
 
 

Rikkumistest teatamine 
Bergs soovib edendada vastutustundlikkust, pühendumist ja ausust. 

Selle tagamiseks on Bergs loonud kontserni töötajatele, äripartneritele ja teistele 
huvirühmadele võimaluse teatada mistahes tõsistest ja tundlikest juhtumitest nagu 
korruptsioon, altkäemaks ja rikkumised, millel võib olla negatiivne mõju Bergsi äritegevusele 
ning millest ei ole võimalik oma sisu tõttu teatada tavaprotseduure järgides. Eesmärk on 
pakkuda turvalist ja avatud kanalit neile, kes kahtlustavad vigu juhtimises. 

Esmalt soovitame töötajatel rääkida oma otsese ülemusega, ent võib ette tulla olukordi, kus 
see ei ole sobilik või inimene soovib jääda anonüümseks. Sellistes olukordades soovib 
ettevõte lihtsustada teatamist, et igaüks võiks tunda end turvaliselt ja kasutada anonüümseks 
teatamiseks kanalit, mis hõlmab ka väliseid huvirühmi.  

Ebakorrapärasused ja rikkumised, millest teatada, on näiteks: 

• kahtlustatavad ebaseaduslikud tegevused; 
• huvide konflikt; 
• finantspettus; 
• altkäemaks ja korruptsioon; 
• konkurentsiseaduse rikkumine; 
• tõsine oht keskkonnale, tervisele ja ohutusele; 
• ebalojaalsus; 
• diskrimineerimine, kiusamine ja ahistamine; 
• tegevused, mida võib väljaspool seadust, kokkulepet või lepingut lugeda rangelt 

ebasobivaks. 

Rikkumistest teatamise funktsioon ei ole mõeldud väiksematest ettevõttesisestest 
rikkumistest või üldisest rahulolematusest teatamiseks ega kaebuste esitamiseks. Selliste 
küsimustega tegeletakse Bergsi tavapäraste teavituskanalite kaudu. 

Rikkumistest teatamise funktsiooni kasutatakse selleks, et teatada rikkumiste kahtlustest, 
mis on seotud juhtivatel või võtmetähtsusega ametikohtadel töötavate isikutega. Bergsis on 
kõigil tütarettevõtetel ühine direktorite nõukogu, kontserni juhtkond, juhatus, ostu- ja 
müügikorraldus. Kahtlustatava kuriteo, olulise rikkumise või vale juhtimistegevuse korral 
hinnatakse ja käsitletakse kõiki teateid hoolimata isikust rikkumistest teatamise korra järgi. 

 

 

 

 

 

Teate esitamine 
Teate saab esitada kolmel viisil: 



 
 

• helistage numbril 004676-112 96 88 (kõned rootsi ja inglise keeles) või saatke 
mistahes keeles SMS. Teid ühendatakse Johan Eliasson Miljö ja Bergsi kestlikkuse 
juhiga; 

• saatke mistahes keeles e-kiri aadressile whistleblow@bergstimber.com. Kirja saavad 
Bergsi keskkonna ja kestlikkuse juht Johan Eliasson ning Bitus/WoodWorksi 
personalijuht Maria Berggren; 

• samuti võite saata teate mistahes keeles aadressile: 

Bergs Timber AB (publ) 

Stora Torget 3 

598 37 Vimmerby 

ATTN: Johan Eliasson 

 

Oluline on, et edastaksite nii palju teavet kui võimalik. 

Teates tuleb esitada järgmine teave: 

• mis tüüpi rikkumisest soovite teatada; 

• kus see toimus; 

• millal see toimus. Sisestage kuupäev ja kellaaeg ning lisage, kas seda on juhtunud 
korduvalt; 

• kes või millised isikud olid asjaga seotud; 

• kontaktandmete (nt nimi, telefoninumber, e-post) edastamine on valikuline; 

• mistahes dokumendid, kui teil on neile juurdepääs, või kui te teate, et on olemas 
dokumendid, siis millised ja kus; 

• üksikasjad muu tegevuse kohta, mida olete seoses rikkumisega teinud. 

Vastuvõtja registreerib kõik teated ja uurib teadet protsessi kirjelduse kohaselt.  

Isikuandmete kaitse üldmäärus 
Süsteemi kaudu saadud teave võib sisaldada tundlikke isikuandmeid. Isikuandmete kaitse 
üldmäärus näeb ette, kuidas selliseid tundlikke isikuandmeid võib käsitleda.  

Bergsil on teie kontaktandmete töötlemiseks kehtestatud turvalised ja selged tegevuskorrad 
juhul, kui otsustate neid andmeid meiega jagada.  

Kontaktandmeid kasutatakse, et vastuvõtja saaks teie kui andmete esitajaga suhelda ning 
küsida vajalikke lisaküsimusi ja anda tagasisidet. 

Võite loomulikult jääda teate esitamisel täielikult anonüümseks. Soovitame teil meiega veel 
kord ühendust võtta, et saaksite oma teate menetlemise kohta lisateavet. 

 

 

 

 

 

 

Protsessi kirjeldus 
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1. Teatamine. 
Vastuvõtmine 

Et tagada teatajate kaitseks turvaline süsteem, 
on Bergs määranud teadete vastuvõtjateks 
Johan Eliassoni ja Maria Berggreni. Teateid 
saab edastada kirja, e-kirja, telefoni või SMS-i 
teel.  

Vastuvõtjad kontrollivad teateid siinse 
protsessi kohaselt. Teateid, mis langevad 
määratletud rikkumistest teatamise 
kategooriasse, uurivad eespool mainitud 
vastuvõtjad. Vastuvõtjad koostavad teadete 
kohta aruanded IA-süsteemis.  

2. Uurimine 

Uurimise eest vastutavad määratud 
vastuvõtjad. Uurimine toimub nii pea kui 
võimalik. Uurimise kestust mõjutab juhtumi 
tõsidus ja keerukus. 

Aruandlus tegevjuhile/juhatusele esitatakse nn 
vanaisa printsiibist lähtudes.  

3. Tegevused 

Olenevalt teate iseloomust võetakse Bergsis 
ettevõttesisesed parandus- ja/või 
distsiplinaarmeetmed. 

Kahtlustatava kuriteo korral tuleb teha avaldus 
politseile või muule ametiasutusele. 

4. 
Järelkontroll 

Määratud vastuvõtjad teevad uuritud juhtumite 
järelkontrolli ja vastutavad üldise aruandluse 
esitamise eest juhatusele. 

5. Ennetav 
parandamine 

Vahetud puudused ja vead tuleb parandada 
kohe. 

IA-süsteemis võib luua teatatud juhtumite 
tüüpide anonümiseeritud statistikat, mida saab 
kasutada ennetavaks parandamiseks. 


