OBRAZEC ZA POROČANJE O ETIČNOSTI IN
SKLADNOSTI S PREDPISI
Otis ponuja več kanalov poročanja, prek katerih nas lahko zaposleni in tretje osebe obvestijo o pomislekih ali težavah
oziroma prijavijo dejansko ali domnevno napačno ravnanje Ta obrazec lahko uporabite za poenostavitev zaupne
komunikacije.
Potrebni podatki:
Za usmeritev vaše predložitve ustreznemu odgovornemu vodji so potrebni naslednji podatki.
Ime podjetja:
______________________________________
Kraj zaposlitve:
______________________________________
Zvezna država zaposlitve:
______________________________________
Država/regija zaposlitve:
______________________________________
Datum:
______________________________________
Če niste zaposleni v družbi Otis, potrdite to polje.
Opozorilo: v svojo predložitev ne vključujte nobenih tehničnih podatkov, ki bi lahko bili regulirani v kateri koli
državi ali regiji s predpisi o nadzoru izvoza.
Svoje pomisleke, težave ali prijavo navedite tukaj:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(Po potrebi priložite dodatne strani)
Izbirni podatki:
Če želite prejeti odgovor na to predložitev, vnesite svoje podatke za stik, na katere želite, da vas kontaktiramo.
Zaradi zaščite vaše identitete odgovorov ne pošiljamo na vaš službeni naslov.
Ime:
Domači naslov:
Domači kraj:
Domača zvezna država:
Država/regija:
Poštna številka:
Domači telefon:
Mobilni telefon:
Non Technical

Pošljite na:
Otis
World Headquarters Office
1 Carrier Place
Farmington, CT 06034
United States of America
Attn: Global Ethics & Compliance
CONFIDENTIAL & PRIVATE
Obrazec: papirno
poročanje 01/20

E-poštni naslov:

OSNOVNE INFORMACIJE O KANALIH ZA POROČANJE
Podlaga za Otisovo zavezanost k Absolutnim vrednotam – etičnost, varnost in kakovost – je temeljna zaveza vseh zaposlenih, da bodo
storili, kar je prav, in vedeli, kdaj postaviti vprašanja ali izraziti pomisleke. Če zaposleni ni prepričan, kakšen je primeren način ukrepanja, so na
voljo viri, ki mu lahko pomagajo. Pomisleke je mogoče izraziti neposredno nadzorniku, vodji, osebi, odgovorni za etičnost in skladnost s
predpisi, ali članu pravnega ali kadrovskega oddelka.
Zaposleni naj ne bi imeli zadržkov pri izražanju pomislekov in so dolžni prijaviti dejanske ali domnevne kršitve ali napačno ravnanje. Otis
prepoveduje ukrepanje proti komur koli, ki v dobri veri prijavi domnevno napačno ravnanje ali sodeluje pri njegovi preiskavi. Otis zagotavlja,
da lahko tisti, ki izrazijo pomisleke ali prijavijo domnevno ali dejansko napačno ravnanje, to storijo brez strahu pred povračilnimi ukrepi.
Otis verjame v odprto in pošteno delovno okolje, kjer se zaposleni počutijo svobodne, da izrazijo pomisleke. Kljub temu pa lahko včasih
nastanejo okoliščine, v katerih želi zaposleni anonimno izraziti pomislek ali oddati prijavo. Za tovrstne primere so na voljo ustrezni
komunikacijski kanali:
Pošiljanje tega obrazca
•

