•

Numărul 9 - Ce ar trebui să fac dacă un angajat vine la mine pentru a raporta
posibile neconformități?

•

Numărul 10 - Cum se poate contacta linia de asistență?

•

Numărul 13 - Ce se întâmplă în care în care nu știu sigur dacă vreau să ridic o
problemă de conformitate?

•

Numărul 16 - Ce se întâmplă în cazul în care cred că am fost implicat(ă) într-o
conduită care încalcă legea sau politicile companiei?

S-au realizat modificări la:
•

Numărul 3 - Cine trebuie să respecte această politică?

•

Numărul 4 - Care este politica noastră privind represaliile?

•

Numărul 11 - Îmi va fi respectată confidențialitatea identității?

•

Numărul 12 - Cum va fi tratat raportul meu?

Următoarele aspecte au fost eliminate ca paragrafe separate:
•

Pot înainta o acuzație anonimă?

•

Ce se întâmplă dacă fac o acuzație falsă?

VERSIUNEA 2.1 - ÎN VIGOARE DIN 10 NOIEMBRIE 2014
•

Frază adăugată în alin. 4: În cazul în care se referă la managerul dvs. de raportare,
contactați ofițerul de conformitate local (întrebați persoana de contact de la RU cine
este ofițerul dvs. de conformitate)

•

Frază adăugată în alin. 6: În cazul în care ocupați poziția cea mai înaltă din cadrul
OpCo sau din țară, trebuie să contactați întotdeauna ofițerul de conformitate al
Companiei (e-mail la ethics.compliance@demb.com) sau să utilizați linia Alertline.

VERSIUNEA 2.2 - ÎN VIGOARE DIN 6 IULIE 2015
•

Rebranding politică de la DEMB la JDE

•

Adăugarea de noi numere de telefon pentru noile țări JDE în secțiunea 7 Cum se
poate contacta Alertline?

VERSIUNEA 2.3 - ÎN VIGOARE DIN 18 DECEMBRIE 2015
•

Schimbarea Departamentului de risc și asigurare în Audit intern

•

S-a adăugat o propoziție de clarificare în alin. 7 privind rapoartele anonime.

Istoricul Documentului
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VERSIUNEA 2.4 - ÎN VIGOARE DIN 5 FEBRUARIE 2016
•

Numerele Alertline au fost actualizate

VERSIUNEA 2.5 - ÎN VIGOARE DIN 29 AUGUST 2016
•

Numerele Alertline au fost actualizate

VERSIUNEA 3.0 - ÎN VIGOARE DIN MARTIE 2017
•

Procesul de investigație a fost clarificat

VERSIUNEA 3.1 - ÎN VIGOARE DIN APRILIE 2017
•

Procesul de raportare a fost clarificat

VERSIUNEA 3.2.1 - ÎN VIGOARE DIN IUNIE 2018
•

Noi numere și site web Alertline

VERSIUNEA 3.2.2 - ÎN VIGOARE DIN NOIEMBRIE 2020
•

Responsabilitatea privind politica globală a trecut de la CFO la Consilierul general;
termenul de „bună credință” a fost șters pentru a reflecta evoluțiile legislative.

VERSIUNEA 3.2.3 - ÎN VIGOARE DIN IULIE 2021
•

Noi numere și site web Alertline

Istoricul Documentului
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ABORDAREA JDE PRIVIND INVESTIGAȚIILE
•

Directorul Departamentului de audit intern sau Directorul global de conformitate va
numi ofițerul local de conformitate în termen de 5 zile de la primirea raportului și, în
plus, va atribui alte funcții ca membri ai echipei de investigație pentru a conduce
investigația.

•

Angajatul care raportează suspiciunea de abatere primește o actualizare cu privire la
starea investigației cel târziu în termen de 4 săptămâni de la raportare.

•

Echipa de investigație își va elabora și alinia planul de investigație cu Directorul
Departamentului de audit intern și GCCO.

•

Echipele de investigație vor avea scopul de a încheia investigațiile și de a întocmi
rapoarte finale către Directorul Departamentului de audit intern și GCCO în termen
de 60 de zile.

•

Toate datele cu caracter personal obținute în timpul unei investigații vor fi supuse
reglementărilor privind protecția datelor.

Abordarea JDE privind investigațiile
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•

În cazul în care echipa de investigație are vreo îndoială cu privire la problemele
legate de confidențialitate, va lua legătura cu ofițerul pentru confidențialitate sau cu
GCCO înainte de a aplica o anumită metodă de investigație.

•

Investigația se va desfășura în mod imparțial, competent, onest, corect, oportun,
amănunțit și confidențial.

•

Investigația se concentrează pe constatarea faptelor despre încălcarea politicilor
JDE sau a legilor aplicabile.

•

Echipa de investigație va utiliza metode adecvate, proporționale și relevante
pentru investigație, având în vedere gravitatea, dificultatea și faptele disponibile ale
încălcărilor suspectate.

•

În cazul în care echipa de investigație nu cunoaște cu siguranță dacă utilizarea unei
metode specifice de investigație este adecvată, proporțională și relevantă, va lua
legătura cu GCCO sau cu Directorul Departamentului de audit intern înainte de a o
aplica.

•

În timpul interviurilor de investigație, echipa de investigație trebuie să divulge
intervievatului numai informațiile necesare pentru desfășurarea interviului.

•

Numele angajatului raportor nu va fi divulgat.

•

Informațiile vor fi furnizate persoanei intervievate astfel încât să protejeze cât mai
mult confidențialitatea identității angajatului raportor.

•

Echipa de investigație va asigura respectarea principiului „audierii echitabile”, de
exemplu, va oferi persoanei acuzate oportunități suficiente de a-și prezenta punctul
de vedere cu privire la acuzație.

•

Obiectul unei investigații și toate informațiile referitoare la o investigație vor fi
păstrate confidențiale și se vor limita la persoanele care au nevoie să cunoască
aceste informații.

•

Echipa de investigație va elabora un raport final care include fapte, dovezi și acțiuni
recomandate către Directorul Departamentului de audit intern și GCCO.

•

Directorul Departamentului de audit intern și GCCO vor decide dacă vor raporta
problema mai departe către Consiliul global de conformitate.

•

Echipa de investigație trebuie să informeze persoana acuzată de rezultatele
investigației de îndată ce investigația a fost finalizată.

•

Echipa de investigație trebuie să informeze angajatul raportor despre închiderea
și orice concluzii ale investigației în măsura în care este posibil. În cazul unui
raport anonim, raportul se va face folosind instrumentul online Alertline, de la care
raportorul anonim poate avea acces printr-un cod PIN. Deoarece anumite acțiuni de
remediere pot implica alți angajați, echipa de investigație poate declara doar că au
fost luate măsurile adecvate.

•

Toți investigatorii vor returna orice informații aflate în posesia lor către ofițerul local
de conformitate.

•

Ofițerul local de conformitate va șterge imediat toate datele cu caracter personal în
cazurile care s-au dovedit a fi nefondate.

Abordarea JDE privind investigațiile
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