Arconic Integriteitslijn
Leiden met integriteit

HOE KAN IK CONTACT OPNEMEN MET
DE INTEGRITEITSLIJN?
Gebruik een van de onderstaande methoden om contact op
te nemen met de Integriteitslijn:

Å

TELEFOON:
Bel het gratis nummer dat hieronder staat vermeld
voor uw land
Land

Nummer Integriteitslijn

Nederland

0800-0229258

Bel GRATIS, 24 uur per dag

Alle medewerkers van
Arconic moeten elke
dag onze Kernwaarden
nastreven. Zij dienen als
ons morele kompas.

www

WEBSITE:
www.ArconicEthicsandCompliance.com
POST:
Arconic Ethics and Compliance
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
United States of America
E-MAIL:
ArconicEthicsandCompliance@arconic.com

Gedragscode
Leiden met integriteit

Arconic’s gedragscode dient als een routekaart voor Leiden met
integriteit, zorgt ervoor dat we onze hoge normen halen en begeleidt
ons bij het doen van het “juiste”, waar ter wereld wij ook zaken
doen. U kunt de code bekijken op https://www.arconic.com/
global/en/who-we-are/code-of-conduct.asp of contact opnemen
met Human Resources om een kopie te vragen.

ASSISTENTIE VRAGEN

Mogelijk komt u in een situatie terecht waarbij vraagtekens
ontstaan of waar de keuze niet duidelijk is. Arconic beschikt
over vele hulpbronnen die u kunnen helpen:







Uw supervisor of teamleider
Afdeling Human Resources
Organisatie Ethics and Compliance
Juridische afdeling
Uw integriteitscontactpersoon
Integriteitslijn

WAT IS DE INTEGRITEITSLIJN VAN ARCONIC?
De Integriteitslijn is wereldwijd beschikbaar voor u om advies
in te winnen of melding van problemen te maken, 24 uur
per dag, 7 dagen per week, in meerdere talen. Iedereen kan
gratis bellen. Meldingen kunnen ook online worden ingediend
op: www.ArconicEthicsandCompliance.com
Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving, vormt de
Integriteitslijn een vertrouwelijke manier om vermeende
overtredingen van richtlijnen in de werkomgeving te melden
of advies in te winnen over passend zakelijk gedrag en
ethische bedrijfspraktijken.

 ANNEER KAN IK GEBRUIKMAKEN VAN
W
DE INTEGRITEITSLIJN?
Afhankelijk van de lokale wetgeving kunt u contact opnemen
met de Integriteitslijn als u:
 Advies nodig hebt of met een vraag zit
 Een probleem of punt van zorg wilt melden
 Een probleem of punt van zorg hebt gemeld, maar niet
tevreden bent
 Niet zeker weet waar u terecht kunt voor informatie
 Liever geen gebruik maakt van een van de andere
hulpbronnen

W
 AAROM IS DE INTEGRITEITSLIJN
BELANGRIJK?

De Integriteitslijn is een plek waar u om advies kunt vragen
of waar u punten van zorg kunt melden. Het gebruik van
de Integriteitslijn beschermt onze werknemers, klanten,
leveranciers en ons bedrijf tegen ongepast gedrag en
schadelijk wangedrag.

 ET BELEID VAN ARCONIC TEGEN
H
VERGELDINGSACTIES

Arconic heeft een beleid dat vergeldingsacties verbiedt.
Niemand kan actie tegen u ondernemen als u te goeder trouw
een vraag hebt gesteld of een punt van zorg naar voren
hebt gebracht. Als u het gevoel hebt dat er vergeldingsacties
worden ondernomen tegen u of een van uw collega’s, meldt
u dit onmiddellijk. Arconic neemt alle aantijgingen van
vergeldingsacties serieus en zal elke melding onmiddellijk en
grondig onderzoeken. Als het bedrijf vaststelt dat inderdaad
sprake is geweest van vergeldingsacties, worden er passende
disciplinaire maatregelen getroffen. De opzettelijke melding
van onjuiste informatie via de Integriteitslijn kan de melder
blootstellen aan disciplinaire maatregelen.

WAT GEBEURT ER ALS IK EEN MELDING DOE?

Alle aantijgingen van overtreding van de Gedragscode van
Arconic, beleidsrichtlijnen, procedures en wetten worden
beoordeeld en onderzocht zoals vereist volgens de wet en
de onderzoeksrichtlijnen van Arconic:

 Een onafhankelijk bedrijf ontvangt alle gemelde kwesties
en punten van zorg en stuurt deze onmiddellijk door naar
de organisatie Ethics and Compliance (E&C) van Arconic
voor opvolging.
 De melder ontvangt een particuliere code waarnaar zij
kunnen verwijzen voor updates over de onderzoeksstatus.
De melder kan updates ontvangen door de Integriteitslijn
te bellen, de rapportagesite op het web te bekijken of
rechtstreeks contact op te nemen met de onderzoeker.
 De E&C-organisatie voert onderzoeken uit naar kwesties
die beter niet op vestigingsniveau kunnen worden
onderzocht. Waar passend, stuurt de E&C-organisatie
rapporten rechtstreeks aan de genoemde Arconic-vestiging
voor onderzoek.
 Onderzoeken worden prompt, zorgvuldig en op
vertrouwelijke wijze afgehandeld. Complexe onderzoeken
kunnen langer duren.

 De medewerking en waarheidsgetrouwheid van alle
partijen is van cruciaal belang bij het proces.
 De identiteit van de melder dient gedurende het hele
proces strikt vertrouwelijk te worden behandeld en
uitsluitend geopenbaard aan bevoegde personen, indien
noodzakelijk, voor het uitvoeren van een onderzoek of
indien de wet dit vereist.
 In sommige rechtsgebieden heeft een melder of
werknemers die betrokken zijn bij een melding het
recht om tijdens een onderzoek verstrekte informatie te
bekijken.
 In bepaalde gevallen, kan de informatie tevens worden
verstrekt aan het management van de business/resource
unit en aan het groepsmanagement.

WAT
VOOR SOORT ZAKEN MOET

IK MELDEN?

Neem contact op met de Integriteitslijn met vragen of punten
van zorg op gebieden als:
 Fraude, waaronder boekhouding, interne
controlemaatregelen en auditkwesties
 Omkoperij, corruptie en smeergelden
 Overtredingen van mededingings- en anti-trustwetten
 Discriminatie of pesterij
 Overtredingen van het EHS-beleid
 Schendingen van de mensenrechten
 Beveiligingsbedreigingen op IT-gebied
(informatietechnologie)
 Handel met voorkennis of openbaarmaking van
vertrouwelijke informatie
 Schendingen van wetten op het intellectuele
eigendomsrecht en onbevoegde openbaarmaking van
intellectuele informatie
 Verduistering of misbruik van bedrijfsmiddelen
 Fysieke veiligheidsrisico’s
 Elke andere vermeende schending van wet of bedrijfsbeleid

