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ЦІЛЬ

СФЕРА ДІЇ ПОЛІТИКИ

Ми очікуємо, що наші

Дана політика поширюється на

якій точці світу. Незалежно від

співробітники будуть повідомляти

всіх співробітників, посадових

місця роботи, займаної посади і

про випадки (підозрюваного)

осіб і керівництво компанії JDE,

рівня заробітної плати, дізнавшись

злочину, порушень і недотримання

а також на всіх її членів і дочірніх

про правопорушення, ви повинні

закону і / або політики компанії,

компаній (далі разом «Компанія»).

повідомити про це Компанію.

Якщо ви бачите, стикаєтеся або

Відділ внутрішнього аудиту

підозрюєте злочин, порушення

Компанії керує процесом

або неправомірні дії, необхідно

розслідування заяв про злочини та

негайно повідомити про це. Це

інші неправомірні дії.

включаючи Кодекс поведінки.

зобов’язання поширюється на
всіх, хто працює в Компанії в будь-
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ПОЛІТИКА
ІНФОРМУВАННЯ
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ПОЛІТИКА ІНФОРМУВАННЯ
ПРО ПОРУШЕННЯ

КОНТАКТНІ ОСОБИ/
ДОПОВІДЬ

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ
ДОКУМЕНТА

ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ
РОЗСЛІДУВАНЬ КОМПАНІЇ
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У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ПОЛІТИКА НАШОЇ
КОМПАНІЇ ЩОДО ПОМСТИ?
Ви робите правильно, повідомляючи про порушення,

Особу, яка намагається вчинити помсту у відповідь

і Компанія не допустить проявів помсти щодо

на інформування про порушення, буде піддано

вас. Якщо ви знаєте або підозрюєте, що ви, інший

дисциплінарному стягненню, аж до звільнення. З

співробітник або постачальник постраждали від

іншого боку, не допускається також подача доповіді

помсти, повідомте про це свого керівника або

зловмисно (наприклад, повідомлення завідомо

якомога швидше зверніться на гарячу лінію.

неправдивої інформації), і до працівників, які їх
подають, будуть застосовуватися дисциплінарні
заходи, аж до звільнення.
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ЧОМУ Я ПОВИНЕН(-НА)
ПОВІДОМЛЯТИ ПРО
ПОРУШЕННЯ?
Компанія не зможе відповідати декларованим
вимогам про відповідність, якщо ми, як співробітники,
не будемо повідомляти про скоєні порушення.
Керівництву необхідно знати про проблеми, щоб
мати можливість вирішувати їх швидко і належним
чином. Інформуючи про порушення, ви допомагаєте
захистити компанію та інших зацікавлених осіб.
Ваша свідомість також знижує ризик фінансових
і репутаційних втрат в результаті злочину і/або
неправомірних дій.

ДИСЦИПЛІНА
ПРОСТОТА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
СОЛІДАРНІСТЬ
ПІДПРИЄМНИЦТВО
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ЯКИХ ДІЙ ОЧІКУЄ ВІД МЕНЕ КОМПАНІЯ?
Окрім розуміння і усвідомлення обов’язків щодо дотримання вимог і прояву сумлінності при виконанні своєї
роботи, ви повинні негайно повідомляти про ситуації, коли на вашу думку, хтось, діючи від імені Компанії
(включаючи вас), зробив, робить або може вчинити дії, що порушують законодавство або будь-яку політику
Компанії або іншим чином бере участь у злочині або неправомірних діях. Приклади (передбачуваних)
недобросовісних дій, що порушують закон, нормативні акти і/або політики компанії, про які ви зобов'язані
повідомляти:
1.

Недостовірна фінансова звітність, в тому
числі:
a.

Неправильне визнання доходу

b.

Фіктивні або неофіційні угоди

c.

Операції по круговій схемі

d.

Завищення активів (фіктивні запаси/
дебіторська заборгованість)

e.

Нелегальні інвестиції, наприклад, OPEXCAPEX

f.

Заниження зобов’язань і витрат, наприклад,
перенесення на інші періоди

g.

Використання міжфірмових рахунків,

7.

Тіньові платежі

8.

Відмивання грошей

9.

