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Arconic Etikai Vonal
Vezető szerep - feddhetetlenül

HOGYAN VEHETEM FEL A KAPCSOLATOT
AZ ETIKAI VONALLAL?
Az alábbi lehetőségek bármelyikét használhatja az Etikai Vonal
eléréséhez:

Å

TELEFON:
Hívja az országánál megadott díjmentesen hívható
telefonszámot.
Ország

Etikai Vonal telefonszám

Magyarország

068-001-5014

Hívja INGYENESEN a nap 24 órájában

Minden Arconic
dolgozónak, minden nap,
az Értékrendünk szerint
kell élnie. Ez morális

www

WEBOLDAL:
www.ArconicEthicsandCompliance.com

iránytűként szolgál,
mutatja az utat, amelyen
elérhetjük a számunkra
kijelölt, Igazi Célt.

POSTA CÍM:
Arconic Globális Etika és Megfelelőség
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
USA

E-MAIL:
ArconicEthicsandCompliance@arconic.com
Code of Conduct
Leading with Integrity

Az Arconic Magatartási Kódexe térképként szolgál, hogy
feddhetetlen módon töltsünk be vezető szerepet, biztosítva,
hogy eközben megfeleljünk magas elvárásainknak és mutatja
az utat a „jó döntéshez”, bárhol is végezzük munkánkat.
A Kódex a https://arconnect.arconic.com/Code oldalon érhető
el, vagy kérjen az Emberi Erőforrás osztálytól egy példányt.

SEGÍTSÉGKÉRÉS
Néha olyan helyzetben találhatja magát, amely gondot
jelent Önnek, vagy amelyben nem egyértelmű a döntés.
Az Arconicon belül számos lehetőség áll Ön előtt, ahová
fordulhat:
 A felettese vagy csoportvezetője
 Az Emberi Erőforrás osztály
 Az Etikai és Megfelelőségi Szervezet
 A Jogi osztály
 A Becsületbajnoka
 Az Etikai Vonal
 Tárgyi szakértők (pl. Vállalati Pénzügy, Audit, Beszerzés,
Biztonság)

MI AZ AZ ARCONIC ETIKAI VONAL?
Az Etikai Vonal világszerte elérhető, itt tanácsot kérhet, vagy
jelezheti gondját a nap 24 órájában a hét 7 napján, számos
nyelven. Bárki ingyenesen hívhatja ezt a vonalat. A kérdéseit,
jelzéseit online is elküldheti ide:
www.ArconicEthicsandCompliance.com
Amennyiben a helyi törvények lehetővé teszik, az Etikai
Vonal egy további bizalmas módja a feltételezett munkahelyi
szabályszegések jelentésének, illetve tanácskérésre a
megfelelő üzleti viselkedés és gyakorlatok tekintetében.

 IKOR HASZNÁLHATOM AZ ETIKAI
M
VONALAT?
A helyi törvényeknek megfelelően akkor vegye fel a
kapcsolatot az Etikai Vonallal, ha:
 Tanácsra van szüksége vagy kérdése van
 Problémát vagy kérdéses ügyet szeretne jelenteni
 Problémát vagy kérdéses ügyet jelentett és nem
elégedett a válasszal
 Nem biztos benne, hogy hova fordulhat információért
 Nem szívesen használ más lehetőséget a felsoroltak közül

MIÉRT FONTOS AZ ETIKAI VONAL?
Az Etikai Vonalhoz fordulhat tanácsért vagy jelezheti
gondját. Az Etikai Vonal használata megóvja
munkavállalóinkat, ügyfeleinket, beszállítóinkat és
vállalatunkat a helytelen vagy káros, rosszhiszemű
magatartástól.

