FORMULARZ DO ZGŁASZANIA WĄTPLIWOŚCI
DOTYCZĄCYCH KWESTII ETYCZNYCH I ZGODNOŚCI Z
PRZEPISAMI
Otis udostępnia pracownikom i podmiotom zewnętrznym różne kanały komunikacji, za pośrednictwem których
można zgłaszać wątpliwości i problemy oraz faktyczne lub potencjalne przypadki niewłaściwego postępowania.
Formularz ten można wykorzystywać do ułatwiania poufnej komunikacji.
Wymagane informacje:
Aby skierować przesyłane dane do odpowiedniego menedżera zajmującego się takimi sprawami, należy podać
następujące informacje.
Nazwa firmy:
______________________________________
Miejscowość zatrudnienia:
______________________________________
Stan/województwo zatrudnienia:
______________________________________
Kraj/terytorium zatrudnienia: ______________________________________
Data:
______________________________________
Zaznacz to pole, jeśli nie jesteś pracownikiem Otis.
Ostrzeżenie: Nie zamieszczaj w swojej wiadomości żadnych danych technicznych, które mogą być objęte przepisami
dotyczącymi eksportu obowiązującymi w danym kraju/terytorium.
Opisz swoje wątpliwości i problemy lub zamieść zgłoszenie tutaj:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(W razie potrzeby dołącz dodatkowe strony)
Informacje opcjonalne:
Jeśli chcesz otrzymać odpowiedź na zgłoszenie, podaj swoje dane kontaktowe w kanale, w którym chcesz, żeby się z
Tobą skontaktować. Aby chronić Twoją tożsamość, nie wysyłamy odpowiedzi pocztą elektroniczną do Twojego
miejsca pracy.
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Miejscowość:
Stan/województwo:
Kraj/terytorium:
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Wyślij pocztą
elektroniczną/tradycyjną do firmy:
Otis
World Headquarters Office
1 Carrier Place
Farmington, CT 06034
United States of America
Attn: Global Ethics & Compliance
CONFIDENTIAL & PRIVATE

Kod pocztowy:
Telefon domowy:
Formularz:
zgłoszenie na
papierze 01/20

Telefon komórkowy:
Adres e-mail:

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT KANAŁÓW ZGŁASZANIA PROBLEMÓW
U podstaw wyznawanych przez spółkę Otis głównych wartości, do których należą etyka, bezpieczeństwo i wysoka jakość, leży
zobowiązanie wszystkich pracowników do postępowania we właściwy sposób oraz wiedza, kiedy należy zadawać pytania i zgłaszać
wątpliwości. Jeśli pracownik nie ma pewności, jak należy postąpić w danej sytuacji, pomogą mu w tym odpowiednie służby. Wątpliwości
można zgłaszać bezpośrednio swojemu przełożonemu, kierownikowi, specjaliście ds. etyki i zgodności z przepisami bądź pracownikowi działu
prawnego lub działu kadr.
Pracownicy zgłaszający wątpliwości powinni czuć się swobodnie. Mają obowiązek zgłaszania faktycznych lub potencjalnych naruszeń i
przypadków niewłaściwego zachowania. Otis zabrania działań odwetowych wobec osób, które w dobrej wierze zgłosiły przypadek
potencjalnego niewłaściwego zachowania lub uczestniczą w dochodzeniu dotyczącym takiego przypadku. Otis zapewnia, że osoby, które
zgłaszają wątpliwość bądź przypadek potencjalnego lub faktycznego niewłaściwego postępowania, mogą to robić bez obawy o odwet.
Otis wierzy w otwarte i uczciwe miejsce pracy, w którym pracownicy mają możliwość zgłaszania wątpliwości. Mogą się jednak zdarzać
sytuacje, gdy jakaś osoba chce zgłosić wątpliwość lub złożyć raport anonimowo. W firmie istnieją kanały komunikacyjne wdrożone z myślą o
takich sytuacjach:
Prześlij ten formularz
•

