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OCHRANA OZNAMOVATELŮ
A NAHLÁŠENÝCH OSOB

ALERT LINE – MEZINÁRODNÍ BEZPLATNÉ LINKY

Tento postup má za cíl zajistit zachování důvěrnosti
a dodržení práv oznamovatele a osob, jež jsou nahlášeny či
obviněny.
Za podání upozornění v dobré víře nemůžete za žádných
okolností podléhat žádným odvetným opatřením,
disciplinárním postihům nebo nátlaku, a to ani v případě, že
se později prokáže nepravdivost hlášených skutečností nebo
že hlášené skutečnosti nevedou k žádným opatřením. Každá
osoba, jež bude odpovědná za odvetu, bude podléhat
disciplinárním opatřením.
Oznamovatel může naopak podléhat disciplinárním
opatřením, nebo – v závislosti na platných právních
předpisech – dokonce i trestnímu stíhání za upozornění
podané ve zlém úmyslu s cílem poškodit dobrou pověst
nahlášených osob.
S identifikačními údaji oznamovatele a nahlášených osob se
zachází jako s důvěrnými. Tyto údaje budou poskytnuty
určeným kontaktním osobám nebo v souladu s právními
předpisy.
Opatření pro zachování důvěrnosti budou účinnější, pokud
oznamovatelé:
 pro podání upozornění nebo jakýchkoliv informací

souvisejících
oznamování,

s upozorněním

použijí

systém

 budou dávat zvláštní pozor na to, jak komunikují,
 upřesní, že podávají upozornění.
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Argentina
Austrálie
Rakousko
Bahrajn
Bangladéš
Belgie
Brazílie
Bulharsko
Kanada
Chile
Čína Netcom
(sever)
Čína Telecom
(jih)
Chorvatsko
Kolumbie
Kostarika
Kuba

0800 6662603
1800 121 889
0800 281700
80004475
157001
0800 71025
0800 891 8807
00800 110 44 74
1888 268 5816
123 002 004 12

Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Malajsie
Malta
Mexiko
Nizozemsko
Nový Zéland
Norsko
Pákistán

8000 26 70
8800 30 444
8002 4450
1800 807055
800 62404
01800 123 0193
0800 022 9026
0800 443 816
800 14870
00800900 44181

00800 3838 3000

Peru

080053611

Filipíny

1800 1442 0076

0 800 222 845
01800-944 4796
08000440101
2935

Polsko
Portugalsko
Portoriko
Rumunsko

Kypr

800 95207

Rusko

00800 441 2392
800 880 374
1866 293 1804
08008 94440
810 800 2058
2044

Česká
republika
Dánsko
Egypt
Irsko

10800 441 0078

Estonsko

800 00 44 265

Finsko

0800 116773

Saúdská
Arábie
Singapur
Slovensko
Slovinsko
Jihoafrická
republika
Španělsko

Francie

0800 900240

Srí Lanka

Německo
Řecko
Havaj
Hongkong
Maďarsko

0800 182 3246
00800 441 31422
1866 293 2604
800 930770
06800 14863

Island

800 82 79

Indie
Indonésie
Izrael
Itálie
Japonsko
Jižní Korea

000 800 440 1286
001803 04411201
1809446487
800 783776
00531 78 0023
00308 442 0074

Švédsko
Švýcarsko
Tchaj-wan
Thajsko
Turecko
Spojené
království
SAE
USA
Venezuela
Vietnam

800 142 428
8088 4368
0800 000 00 23
1800 567 014
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800 844 0172
800 4411 140
0800 004461
0800 80886
0800 990520
900 944401
011 244 5413
(při
volání
z Kolomba
vynechte 11)
0200 285415
0800 563823
0080 10 44202
001 800 442 078
0080044632066
0800 374199
8000 44 138 73
1877 533 5310
0800 100 3199
120 11527
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K možnostem, jak ohlásit jednání nebo postupy, jež se zdají
být v rozporu se stávajícími předpisy nebo Etickým
kodexem, Kodexem chování partnerů či zásadami a postupy
pro dodržování předpisů společnosti Valeo, které společnost
Valeo již nabízí, byl nyní zřízen systém oznamování, který
sestává ze:
► systému Alert Line,
► určených kontaktních osob jmenovaných společností
Valeo,
► přímých a nepřímých nadřízených.
Tento systém oznamovatelům umožňuje podat upozornění,
se kterým bude zacházeno jako s důvěrným.
Tento dokument popisuje postup pro podání upozornění
prostřednictvím systému oznamování.

