FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO ÉTICA E DE
CONFORMIDADE
A Otis oferece vários canais de comunicação para funcionários e terceiros manifestarem preocupações ou suscitar
questões, ou para denunciar irregularidades detetadas ou sob suspeição. Este formulário pode ser utilizado para
facilitar uma comunicação confidencial.
Informação Necessária:
As seguintes informações são necessárias para submeter as suas informações para o gestor adequado.
Nome da empresa:
Cidade do emprego:
Estado do emprego:
País/território do emprego:
Data:

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Marque esta caixa se não for um funcionário da Otis.
Aviso: não inclua nos seus envios quaisquer dados técnicos que possam ser regulados por quaisquer regulamentos
de controlo de exportações para países ou territórios específicos.
Indique as suas preocupações, problemas ou declaração aqui:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(Anexe páginas adicionais, se for necessário)
Informações opcionais:
Se pretende receber uma resposta a este envio, forneça as informações de contacto relacionadas com a forma como
pretende ser contactado. Para proteger a sua identidade, as respostas não são enviadas por correio para o seu local de
trabalho.
Nome:
Morada da residência:
Cidade natal:
Estado natal:
País/território:
Código Postal:
Telefone de casa:
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Enviar por correio para:
Otis
World Headquarters Office
1 Carrier Place
Farmington, CT 06034
Estados Unidos da América
Attn: Global Ethics & Compliance
CONFIDENTIAL & PRIVATE
Formulário:
informações em
papel 01/20

Número de telemóvel:
E-mail:

INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Subjacente ao compromisso da Otis com os seus Valores Absolutos – Ética, Segurança e Qualidade – está o compromisso fundamental de
todos os funcionários em fazerem o que está certo e saberem quando devem fazer perguntas ou manifestar uma preocupação. Se um funcionário
não tiver a certeza em relação à conduta adequada, estão disponíveis recursos para ajudá-lo. As preocupações podem ser manifestadas
diretamente a um supervisor, um diretor, um responsável pela Ética e Conformidade, ou a um membro do departamento Jurídico ou de Recursos
Humanos.
Os funcionários devem sentir-se confortáveis ao manifestarem uma preocupação e são responsáveis pela denúncia de irregularidades ou
infrações detetadas ou sob suspeição. A Otis proíbe qualquer retaliação contra qualquer pessoa que, de boa fé, denuncie ou participe numa
investigação de suspeita de irregularidades. A Otis assegura que quem manifestar uma preocupação, ou denunciar irregularidades detetadas ou
sob suspeição, poderá fazê-lo sem medo de retaliações.
A Otis acredita num local de trabalho aberto e honesto onde os funcionários podem expor as suas preocupações. No entanto, podem existir
situações em que uma pessoa pretende manifestar uma preocupação ou fazer uma denúncia de forma anónima. Para fazer face a esta
necessidade, foram criados canais de comunicação:
Enviar este formulário
•

