ФОРМУЛЯР ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА
С ЕТИЧНИ ВЪПРОСИ И СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОНИТЕ
Otis предоставя различни канали за подаване на сигнали за служители и трети страни, за да изразяват своите
притеснения или проблеми или за да сигнализират за действителни или подозирани правонарушения. Този
формуляр може да бъде използван за улесняване на поверителна комуникация.
Необходима информация:
Необходима е следната информация, за да насочим Вашия сигнал към правилния отговорен управител.
Име на дружеството:
______________________________________
Град, в който се извършва работата:
______________________________________
Щат, в който се извършва работата:
______________________________________
Държава/територия, в която се извършва работата: ______________________________________
Дата:
______________________________________
Поставете отметка в това поле, ако не сте служител на Otis.
Внимание: Не включвайте в сигнала си никакви технически данни, които може да бъдат регулирани от
който и да е нормативен акт, уреждащ експортния контрол на държавата или територията.
Моля, посочете Вашите притеснения, въпроси или изложението на сигнала си тук:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(Приложете допълнителни страници, ако е необходимо)
Незадължителна информация:
Ако искате отговор на този сигнал, моля дайте информация за контакт за начина, по който бихте желали да се
осъществи контакт с Вас. С цел защита на Вашата самоличност, отговорите не се изпращат по пощата до
работното Ви място.
Име:
Домашен адрес:
Град по местопребиваване:
Щат по местопребиваване:
Държава/територия:
Пощенски код:
Домашен телефон:
Non Technical

Изпращане по пощата на:
Otis
Световна централа
1 Carrier Place
Farmington, CT 06034
Съединени американски щати
Attn: Global Ethics & Compliance
ПОВЕРИТЕЛНО И ЛИЧНО
Формуляр:
Подаване на
сигнал на
хартия 01/20

Мобилен телефон:
Имейл:

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАНАЛИТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ
Основният ангажимент на Otis към неговите Абсолютни ценности – Етика, Безопасност и Качество – е основният ангажимент на
всички служители, за да правят правилното нещо и да знаят кога да задават въпроси или да повдигат въпроси. Ако служителят не е
сигурен за подходящия курс на действие, има ресурси, които да помогнат. Притесненията могат да бъдат изразени директно пред
непосредствения висшестоящ, управител, Длъжностно лице по въпросите на етиката и спазването на законите или пред член на
правния отдел или отдела по човешки ресурси.
Служителите следва да се чувстват комфортно да изразят дадено свое притеснение и отговарят за подаването на сигнали за
действителни или подозирани нарушения или правонарушение. Otis забранява репресивните мерки срещу което и да е лице, което
добросъвестно подава сигнал или участва в разследване на подозирано правонарушение. Otis гарантира, че лицата, които изразяват
притеснение или подават сигнал за подозирано или действително правонарушение, могат да правят това без опасения от репресивни
мерки.
Otis вярва в отвореното и честно работно място, където служителите имат право да изразяват на глас своите притеснения. Възможни
са обаче ситуации, в които дадено лице желае да изрази притеснение или да подаде сигнал анонимно. Налице са комуникационни
канали, които да отговорят на тези нужди:
Подайте този Формуляр
•