Неправильні внески в пенсійний фонд або
страхові внески

10. Комерційний підкуп
11. Підкуп представників органів влади
12. Використання активів компанії для
некорпоративних товарів
13. Невідповідне відшкодування витрат
14. Відкати
15. Конфлікти інтересів

для поліпшення фінансового становища

16. Нехтування рекомендаціями керівництва

h.

Несанкціоноване розкриття інформації

17. Шахрайство, корупція або поведінка, яка

i.

Інші неточності при створенні звітності,

становить небезпеку для оточуючих

документації або заявок на реєстрацію
Незаконне привласнення коштів, в тому числі:
a.

Невраховані продажі або знижки

b.

Залучення фіктивних продавців або
використання відкатів

c.

Придбання особистого характеру за
рахунок компанії

d.

Вказування фіктивних працівників у
платіжній відомості

e.

Крадіжка інвентарю, наприклад, шляхом
фіктивного продажу або помилкового
списання

f.

Інше умисне спотворення бухгалтерської
звітності

3.

Ухилення від сплати податків

проміжних рахунків або оцінок керівництва

фальсифікація ділової і фінансової

2.

6.

Махінації, пов’язані з тендерними
процедурами

4.

Завищення рахунків постачальників

5.

Рахунки за неіснуючі товари або послуги
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18. Домагання, знущання і дискримінація
19. Небезпечні методи роботи
20. Змова з конкурентами
21. Змова, що порушує розподіл обов’язків
22. Ухвалення або вручення неприпустимих
подарунків
23. Порушення маркетингової політики
24. Порушення на робочому місці
25. Неправомірне використання прав
інтелектуальної власності
26. Крадіжка або розкрадання
27. Переслідування будь-кого за повідомлення
про порушення вимог
28. Проблеми, пов’язані з безпекою людей або
продукції
29. Підробка або внесення змін в продукцію
30. Обробка персональних даних з порушеннями
31. Інші порушення законодавства
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При проведенні розслідувань Компанія розраховує

порушення. Особи, яким доручено проводити

на співпрацю з боку як своїх співробітників, так і

розслідування і сприяти в його проведенні, будуть

інших осіб, включаючи постачальників, продавців,

діяти відповідно до підходу Компанії до проведення

підрядників і їх співробітників, і не допускає будь-

розслідувань і докладати всіх зусиль для своєчасного,

яких спроб перешкодити розслідуванню. Компанія

результативного і ефективного їх завершення.

очікує, що всі учасники розслідування або особи,
які їм сприяють забезпечать максимальний рівень
конфіденційності при розгляді повідомлень про

ЯКИМ СПОСОБОМ Я МОЖУ ПОВІДОМИТИ ПРО
ПОРУШЕННЯ, ДО КОГО МЕНІ ЗВЕРНУТИСЯ?
Якщо у вас є підстави підозрювати порушення закону,

Зверніться на гарячу лінію, якщо вам незручно

політики Компанії або іншу неетичну поведінку,

розмовляти з кимось особисто, якщо ви бажаєте

повідомте про свої підозри одним із таких способів:

повідомити про порушення незалежній третій стороні

•

•

Подача доповіді про порушення своєму
менеджеру (який потім зобов’язаний передати

Компанія повинна мати інформацію про всіх

його своєму керівництву, див. с. 10 далі).

порушення, про які було повідомлено, щоб знизити

Якщо справа стосується вашого менеджера,
необхідно звернутися до місцевого фахівця з
нагляду за нормативно-правовою відповідністю
(дізнайтеся у контактної особи у відділі кадрів,
хто є вашим місцевим фахівцем з нагляду, або
перейдіть за посиланням https://coffeeandtea.
sharepoint.com/sites/csi1/RA-Community/Pages/
About.aspx і натисніть пункт «Local Compliance»
(Нагляд за дотриманням вимог на місцях).

•

або зберегти анонімність.