OZNAMOVATEL
Oznamovatel je kterákoliv osoba, jíž právní předpisy
povolují
podat
společnosti
Valeo
upozornění
prostřednictvím systému oznamování.
Může se jednat o:
► zaměstnance společnosti Valeo,
► dodavatele,
► osobu vykonávající příležitostnou práci,
► třetí stranu v souladu s právními předpisy.
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 vážné ohrožení nebo poškození veřejného
zájmu,
 narušení hospodářské soutěže.
► existence rizika nebo skutečného vážného porušení
lidských práv a základních svobod či rizika nebo
skutečné újmy na zdraví nebo bezpečnosti fyzických
osob nebo na životním prostředí.

Pro ohlášení jednání nebo postupu, o němž jste přesvědčeni,
že je v rozporu s právními předpisy nebo s některým
z postupů či zásad společnosti Valeo, můžete podat důvěrné
upozornění prostřednictvím systému oznamování, který
zahrnuje:

► vašeho přímého či nepřímého nadřízeného nebo
obvyklou kontaktní osobu, na něž se můžete obrátit.

PODÁNÍ UPOZORNĚNÍ
Bez ohledu na způsob, který si pro podání upozornění
vyberete, jste povinni:
 uvést,

zda jste zaměstnancem společnosti
Valeo, dodavatelem nebo osobou vykonávající
příležitostnou práci,

► systém Alert Line, který společnost Valeo poskytuje
prostřednictvím poskytovatele služeb. Upozornění
a podpůrné dokumenty můžete podat následujícími
způsoby:

 zejména v případě přímé ústní nebo písemné

 ústně: prostřednictvím bezplatné linky můžete

způsobem popsat skutečnosti, které se přímo
týkají upozornění,

zavolat operátorovi, který vás přepojí na kontaktní
osobu, jež hovoří vaším jazykem. Seznam
mezinárodních bezplatných linek se nachází na
konci tohoto dokumentu. Zároveň můžete
odkudkoliv za standardní sazbu zavolat na číslo
+44 1249 661 808.
 písemně: na bezplatně dostupné webové stránce
můžete vyplnit předdefinovaný dotazník a uvést
podrobné a zdokumentované upozornění, jež
náležitě popíšete v upřednostňovaném jazyce.
Podpůrné
dokumenty
můžete
nahrát
prostřednictvím
portálu
na
adrese
www.expolink.co.uk/valeo.
 e-mailem na adresu valeo@expolink.co.uk.

Upozornění znamená ohlášení:
►
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► skupinový ředitel interního auditu a interní kontroly
Na kteréhokoliv z nich se můžete obrátit:
 telefonicky na čísle +33 1 40 55 20 20,
 poštou na adresu 43 Rue Bayen 75017 Paris.

SYSTÉM OZNAMOVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

podezření na případy nebo prokázaných případů
korupce, nepřímého úplatkářství nebo podezření na
porušení či prokázaných porušení protikorupčních
zásad či programu společnosti Valeo,
► případů korupce nebo nepřímého úplatkářství,
► podezření na činnost nebo prokázané činnosti, která
pravděpodobně představuje:
 trestný čin nebo delikt,
 závažné a zjevné porušení mezinárodní dohody,
kterou Francie řádně ratifikovala či schválila,
jednostranného rozhodnutí mezinárodního
subjektu, které z takové dohody vychází, nebo
právního předpisu,
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► určené kontaktní osoby, které skupina jmenovala, aby
přijímaly, analyzovaly a zpracovávaly upozornění, která
jim jsou podána přímo nebo prostřednictvím systému
Alert Line či některého z nadřízených. Dvěma určenými
kontaktními osobami jsou:
►

komunikace upřesnit, že podáváte upozornění
ve smyslu tohoto postupu,
 přesným, objektivním, relevantním a věcným

 e-mailem nebo nahráním na webovou stránku

systému Alert Line (pokud si přejete zůstat
v anonymitě) podat jakékoliv podpůrné
dokumenty. Tyto dokumenty se budou
považovat za důvěrné.
Potřebujete-li poradit, obraťte se prosím na pracovníka
pro dodržování předpisů (Compliance Champion),
právní oddělení nebo na vedoucího pracovníka pro
etiku a kontrolora shody.

Pozn.: V několika právních režimech se oznamovatelům
doporučuje, aby sdělili svoji totožnost.

vedoucí skupinový pracovník pro etiku a kontrolor
shody
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