Este formulário é uma forma alternativa de comunicar problemas éticos e de conformidade, ou relacionados com a atividade, ao
departamento de Ética e Conformidade da Otis e às chefias da Otis (exceto os que estão sujeitos a disposições de um acordo coletivo
de trabalho ou os que estão restringidos pela lei aplicável). O Utilizador pode optar por permanecer anónimo ao não divulgar o seu
nome.
•
Envie este formulário no idioma à sua escolha para o endereço no verso deste formulário. Pode ser retido um serviço externo para
obter as traduções, conforme seja necessário.
•
O departamento de Ética e Conformidade Global da Otis analisará este formulário, irá explorar as suas preocupações e investigá-las de
forma adequada. Receberá uma resposta através das informações de contacto que forneceu.
Enviar eletronicamente
Como alternativa à utilização deste formulário, o Utilizador pode manifestar uma preocupação ou denunciar um problema de forma
anónima e eletrónica ao clicar aqui. São disponibilizadas instruções de envio específicas no Web site. O Web site está alojado fora da Otis
por um fornecedor externo, com as transmissões de e para o Web site a serem encriptadas e seguras. As preocupações manifestadas por esta
comunicação serão encaminhadas para o departamento de Ética e Conformidade da Otis para exploração e investigação da forma adequada.
Será registada uma resposta no Web site encriptado que o Utilizador poderá obter.
Enviar via linha direta
Se desejar manifestar uma preocupação por telefone, poderá fazê-lo através de uma linha direta especificamente para esse efeito. Este
serviço é oferecido por um serviço externo, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se for necessário, serão disponibilizados
intérpretes. Poderá contactar o número gratuito 1-833-833-3001 nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico. Quando telefonar fora destas
regiões, primeiro tem de marcar o código de acesso pertinente da AT&T Direct, aqui disponibilizado. O representante da linha direta
remeterá a sua preocupação para o departamento de Ética e Conformidade da Otis para exploração e investigação da forma adequada.
Aviso sobre Privacidade
A Otis respeita a privacidade das informações pessoais que possa fornecer no âmbito do envio deste formulário. Salvo se a legislação local
exigir a identificação do Utilizador, todas as informações pessoais que este fornecer são totalmente voluntárias. Caso o Utilizador tenha de
identificar-se, a única informação que terá de fornecer é o nome. Consoante a natureza da preocupação ou pergunta do Utilizador, a Otis
também pode pedir informações pessoais adicionais. Cabe ao Utilizador decidir se fornece estas informações adicionais. O Utilizador deve ter
em atenção que pode afetar a nossa capacidade de responder à sua preocupação.
As informações pessoais que o Utilizador fornecer serão utilizadas apenas: (1) para responder à pergunta do Utilizador; (2) para fins estatísticos
e de prestação de informações, depois da remoção de todas as informações identificativas e de forma agregada; (3) no caso da venda ou
transferência de parte ou da totalidade dos ativos da Otis para um novo proprietário; e (4) conforme exigido pela lei aplicável. O Utilizador pode
pedir uma oportunidade para consultar as informações pessoais de funcionário mantidas neste sistema para corrigir, alterar ou eliminar
informações comprovadamente inexatas ou incompletas, desde que tal não seja proibido pela lei aplicável. As informações pessoais podem ser
utilizadas e partilhadas com as entidades, subsidiárias e afiliadas da Otis, organizações e agências da administração pública aplicáveis, e
fornecedores de serviços, conforme permitido ou exigido por pela legislação, por regulamentos ou por ordem judicial. A Otis obtém garantias
contratuais dos seus fornecedores de serviços de que irão salvaguardar as informações pessoais dos funcionários, em consonância com a
presente Notificação. A Otis não venderá as informações pessoais do Utilizador.
A Otis reconhece os direitos legais concedidos em determinadas jurisdições (incluindo a UE e o Estado da Califórnia), inscritas no Aviso de
Privacidade da Otis geral, disponível para consulta no nosso Web site.
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Para os funcionários, todas as comunicações com o departamento de Ética e Conformidade, incluindo este formulário, estão sujeitas ao Aviso de
Privacidade para Funcionários aqui disponibilizado. Quaisquer dúvidas ou preocupações relacionadas com este Aviso e a sua aplicação devem
ser enviadas para o departamento de Ética e Conformidade Global da Otis através do endereço de e-mail ethics@otis.com. Se preferir, poderá
fazê-lo anonimamente através do número de telefone gratuito em 1-833-833-3001. A nossa equipa de privacidade pode ser contactada através
do endereço de e-mail privacy@otis.com. Tenha em atenção que este não é um canal anónimo. Se fizer a chamada de fora dos Estados Unidos,
Canadá ou Porto Rico, primeiro terá de marcar o número da AT&T Direct Access para os Estados Unidos e, em seguida, marcar o número 1800 indicado. Os números da AT&T Direct Access podem ser encontrados aqui.
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