ризик фінансових і репутаційних втрат. Якщо ви
знаєте або підозрюєте, що порушення з певної
причини пов’язані з місцевим керівництвом і, отже,
про них неможливо повідомити в Центральний відділ
контролю за дотриманням вимог, ви повинні негайно
повідомити про таке порушення, звернувшись
на гарячу лінію або веб-лінію, або відправити
електронний лист на адресу
ethics.compliance@JDEcoffee.com.
ethics.compliance@JDEcoffee.com

Подання доповіді про порушення безпосередньо
в центральний відділ контролю за дотриманням
вимог (шляхом надсилання електронного листа
безпосередньо за адресою
ethics.compliance@JDEcoffee.com).
ethics.compliance@JDEcoffee.com

•

Подання доповіді про порушення на гарячу лінію
компанії.
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ЩО РОБИТИ В СИТУАЦІЇ,
ЯКЩО Я ПОДАЮ ДОПОВІДЬ
СВОЄМУ КЕРІВНИКУ,
А МЕНЕ ПРОСЯТЬ
«МОВЧАТИ» ПРО ЦЕ?
Якщо ви вважаєте, що вас відмовляють повідомляти
про ймовірне порушення закону чи політики Компанії,
ви повинні проінформувати як про початкову
проблеми, так і про те, що вас попросили «мовчати».
Ви можете зробити це, звернувшись у Центральний
відділ контролю за дотриманням вимог або на гарячу
лінію Компанії, див. Пункт 7 нижче.

ЯК МЕНІ СЛІД
ПОСТУПИТИ, ЯКЩО
ДО МЕНЕ ПРИХОДИТЬ
СПІВРОБІТНИК,
ЩОБ ПОВІДОМИТИ
ПРО МОЖЛИВЕ
НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ?
Якщо співробітник повідомляє вам про можливий
злочин і/або недотримання вимог, вам необхідно
негайно проінформувати про це вищестоящу
посадову особу або безпосереднього керівника,
якщо передбачуване порушення не стосується
безпосередньо його або її. В іншому випадку
вам слід повідомити про це фахівцеві Компанії з
нагляду за нормативно-правовою відповідністю
ethics.compliance@JDEcoffee.com) або на гарячу
(ethics.compliance@JDEcoffee.com
лінію. Якщо ви займаєте високу керівну посаду
в своєму офісі або країні, вам в будь-якому
випадку слід звертатися до фахівця з нагляду за
нормативно-правовою відповідністю (відправивши
електронного листа на адресу ethics.compliance@
JDEcoffee.com) або на гарячу лінію, див. нижче.
JDEcoffee.com

ЧИ БУДЕ МОЯ
ОСОБИСТІСТЬ
ЗБЕРЕЖЕНА В СЕКРЕТІ?
Якщо особа, яка подала доповідь (людина, яка
спочатку повідомляє інформацію), хоче залишитися
анонімною, система дозволить це зробити без
відстеження джерела інформації. Система присвоїть
особі, яка надсилає повідомлення унікальний код, за
допомогою якого можна буде простежити наступні дії
Компанії. Компанія буде обробляти всі повідомлення
шанобливо й обачно. Звичайно, певні особи повинні
знати про подання доповіді і деталі звинувачення
для проведення ефективного розслідування та
прийняття подальших заходів. Крім того, існують
ситуації, коли Компанія несе юридичне зобов’язання
по інформуванню третіх сторін про повідомлені
порушення (пов’язані з відповідністю).
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ЯКИМ ЧИНОМ БУДЕ ОБРОБЛЯТИСЯ ПОДАНА МНОЮ
ДОПОВІДЬ?
Компанія серйозно ставиться до

Будь-який співробітник, який

Членами Міжнародної ради з

всіх доповідей. Відділ внутрішнього

робить заяву, може отримати за

нагляду за нормативно-правовою

аудиту вивчає факти для

запитом загальну інформацію про

відповідністю є головний

отримання об’єктивної картини

хід і завершення розслідування

юрисконсульт, віце-президент

події і приймає рішення щодо

і його результати, за винятком

з кадрів, фінансовий директор,

найбільш ефективних методів

випадків, коли забезпечення такого

директор з міжнародного

ведення розслідування і усунення

зворотного зв’язку може завдати

фінансового контролю, директор

порушення. Підхід Компанії

шкоди розслідуванню.

з внутрішнього аудиту та

до проведення розслідувань
визначає основні принципи
ведення розслідування. Будь-яке
розслідування повинне бути:
•

Неупередженим

•

Компетентним

•

Чесним

•

Своєчасним

•
•

Ретельним
Конфіденційним

Будуть вжиті всі запобіжні заходи
для захисту персональних даних
від несанкціонованого доступу або
обробки.
Міжнародний директор з
нагляду за нормативноправовою відповідністю
спільно з директором відділу

міжнародний директор з нагляду
за нормативно-правовою
відповідністю (голова).
Міжнародна рада по нагляду
за нормативно-правовою
відповідністю визначає, чи потрібна
подальше звітування перед Радою
директорів або іншими сторонами.

