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Použít také můžete odkaz na webových stránkách:

isolit-bravo.cz
Isolit-Bravo nepřipustí jakýkoliv postih

zaměstnanců, kteří oznámí svá podezření
neetického nebo nezákonného chování.

Isolit Bravo je zavázáno k nejvyšší úrovni etiky a integrity.

Oznamte jakékoliv neetické nebo nezákonné chování

724 081 025
Důvěrně a anonymně

24 hodin denně, 7 dní v týdnů a  365 dní v roce.

Takové chování může obsahovat:
1. Antimonopolní přestupky

2. Přestupky proti životnímu prostředí
3. Přestupky proti bezpečnosti práce

4. Porušení pravidel dovozu a vývozu
5. Zneužívání alkoholu a návykových látek

6. Sexuální obtěžování a diskriminace
7. Porušení zákonů a nařízení

8. Porušení Kodexu chování a etiky
9. Krádeže a zpronevěru

10. Úplatkářství a provize
11. Falšování zpráv a záznamů

12. Finanční podvody
13. Vnitřní kontroly

14. Střety zájmů
15. Zneužití majetku společnosti
16. Porušení politiky Isolit-Bravo

ETICKÁ LINKA
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Právo pozastavit práci

Každý zaměstnanec společnosti Isolit-Bravo
má právo a povinnost pozastavit práci, pokud
zpozoruje nebezpečné chování nebo podmínky
nebo ohrožení životního  prostředí. 
Uplatněním tohoto práva  nehrozí dotyčnému
žádný postih.

Pokud máte otázky týkající se 
Vašeho Práva zastavit práci,
poraďte se se svým nadřízeným,
místním EHS manažerem 
nebo globálním EHS manažerem.

Odrazuje-li Vás jakýkoliv kolega,
vedoucí, manažer nebo zákazník
od uplatnění Práva zastavit
práci, okamžitě kontaktujte:

Isolit-Bravo Linku 24/7/365

(volejte 724 081 025)

etickalinka@isolit-bravo.cz

nebo navštivte
Vašeho personalistu

KODEX CHOVÁNÍ A ETIKY
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Prawo zaprzestania pracy

Każdy pracownik firmy
Isolit-Bravo ma prawo i
obowiązek zaprzestać
wykonywania pracy jeżeli zauważy
niebezpieczne zachowanie,
wykryje niebezpieczne warunki
albo zagrożenia dla środowiska.
Korzystając z tego prawa osoba
zainteresowana nie ponosi
żadnej kary.

Jeżeli macie pytania dotyczące
waszego Prawa zaprzestania pracy
skonsultujcie się ze swoim
przełożonym, lokalnym EHS
menedżerem lub globalnym
menedżerem.

Jeśli którykolwiek kolega, kierownik,
menedżer albo klient zniechęci Cię do
skorzystania z Prawa zaprzestania
pracy niezwłocznie skontaktuj się z:

Isolit-Bravo Linia telefoniczna 24/7/365
(zadzwoń pod numer 724 081 025)
etickalinka@isolit-bravo.cz
lub odwiedź swojego pracownika
działu personalnego.

Możecie również skorzystać z linku na stronie internetowej:

isolit-bravo.com
Isolit-Bravo nie dopuszcza do żadnych sankcji wobec

pracowników, którzy zgłosili swoje podejrzenia o
nieetyczne lub niezgodne z prawem zachowanie.

Isolit-Bravo zobowiązuje się do       

najwyższego poziomu etyki i interakcji.

Wszelkie nieetycznych lub nielegalne
zachowania zgłaszajcie

724 081 025
Poufnie i anonimowo

(24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku).

Nieetyczne lub niezgodne z prawem zachowanie może
obejmować:

1. Naruszenia antymonopolowe
2. Wykroczenia przeciwko środowisku

3. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu pracy
4. Naruszenia zasad eksportu i importu

5. Nadużywanie alkoholu i substancji uzależniających
6. Molestowanie seksualne i dyskryminację

7. Naruszenia przepisów ustawowych i wykonawczych
8. Naruszenia Kodeksu postępowania i etyki

9. Kradzież i malwersacje
10. Łapownictwo i prowizję

11. Fałszowanie sprawozdań i zapisów
12. Oszustwa finansowe
13. Kontrole wewnętrzne

14. Konflikty interesów
15. Nadużywania majątku firmy

16. Naruszenia polityki firmy Isolit-Bravo

specjalną
LINIĘ ETYKI


