Trauksmes celšana
Bergs vēlas veicināt atbildību, apņēmību un godīgumu.
Lai to nodrošinātu Bergs ir radījis iespēju Grupas darbiniekiem, darījumu partneriem un citām
ieinteresētajām pusēm ziņot par jebkuriem nopietniem un sensitīviem pārkāpumiem,
piemēram, korupciju, kukuļošanu un kaitējumu, kam varētu būt kaitīga ietekme uz Bergs
uzņēmējdarbību un kuru satura dēļ par tiem nevar ziņot, izmantojot ierasto kārtību. Mūsu
mērķis ir radīt atvērtu un drošu kanālu tiem, kuriem ir aizdomas par pārkāpumiem.
Pirmkārt, mēs iedrošinām mūsu darbiniekus runāt ar tiešajiem vadītājiem, taču var būt
situācijas, kurās tas nav iespējams vai kurās persona vēlas saglabāt savu anonimitāti. Šādās
situācijās uzņēmums vēlas veicināt ziņošanu tā, lai ikviens var justies droši un ziņot anonīmi,
izmantojot šo kanālu, kas pieejams arī ārējām ieinteresētajām pusēm.
Pārkāpumu un neatbilstošas rīcības piemēri, par kuriem var ziņot, ir minēti tālāk.
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Prettiesiskas darbības
Interešu konflikts
Finanšu krāpniecība
Kukuļošana un korupcija
Konkurences tiesību pārkāpums
Nopietni draudi videi, veselībai un drošībai
Nelojalitāte
Diskriminācija, mobings un uzmākšanās
Darbības, kuras tiesību akti, nolīgumi vai vienošanās uzskata par pilnīgi
neatbilstošām.

Trauksmes celšanas funkcijas mērķis nav ziņot par nebūtiskiem iekšējiem pārkāpumiem vai
vispārīgu neapmierinātību un sūdzībām. Šāda veida komentāri iesniedzami, izmantojot
Bergs parastos ziņošanas kanālus.
Trauksmes celšanas funkcija jāizmanto, lai ziņotu par pārkāpumu aizdomām attiecībā uz
personām vadošos amatos vai personām, kurām ir būtiska loma organizācijā. Bergs, Valde,
Grupas vadība, vadība, iepirkumu un pārdošanas organizācija ir visos meitasuzņēmumos. Ja
pastāv aizdomas par noziedzīgu nodarījumu, nopietniem pārkāpumiem vai neatbilstošu
pārvaldību, visi ziņojumi neatkarīgi no personas tiek izvērtēti un apstrādāti kā daļa no
trauksmes celšanas procesa.

Iesniedziet savu ziņojumu
Pieejami trīs dažādi veidi, kā iesniegt ziņojumu.

•
•

•

Jūs varat zvanīt pa tālruni: 004676-112 96 88 un ziņot zviedru un angļu valodā, sūtīt
īsziņu visās valodās. Tālruņa numurs ir saistīts ar Juhanu Elīasonu Miji (Johan
Eliasson Miljö) un Bergs Ilgtspējīgas vadītāju.
Jūs varat nosūtīt e-pasta ziņojumu whistleblow@bergstimber.com jebkurā valodā, epasta ziņojuma saņēmēji ir Juhans Elīasons (Johan Eliasson), Bergs Vides un
ilgtspējības vadītājs, un Marija Berggrēna (Maria Berggren), Bitus/WoodWorks
Personālvadības nodaļas vadītāja.
Tāpat jūs varat nosūtīt savu iesniegumu pa pastu uz šādu adresi visās valodās:

Bergs Timber AB (publ)
Stora Torget 3
598 37 Vimmerby
Kam: Johan Eliasson
Svarīgi, ka jūs sniedzat pēc iespējas vairāk informācijas.
Ziņojumā jāiekļauj šāda informācija:
•
•
•
•
•
•
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pārkāpuma veids, par kuru vēlaties ziņot;
kur tas notika;
kad tas notika. Norādiet datumu un laiku un to, vai pārkāpums ir atkārtojies.
Kādas personas iesaistītas pārkāpumā.
Ja vēlaties — kontaktinformācija (piemēram, vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese).
Dokumentācija jebkādā formā, ja jums tai ir piekļuve vai ja jūs zināt, ka ir
dokumentācija, un, ja ir, tad, kāda un kur.
Informācija par jebkādām citām darbībām, ko esat veicis, reaģējot uz pārkāpumiem.

Saņēmējs reģistrē visus ziņojumus un izmeklē paziņojumu atbilstīgi procesa aprakstam.

VDAR
Sistēmā saņemtā informācija var saturēt sensitīvus personas datus. Personas datu
aizsardzības likums iekļauj noteikumus, kā tiek apstrādāti šādi sensitīvi personas dati.
Ja vēlaties norādīt savu kontaktinformāciju, Bergs ir ieviesis drošas un saprotamas
apstrādes procedūras.
Kontaktinformācija tiek izmantota tā, lai saņēmējs var sazināties ar jums kā datu sniedzēju
un uzdot papildu jautājumus par izmeklēšanu un sniegt jums komentārus.
Jūs, protams, varat saglabāt pilnīgu anonimitāti, iesniedzot pieteikumu. Iesakām jums
sazināties ar mums vēlreiz, lai uzzinātu par jūsu lietas izskatīšanas procesu.

Procesa apraksts.

1.
Paziņojums.
Saņemšana

2.
Izmeklēšana.

Lai nodrošinātu drošu aizsardzības sistēmu
ziņotājiem, Bergs ir iecēlis Juhanu Elīasonu
(Johan Eliasson) un Mariju Berggrēnu (Maria
Berggren) kā paziņojumu saņēmējus.
Paziņojumus var nosūtīt vēstulē, pa e-pastu,
pa tālruni vai īsziņā.
Saņēmēji veic pārbaudi atbilstīgi šim
procesam. Paziņojumus, kas atbilst definētajai
trauksmes celšanas funkcijai, izmeklē iepriekš
minētie saņēmēji. Saņēmēji ziņo par
paziņojumiem IA sistēmās.
Attiecīgie saņēmēji ir atbildīgi par
izmeklēšanu. Izmeklēšana tiek veikta, kad tas
ir praktiski iespējams. Lietas nopietnība un
sarežģītība ietekmē to, cik ilgs laiks
nepieciešams jautājuma izmeklēšanai.
Tiek ziņots Vadītājam/Valdei atbilstīgi
pakļautības principam.
Atkarībā no paziņojuma rakstura Bergs var
uzsākt korektīvu un/vai disciplināru lietu.

3. Darbība

Ja pastāv aizdomas par noziedzīgu
nodarījumu, jāiesniedz ziņojums policijai vai
citai iestādei.

4. Turpmākas
darbības

Saņēmēji seko izmeklētajām lietām un ir
atbildīgi par ziņošanu Valdei.
Nepilnības un kļūdas ir nekavējoties jānovērš.

5. Preventīvie
uzlabojumi

Ir atļauts sagatavot anonimizētu statistiku par
lietu veidiem, par kuriem tiek ziņots, to var
izmantot preventīvu uzlabojumu ieviešanai IA
sistēmā.