внутрішнього аудиту, незалежно

Більш докладна інформація про

від факту консультування з

підхід до проведення розслідувань

іншими керівниками вищої

JDE викладена в Додатку 1 до цієї

ланки, приймають рішення про

політики.

необхідність надання подальшої
звітності Міжнародній раді з
нагляду за нормативно-правовою
відповідністю.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО Я НЕ ВПЕВНЕНИЙ (А) В ТОМУ,
ЧИ ХОЧУ Я ПОВІДОМЛЯТИ ПРО НЕВІДПОВІДНІСТЬ?
Ми розуміємо, що повідомлення про порушення може
бути пов’язано з певними труднощами. Зазвичай
люди не роблять цього по одній з наступних причин.
По-перше, вони побоюються помсти. Будьте впевнені,
наша Компанія не допустить проявів помсти.
По-друге, люди не повідомляють про порушення,
тому що боятися, що нічого не буде зроблено. Ми
можемо запевнити вас, що при кожному повідомленні
про потенційну проблему, ми робимо відповідні дії
для розслідування і реагування. Якщо ми визначимо,
що порушення мало місце, Компанія вживе заходів
впливу, включаючи дисциплінарні заходи, незалежно
від рангу або посади осіб, які вчинили порушення.
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ЯКА РОЛЬ
КЕРІВНИЦТВА В ХОДІ
РОЗСЛІДУВАННЯ?

ЯКИЙ ЗАХИСТ БУДЕ
МЕНІ НАДАНО?
Будь-якому співробітникові, що повідомляє про
порушення, яке він вважає або має підстави вважати

Ні керівництво, ні співробітники не повинні

таким, що відбулося, буде надано захист. Надання

намагатися проводити індивідуальні розслідування,

захисту означає, що Компанія не звільнятиме,

бесіди, допити або зв’язуватися з підозрюваними

не знижуватиме на посаді, не буде відстороняти,

особами, якщо це не робиться за погодженням з

погрожувати, переслідувати або яким-небудь чином

відділом внутрішнього аудиту.

дискримінувати будь-якого співробітника. Компанія
не допустить ніяких форм погроз, помсти або інших
дій щодо співробітника, який повідомив або сприяв
повідомленню про порушення. Про будь-яку таку
загрозу, відповідні заходи або інші дії слід негайно
повідомляти керівника відділу внутрішнього аудиту.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО Я ВВАЖАЮ, ЩО Я МІГ (МОГЛА)
БУТИ ВТЯГНЕНИЙ (-А) ДО ДІЙ, ЩО ПОРУШУЮТЬ
ЗАКОН АБО ПОЛІТИКУ КОМПАНІЇ?
Як співробітник Компанії, ви повинні знати і дотримуватися всіх правил і політики. Якщо ви вважаєте, що
порушили закон чи політику, завжди краще повідомити про це самостійно, ніж стати об’єктом звинувачень іншої
людини. Хоча повідомлення про власне порушення не захищає співробітника від дисциплінарних або інших
заходів впливу, це важливий фактор, який Компанія буде враховувати під час розслідування.
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ЧИ ІСНУЮТЬ
ЯКІ-НЕБУДЬ
ВИКЛЮЧЕННЯ З
ПОЛІТИКИ?
Компанія має право застосовувати
встановлені трудові угоди, політику і/або
Кодекс поведінки стосовно співробітників,
які представляють доповіді про порушення.
Будь-які негативні дії, вжиті проти
співробітника, який заявляє про порушення
цих угод, політик або Кодексу поведінки, не

ЯК Я МОЖУ ОТРИМАТИ БІЛЬШЕ
ІНФОРМАЦІЇ?
Ви також можете відвідати центральний сайт політик в
мережі Інтранет, щоб дізнатися більше про нашу структуру
управління і нормативно-правове регулювання і механізми
подачі доповідей, як-от гаряча лінія.
Кодекс ділової поведінки Jacobs Douwe Egberts можна
знайти за адресою: www.jacobsdouweegberts.com

вважаються помстою, якщо їх дотримання

Також можна написати безпосередньо у відділ нормативно-

погоджено з іншими співробітниками, які

правової відповідності та внутрішнього аудиту на

не повідомляють про порушення.