Niniejszy formularz udostępnia alternatywny sposób zgłaszania pracownikom działu ds. etyki i zgodności z przepisami oraz
kierownictwu spółki Otis wątpliwości związanych z działalnością biznesową lub z etyką i zgodnością z przepisami (z wyjątkiem
kwestii dotyczących umów zbiorowych i wykluczonych przez prawo właściwe). Osoba zgłaszająca ma możliwość zachowania
anonimowości, gdyż nie musi podawać swojego imienia i nazwiska.
•
Prześlij ten formularz w wybranym języku na adres umieszczony na odwrotnej stronie formularza. W razie potrzeby można
skorzystać z zewnętrznej usługi tłumaczeniowej.
•
Globalny dział etyki i zgodności z przepisami Otis przejrzy formularz, przeanalizuje wątpliwości i w razie potrzeby zainicjuje
dochodzenie. Odpowiedź zostanie przesłana zgodnie z dostarczonymi danymi kontaktowymi.
Prześlij elektronicznie
Zamiast korzystać z formularza, można przesłać wątpliwości lub zgłosić problem anonimowo drogą elektroniczną, klikając tutaj.
Konkretne instrukcje dotyczące przesyłania zamieszczono w witrynie. Witryna ta jest hostowana poza Otis, przez zewnętrznego dostawcę,
a transmisje do i z witryny są szyfrowane i bezpieczne. Wątpliwości zgłoszone za pośrednictwem tego kanału komunikacji będą
przekazywane do działu etyki i zgodności z przepisami Otis, gdzie zostaną odpowiednio przeanalizowane i zbadane. Odpowiedź zostanie
rejestrowana w zaszyfrowanej witrynie, skąd będzie ją można pobrać.
Prześlij za pomocą infolinii
Jeśli chcesz zgłosić wątpliwość telefonicznie, możesz to zrobić, telefonując na infolinię służącą specjalnie do tego celu. Ta usługa
zewnętrzna jest obsługiwana przez przedstawicieli dostępnych przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. W razie potrzeby będzie
można skorzystać z usług tłumacza. Można zadzwonić na bezpłatny numer 1-833-833-3001 dostępny w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie
i Portoryko. Dzwoniąc spoza tych krajów, najpierw należy wybrać numer dostępowy usługi AT&T Direct, który można znaleźć tutaj.
Przedstawiciele infolinii przekażą zgłoszone wątpliwości do działu etyki i zgodności z przepisami Otis, gdzie zostaną odpowiednio
przeanalizowane i zbadane.
Informacja dotycząca ochrony prywatności
Otis dba o prywatność danych osobowych dostarczanych w trakcie przesyłania tego formularza. O ile przepisy lokalne nie wymagają, aby
osoba zgłaszająca problem się przedstawiła, wszelkie dane osobowe są dostarczane całkowicie dobrowolnie. Jeśli osoba zgłaszająca musi się
przedstawić, wymagane jest jedynie podanie imienia i nazwiska. Zależnie od specyfiki wątpliwości lub zapytania możemy również zażądać
podania dodatkowych danych osobowych. Osoba zgłaszająca będzie musiała podjąć decyzję, czy chce przekazać te dodatkowe informacje.
Należy jednak pamiętać, że ich nieudzielenie może nam uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną wątpliwość.
Przekazane dane osobowe będą jedynie wykorzystywane: (1) do udzielenia odpowiedzi na zapytanie; (2) do celów statystycznych i na potrzeby
sprawozdawczości, po usunięciu wszystkich informacji identyfikacyjnych i w zagregowanej postaci; (3) w przypadku sprzedaży lub
przeniesienia niektórych lub wszystkich aktywów spółki Otis do nowego właściciela; oraz (4) tak jak tego może wymagać prawo. Pracownik
może poprosić o dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych w systemie w celu ich skorygowania, zmiany lub usunięcia, jeśli są
niedokładne lub niepełne, o ile prawo właściwe tego nie zabrania. Dane osobowe mogą być wykorzystywane i udostępniane przez jednostki
oraz spółki zależne i stowarzyszone spółki Otis, odpowiednie organy i agencje rządowe, a także dostawców usług, tak jak pozwalają na to lub
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wymagają tego przepisy i regulacje prawne lub nakaz sądowy. Spółka Otis uzyskała od swoich dostawców usług gwarancje umowne, że będą
chronić dane osobowe pracowników zgodnie z niniejszą Informacją. Otis nie sprzedaje danych osobowych swoich pracowników.
Otis zdaje sobie sprawę z praw udzielonych w pewnych jurysdykcjach (w tym w UE i Kalifornii), które zostały odnotowane w ogólnej
Informacji o ochronie prywatności w Otis, dostępnej do wglądu w naszej witrynie.

Wszystkie formy kontaktu pracowników z działem etyki i zgodności z przepisami, z tym formularzem włącznie, podlegają zapisom Informacji
o ochronie prywatności pracowników dostępnej tutaj. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszej Informacji oraz jest zastosowania
należy kierować do globalnego działu etyki i zgodności z przepisami Otis dostępnego pod adresem ethics@otis.com. Jeśli pracownik woli,
może je też zgłosić anonimowo, telefonując pod bezpłatny numer 1-833-833-3001. Nasz zespół ds. prywatności jest dostępny pod adresem
privacy@otis.com, ale trzeba pamiętać, że nie jest to kanał anonimowy. Jeśli telefonuje się spoza Stanów Zjednoczonych, Kanady i Portoryko,
należy najpierw wybrać numer dostępowy usługi AT&T Direct do Stanów Zjednoczonych i następnie wybrać podany numer 1-800. Numery
dostępowe usługi AT&T Direct można znaleźć tutaj.
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