AZ ARCONIC MEGTORLÁST TILTÓ
IRÁNYELVE
Az Arconic rendelkezik megtorlást tiltó irányelvvel.
Senki sem intézkedhet Ön ellen azért, mert jóhiszeműen
feltett egy kérdést vagy jelezte problémáját. Ha úgy érzi,
hogy Ön, vagy valamelyik kollégája megtorlás áldozata lett,
azonnal jelentse. Az Arconic minden egyes feltételezett
megtorlást komolyan kezel, valamint sürgősen és alaposan
kivizsgál. Ha a vállalat úgy találja, hogy retorzió történt,
megfelelő fegyelmi eljárást fog alkalmazni. Hamis információ
szándékos jelentése az Etikai Vonalon a jelentést tevő
irányában fegyelmi eljárás indításával járhat.

MI TÖRTÉNIK, AMIKOR JELENTÉST TESZEK?
Az Arconic Magatartási Kódexének, irányelveinek,
szabályzatainak és a törvények minden feltételezett
megsértését áttekintjük és kivizsgáljuk a törvényben
foglaltak és az Arconic kivizsgálási útmutatója szerint:
 Független vállalat kapja meg a bejelentett ügyeket és
jelzéseket és azonnal továbbítja azokat az Arconic Etikai és
Megfelelési (E&M) Szervezetéhez további utánkövetésre.
 A jelentést tevő egy egyéni kódot kap, amelyre a
kivizsgálás további szakaszaiban hivatkozhat. A jelentést
tevő személy információt kaphat az ügy állásáról az Etikai
Vonalon, az online bejelentési oldalon vagy közvetlenül a
vizsgálatot végző személytől.
 Az E&M Szervezet az olyan ügyeket vizsgálja ki, amelyeket
nem helyi szinten kell kivizsgálni. Ahol szükséges, az E&M
Szervezet a jelentést közvetlenül a megnevezett Arconic
telephelynek küldi meg kivizsgálásra.
 A vizsgálatokat azonnal, alaposan és bizalmasan végzik.
Az összetett, bonyolultabb kivizsgálások hosszabb időt
vehetnek igénybe.

 Minden fél együttműködése és őszintesége kritikus
fontosságú a folyamatban.
 A bejelentő személyazonosságát szigorúan bizalmasan
kell kezelni a folyamat során és csak az arra feljogosított
személyek ismerhetik meg, amennyiben ez a vizsgálat
elvégzéséhez szükséges, vagy amennyiben azt törvény
írja elő.
 Az ügyben érintett munkavállalókat a helyi törvény által
előírtak szerint értesítik a vizsgálatról és akkor, amikor ez
a vizsgálat során szükséges.
 A vonatkozó helyi jogszabályoknak megfelelően
a bejelentést tevők és a bejelentésben érintett
munkavállalók jogosultak lehetnek a vizsgálatban
szereplő pontatlan vagy irreleváns személyes adatok
megismerésére, helyesbítésére és törlésére.
 A vizsgálatokra vonatkozó információkat a vizsgálattal
összefüggő tevékenységek elvégzéséhez, a jogi ügyek
kezeléséhez szükséges ideig és jelentéstételi célból
tartjuk meg. Egyes esetekben az információk átadhatók
az Üzletági/Kiszolgáló szervezeti egységnek és a Divízió
vezetőségének.

MILYEN JELLEGŰ ÜGYEKET JELENTSEK BE?
Az Etikai Vonalat az alábbiakhoz hasonló kérdésekkel vagy
gondokkal keresse:
 Csalás, többek között számviteli, belső ellenőrzéssel
kapcsolatos és audit problémák
 Vesztegetés, korrupció és visszajuttatások
 Versenytörvény és trösztellenes törvény megsértése
 Hátrányos megkülönböztetés vagy zaklatás
 EHS irányelv megsértése
 Emberi Jogok megsértése
 Információs technológiai biztonsági veszélyek
 Bennfentes kereskedés vagy bizalmas információ
kiszivárogtatása
 A szellemi tulajdonjog megsértése és a szellemi tulajdon
engedély nélküli nyilvánosságra hozatala
 A vállalati eszközök eltulajdonítása vagy helytelen
használata
 Fizikai biztonsági kockázatok
 Törvények vagy vállalati irányelvek bármely egyéb irányú
vélt megsértése