електронну пошту: Ethics.Compliance@JDEcoffee.com

ПОДАННЯ
ДОПОВІДІ
Місцеві ради з нагляду за нормативноправовою відповідністю під головуванням
місцевого фахівця з нагляду за
нормативно-правовою відповідністю
будуть регулярно (не рідше одного разу на
рік) представляти міжнародному директору
з нагляду за нормативно-правовою
відповідністю огляд отриманих звітів і
результатів розслідувань.
Міжнародний директор з нагляду за
нормативно-правовою відповідністю
буде регулярно (не рідше одного разу
на рік) надавати огляд всіх місцевих
і глобальних звітів Комітету з аудиту
Правління та Міжнародної ради з нагляду
за нормативно-правовою відповідністю.
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КОНТАКТНІ
ОСОБИ/ДОПОВІДЬ

ПОЛІТИКА ІНФОРМУВАННЯ
ПРО ПОРУШЕННЯ

КОНТАКТНІ ОСОБИ/
ДОПОВІДЬ

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ
ДОКУМЕНТА

ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ
РОЗСЛІДУВАНЬ КОМПАНІЇ
JDE

ЯКИМ ЧИНОМ Я МОЖУ ЗВЕРНУТИСЯ
НА ГАРЯЧУ ЛІНІЮ?
Гаряча лінія доступна цілодобово без вихідних

так буде зручніше для вас. Ваша інформація буде

для всіх співробітників по всьому світу і дозволяє

доведена до відома тільки тих осіб, які повинні про

інформувати Компанію про передбачувані або

неї знати, наприклад, тих, хто відповідає на ваші

доведені злочини, проблеми ділової поведінки та

питання або займається розслідуванням і вирішенням

питання, пов’язані з дотриманням інформативно-

зазначених вами проблем.

правових вимог, які можуть вимагати проведення
розслідування.

Ви можете звернутися на гарячу лінію за вказаними
нижче номерами.

При зверненні на гарячу лінію ваше повідомлення
і особистість залишаються конфіденційними. Ви
можете звернутися на гарячу лінію анонімно, якщо

Контактні Особи/доповідь
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ВИ МОЖЕТЕ ЗВ’ЯЗАТИСЯ З НАМИ В
БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС ЗА ДОПОМОГОЮ
ТАКИХ ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ:
001 (800) 461-9330
Якщо вам необхідно зателефонувати з іншої країни, відкрийте інструмент для
подання доповіді та оберіть своє місцезнаходження зі списку, щоб побачити
міжнародний номер, призначений для вашої країни.
Якщо вашої країни немає в списку, використовуйте номер +1-720-514-4400 для
безкоштовного дзвінка. Може знадобитися допомога оператора, та можуть
застосовуватися місцеві збори.
Інструмент для подання доповіді: http://speakup.jdepeets.com
Email: Ethics.compliance@JDEcoffee.com
Веб-сайт Компанії: www.jacobsdouweegberts.com
Список контактних даних місцевих фахівців з нагляду за нормативно-правовою
відповідністю можна знайти на нашому сайті JDE в розділі Compliance Framework
(Спільнота з нагляду за нормативно-правовою відповідністю).
відповідністю)

Контактні Особи/доповідь
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ІСТОРІЯ
СТВОРЕННЯ
ДОКУМЕНТА

ПОЛІТИКА ІНФОРМУВАННЯ
ПРО ПОРУШЕННЯ

КОНТАКТНІ ОСОБИ/
ДОПОВІДЬ

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ
ДОКУМЕНТА

ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ
РОЗСЛІДУВАНЬ КОМПАНІЇ
JDE

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ДОКУМЕНТА
ВЕРСІЯ 1.0
Новий документ

ВЕРСІЯ 2.0
Назву політики було змінено з «Політика викриття порушень» на «Політика інформування про
порушення».
Внесено зміни, що відображають злиття відділу з управління ризиками та нормативноправової відповідності з відділом внутрішнього аудиту, який тепер називається відділом
контролю ризиків і забезпечення якості (пізніше перейменований в відділ внутрішнього аудиту).
Внесено зміни з метою включення політики Mondelez «Повідомлення про порушення та
проведення розслідування» у зв’язку із заявленим наміром співпрацювати з DEMB1753.