Този формуляр е алтернативно средство за комуникиране на свързани с дейността или с етиката и спазването на законите
проблеми пред отдела за етика и спазване на законите (Ethics & Compliance) на Otis и ръководството на Otis (с изключение на
въпроси, които са предмет на уредба от разпоредбите на колективен трудов договор или въпроси, които са ограничени от
приложимото право). Вие имате възможността да останете анонимни, като не разкривате името си.
•
Подайте този формуляр на език по ваш избор на адреса на обратната страна на този формуляр. Може да бъде нает външен
доставчик на услуги, за да се осигури превод, ако е необходимо.
•
Глобалният отдел за етика и спазване на законите на Otis (Otis Global Ethics & Compliance) ще прегледа този формуляр, ще
проучи Вашите притеснения и ще проведе необходимото разследване. Ще Ви бъде даден отговор въз основа на
информацията за контакт, която сте предоставили.
Подайте електронно
Като алтернатива на използването на този формуляр, можете да изразите притеснение или да подадете сигнал за даден проблем
анонимно по електронен път, като кликнете тук. Специфични инструкции за подаване са предоставени на уебсайта. Уебсайтът се
хоства извън Otis от външен доставчик и предаването на данни към и от сайта е криптирано и сигурно. Притесненията, изразени
чрез този комуникационен канал, ще бъдат препращани към организацията за Етика и спазване на законите на Otis (Otis Ethics &
Compliance), за да проучи и проведе необходимото разследване. В криптирания уебсайт ще бъде записан отговор, откъдето ще
можете да го изтеглите.
Подаване чрез гореща телефонна линия
Ако желаете да сигнализирате за притеснение по телефона, можете да сторите това, като се свържете с Гореща телефонна линия
специално за тази цел. Представители на външна служба са на разположение 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Ще бъдат
осигурени преводачи, ако е необходимо. Можете да се обадите на безплатния номер 1-833-833-3001 на територията на
Съединените американски щати, Канада и Пуерто Рико. Когато се обаждате от място извън тези зони, трябва първо да наберете
съответния код за директен достъп на AT&T Direct, намиращ се тук. Представителят на Горещата телефонна линия ще препрати
Вашето притеснение към организацията за Етика и спазване на законите на Otis (Otis Ethics & Compliance), така че последната да
проучи и проведе необходимото разследване.
Декларация за поверителност
Otis уважава неприкосновеността на личната информация, която може да предоставите в хода на подаването на този формуляр. Освен
ако местният закон изисква да посочите своята самоличност, цялото предоставяне от Ваша страна на лична информация е напълно
доброволно. Ако трябва да посочите своята самоличност, единствената информация, която ще се изисква от Вас да предоставите, е
Вашето име. В зависимост от естеството на Вашето притеснение или запитване, ние също може да поискаме допълнителна лична
информация, като Вие ще решите дали да предоставите тази допълнителна информация. Но следва да разберете, че това може да
засегне възможностите ни да отговорим на Вашето притеснение.
Личната информация, която предоставяте, ще бъде използвана единствено: (1) за да осигурим решение по Вашето запитване; (2) за
статистически и отчетни цели, след като цялата идентифицираща информация бъде премахната и в обобщена форма; (3) в случай на
продажба или прехвърляне на част от активите или на всички активи на Otis, за прехода към нов собственик; и (4) както може да бъде
изискано от закона. Можете да заявите възможност да прегледате лична информация на служителите, която се съхранява в тази
система, за да поправяте, променяте или изтривате информация, която очевидно е неточна или непълна, доколкото приложимото
право не забранява това. Лична информация може да бъде използвана и споделяна между организации, дъщерни дружества и свързани
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лица на Otis, приложими правителствени организации и агенции и доставчици на услуги, в съответствие с разрешенията или
изискванията, предвидени от закон, подзаконов нормативен акт или съдебно разпореждане. Otis получава договорни уверения от
своите доставчици на услуги, че те ще предпазват личната информация на служителите в съответствие с тази Декларация. Ние няма да
продаваме Вашата лична информация.
Ние признаваме законните права, предоставени в определени юрисдикции (включително ЕС и Калифорния), които са отбелязани в
общата Декларация за поверителност на Otis, която може да бъде прегледана на нашия уебсайт.

За служители, всички комуникации с организацията за Етика и спазване на закона (Ethics & Compliance), включително този формуляр,
се уреждат от Декларацията за поверителност за служителите, която е на разположение тук. Всякакви въпроси или притеснения
относно тази Декларация и нейното приложение следва да бъдат насочвани към Глобалния отдел за етика и спазване на законите на
Otis (Otis Global Ethics & Compliance) на ethics@otis.com и могат да бъдат подавани анонимно, ако предпочитате, като се обадите на
безплатния номер 1-833-833-3001. Контакт с нашия екип по осигуряване на поверителност може да бъде осъществен на
privacy@otis.com – но Вие следва да знаете, че това не е анонимен канал. Ако извършвате обаждане от място извън Съединените
американски щати, Канада или Пуерто Рико, you ще трябва първо да наберете номера за директен достъп на AT&T за Съединените
американски щати и след това да наберете посочения номер 1-800. Номерата за директен достъп на AT&T могат да бъдат намерени
тук.
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