Ta obrazec je alternativni način poročanja o težavah, povezanih s poslovanjem, etičnostjo ali skladnostjo s predpisi, Otisovemu
oddelku za etičnost in skladnost s predpisi ter upravi (razen tistih, za katere veljajo določila kolektivne pogodbe ali jih omejuje
veljavna zakonodaja). Če želite ostati anonimni, vam ni treba razkriti svojega imena.
•
Ta obrazec v jeziku po svoji izbiri predložite na naslov na drugi strani tega obrazca. Po potrebi bomo za prevod najeli zunanjega
izvajalca.
•
Otisov oddelek za globalno skrb za etičnost in skladnost s predpisi bo pregledal ta obrazec ter preučil in preiskal vaše pomisleke, kot
je ustrezno. Odgovor vam bomo poslali glede na podatke za stik, ki ste jih navedli.
Elektronska oddaja
Namesto da bi uporabili ta obrazec, lahko pomislek ali prijavo težave anonimno pošljete tudi tako, da kliknete tukaj. Podrobna navodila za
pošiljanje so na spletnem mestu. Spletno mesto gosti zunanji ponudnik zunaj družbe Otis in prenosi podatkov s spletnega mesta in nanj so
šifrirani in varni. Pomisleki, ki jih izrazite prek tega komunikacijskega kanala, bodo poslani Otisovi organizaciji, ki skrbi za etičnost in
skladnost s predpisi, ki jih bo preučila in raziskala, kot je ustrezno. Odgovor bo zabeležen na šifriranem spletnem mestu, kjer si ga boste
lahko ogledali.
Oddaja prek posebne telefonske linije
Če želite pomislek prijaviti po telefonu, lahko to storite tako, da pokličete telefonsko linijo, rezervirano posebej za ta namen. Zunanja
storitev ima telefonske zastopnike na voljo 24 ur dnevno vse dni v tednu. Po potrebi bodo na voljo tudi tolmači. V Združenih državah,
Kanadi in Portoriku lahko pokličete brezplačno telefonsko številko 1-833-833-3001. Če kličete zunaj teh območij, morate najprej poklicati
ustrezno dostopno kodo AT&T Direct, navedeno tukaj. Telefonski zastopnik bo vaš pomislek posredoval Otisovi organizaciji, ki skrbi za
etičnost in skladnost s predpisi, ki jih bo preučila in raziskala, kot je ustrezno.
Obvestilo o zasebnosti
Otis spoštuje zasebnost osebnih podatkov, ki jih lahko navedete pri pošiljanju tega obrazca. Če lokalna zakonodaja ne zahteva, da navedete, kdo
ste, so vsi osebni podatki, ki jih navedete, v celoti prostovoljni. Če morate navesti, kdo ste, je vaše ime edini podatek, ki ga morate razkriti.
Glede na vrsto vašega pomisleka ali poizvedbe lahko zahtevamo tudi dodatne osebne podatke, vendar je to, ali jih želite razkriti, vaša izbira. Pri
tem upoštevajte, da lahko odsotnost teh podatkov omeji naše možnosti, da se odzovemo na vaš pomislek.
Osebni podatki, ki jih navedete, bodo uporabljeni samo (1) za reševanje vaše poizvedbe; (2) za statistične namene in namene poročanja, potem
ko so podatki združeni in so odstranjeni vsi podatki, ki omogočajo osebno prepoznavo; (3) za prehod na drugega lastnika v primeru celotne ali
delne prodaje ali prenosa sredstev družbe Otis; in (4) če to zahteva zakonodaja. Če želite popraviti, dopolniti ali izbrisati dokazano netočne ali
nepopolne podatke, lahko zahtevate priložnost, da pregledate osebne podatke zaposlenega, ki jih upravljamo v tem sistemu, če tega ne
prepoveduje veljavna zakonodaja. Osebne podatke lahko delimo z drugimi subjekti, podružnicami in povezanimi družbami družbe Otis,
ustreznimi državnimi organizacijami in agencijami ter ponudniki storitev, če to dovolijo zakonodaja, predpisi ali odločbe sodišča. Otis od svojih
ponudnikov storitev pridobi pogodbena zagotovila, da bodo osebne podatke zaposlenih varovali v skladu s tem obvestilom. Vaših osebnih
podatkov ne bomo prodajali.
Zavedamo se zakonskih pravic, podeljenih v nekaterih pristojnostih (vključno z EU in Kalifornijo), ki so navedene v splošnem obvestilu o
zasebnosti družbe Otis, ki si ga lahko ogledate na našem spletnem mestu.

Pri zaposlenih velja za vso komunikacijo z organizacijo za zagotavljanje etičnosti in skladnosti s predpisi, vključno s tem obrazcem, obvestilo o
zasebnosti za zaposlene. Morebitna vprašanja ali pomisleke glede tega obvestila in njegove veljavnosti pošljite Otisovemu oddelku za globalno
skrb za etičnost in skladnost s predpisi na ethics@otis.com. Če želite, jih lahko sporočite tudi anonimno, in sicer tako, da pokličete brezplačno
številko 1-833-833-3001. Naša skupina za zasebnost je dosegljiva na naslovu privacy@otis.com, vendar upoštevajte, da to ni anonimen kanal.
Non Technical

Če kličete zunaj Združenih držav, Kanade ali Portorika, boste morali najprej poklicati številko AT&T Direct Access za Združene države in šele
nato navedeno številko 1-800. Številke storitve AT&T Direct Access so na voljo tukaj.
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