Історія Створення Документа
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Були внесені такі доповнення:
•

Номер 1. Для чого потрібна ця політика?

•

Номер 5. Чому я повинен(-на) повідомляти про порушення?

•

Номер 6. Яких дій очікує від мене Компанія?

•

Номер 8. Що робити в ситуації, коли я повідомляю про щось своєму керівнику, а мене просять
«мовчати» про це?

•

Номер 9. Як мені слід вчинити, якщо до мене приходить співробітник, щоб подати доповідь
про можливу невідповідність?

•

Номер 10. Як звернутися на лінію підтримки?

•

Номер 13. Що робити, якщо я не впевнений (а) в тому, чи хочу я зробити заяву про
невідповідність?

•

Номер 16. Що робити, якщо я вважаю, що я міг (ла) бути залучений (а) в дії, що порушують
закон або політику компанії?

Були внесені наступні зміни:
•

Номер 3. На кого поширюється ця політика?

•

Номер 4. У чому полягає політика нашої компанії щодо помсти?

•

Номер 11. Чи буде моя особистість збережена в секреті?

•

Номер 12. Яким чином буде оброблятися подана мною доповідь?

Була вилучена наступна інформація у вигляді окремих параграфів:
•

Чи можу я зробити анонімну заяву?

•

Що станеться, якщо я зроблю неправдиву заяву?

ВЕРСІЯ 2.1. ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ 10 ЛИСТОПАДА 2014 Р.
•

Додано пропозицію в пункт 4: Якщо справа стосується вашого менеджера, необхідно
звернутися до місцевого фахівця з нагляду за нормативно-правовою відповідністю (дізнайтеся
у контактної особи у відділі кадрів, хто є вашим місцевим фахівцем з нагляду)

•

Додано пропозицію в пункт 6: Якщо ви займаєте високу керівну посаду в своєму офісі або
країні, вам в будь-якому випадку слід звертатися до фахівця з нагляду за нормативноправовою відповідністю (відправивши електронного листа на адресу ethics.compliance@demb.
com) або на гарячу лінію.

ВЕРСІЯ 2.2. ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ 6 ЛИПНЯ 2015 Р.
•

Політика ребрендингу з DEMB на JDE

•

Додавання нових телефонних номерів для нових країн JDE в розділ 7 «Яким чином я можу
звернутися на гарячу лінію»

ВЕРСІЯ 2.3. ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ 18 ГРУДНЯ 2015 Р.
•

Відділ контролю ризиків і забезпечення якості замінений на відділ внутрішнього аудиту.

•

Додано роз’яснювальну пропозицію в пункт 7 щодо анонімних повідомлень.

Історія Створення Документа
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ВЕРСІЯ 2.4. ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ 5 ЛЮТОГО 2016 Р.
•

Оновлення номерів гарячої лінії

ВЕРСІЯ 2.5. ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ 29 СЕРПНЯ 2016 Р.
•

Оновлення номерів гарячої лінії

ВЕРСІЯ 3.0. ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ БЕРЕЗЕНЬ 2017 Р.
•

Роз’яснення процесу розслідування

ВЕРСІЯ 3.1. ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ КВІТЕНЬ 2017 Р.
•

Роз’яснення процесу подання доповіді

ВЕРСІЯ 3.2.1. ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЧЕРВЕНЬ 2018 Р.
•

Нові номери гарячої лінії та веб-сайт

ВЕРСІЯ 3.2.2. ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЛИСТОПАД 2020 Р.
•

Відповідальність за міжнародну політику перейшла від фінансового директора до
головного юрисконсульта; щоб відобразити зміни в законодавстві, видалений термін
«добросовісне» повідомлення.

ВЕРСІЯ 3.3.2. ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЛИПЕНЬ 2021 Р.
•

Нові номери гарячої лінії та веб-сайт
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ПІДХІД ДО
ПРОВЕДЕННЯ
РОЗСЛІДУВАНЬ
КОМПАНІЇ JDE

ПОЛІТИКА ІНФОРМУВАННЯ
ПРО ПОРУШЕННЯ

КОНТАКТНІ ОСОБИ/
ДОПОВІДЬ

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ
ДОКУМЕНТА

ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ
РОЗСЛІДУВАНЬ КОМПАНІЇ
JDE

ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ РОЗСЛІДУВАНЬ
КОМПАНІЇ JDE
•

Директор відділу внутрішнього аудиту або міжнародний директор з нагляду за нормативноправовою відповідністю протягом 5 днів після отримання доповіді місцевого фахівця з нагляду
за нормативно-правовою відповідністю призначає членів групи для керування розслідуванням.

•

Співробітник, який повідомляє про ймовірне порушення, отримує оновлену інформацію про
статус розслідування не пізніше, ніж через 4 тижні після подачі доповіді.

•

Група, яка веде розслідування, складає і погоджує свій план розслідування з директором
відділу внутрішнього аудиту та міжнародним директором з нагляду за нормативно-правовою
відповідністю.

•

Групи, які ведуть розслідування, повинні прагнути завершити розслідування і надати остаточні
доповіді директору відділу внутрішнього аудиту та міжнародному директору з нагляду за
нормативно-правовою відповідністю протягом 60 днів.
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•

Усі персональні дані, отримані під час розслідування, підпадають під дію положення про захист
даних.

•

Якщо у групи, яка веде розслідування, виникають будь-які сумніви щодо конфіденційності,
вона повинна зв’язатися з фахівцем відділу по забезпеченню конфіденційності інформації
або міжнародним директором з нагляду за нормативно-правовою відповідністю, перш ніж
застосувати певний метод розслідування.

•

Розслідування повинно бути неупередженим, компетентним, чесним, справедливим,
своєчасним, ретельно і конфіденційним.

•

Розслідування проводиться з метою встановлення фактів порушення політики JDE або
чинного законодавства.

•

Група, яка веде розслідування, повинна застосовувати необхідні й актуальні методи
розслідування, з огляду на серйозність, складність і наявні факти про ймовірне порушення.

•

Якщо у групи, яка веде розслідування, виникають будь-які сумніви щодо того, чи є
застосування певного методу розслідування доречним, відповідним і актуальним, вони повинні
зв’язатися з міжнародним директором з нагляду за нормативно-правовою відповідністю або
директором відділу внутрішнього аудиту перед використанням такого методу.

•

Під час бесід, проведених в ході розслідування, респонденту розкривається тільки та
інформація, яка необхідна для проведення бесіди.

•

Ім’я співробітника, який повідомив про порушення, зберігається в таємниці.

•

Інформація повинна розкриватися респонденту таким чином, щоб забезпечити максимальну
конфіденційність особистості співробітника, який доповів про проблему.

•

Група, яка веде розслідування, зобов’язана забезпечити дотримання принципу «об’єктивного
розгляду», наприклад, надати особі, обвинуваченій у порушенні, достатню можливість для
висловлення своєї думки з приводу звинувачення.

•

Власне факт розслідування і вся інформація, що стосується розслідування, мають залишатися
конфіденційними і розкриватися тільки тим особам, які повинні бути проінформовані.

•

Група, яка веде розслідування, готує остаточний звіт, що включає факти, докази і
рекомендовані дії, директору відділу внутрішнього аудиту та міжнародному директору з
нагляду за нормативно-правовою відповідністю.

•

Директор відділу внутрішнього аудиту та міжнародний директор з нагляду за нормативноправовою відповідністю приймають рішення про те, чи слід повідомляти про проблему до
Міжнародної ради по нагляду за нормативно-правовою відповідністю.

•

Група, яка веде розслідування, інформує обвинувачену особу про результати розслідування
відразу після його завершення.

•

Група, яка веде розслідування, повинна проінформувати працівника, який повідомив про
порушення, про завершення розслідування і будь-які його результати. У разі анонімного
повідомлення звіт буде складено в онлайн-інструменті гарячої лінії, до якого анонімний
доповідач може отримати доступ, ввівши пін-код. Оскільки в деяких заходах щодо усунення
порушень можуть брати участь інші співробітники, група, яка веде розслідування, може тільки
констатувати, що відповідні дії були зроблені.

•

Усі учасники розслідування повинні надати будь-яку наявну інформацію місцевому фахівцеві з
нагляду за нормативно-правовою відповідністю.

•

Місцевий фахівець з нагляду за нормативно-правовою відповідністю негайно видаляє всі
персональні дані у випадках, які були визнані необгрунтованими.
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