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Kód obchodnej etiky Telefónne čísla  Speakout

dôverná služba pre zamestnancov 
a externých partnerov Mondi

Tento prospekt podrobnejšie popisuje službu 
Speakout a spôsob jej použitia. Prečítajte si tieto 
pokyny a zoznámte sa s celým procesom.

Speakout je nástrojom na dôverné podávanie správ 
pre zamestnancov spoločnosti Mondi a externých 
partnerov 

Táto služba je navrhnutá tak, aby podporovala záväzok 
spoločnosti Mondi k etickým, transparentným, osvedčeným 
obchodným postupom a správaniu sa. V Kódexe etického 
správania sa stanovuje päť základných etických zásad, ktoré 
riadia činnosť spoločnosti Mondi a jej zamestnancov.

Dodržiavanie súladu s právnymi predpismi
Spoločnosť Mondi bude dodržiavať všetky príslušné právne 
predpisy a nariadenia.

Čestnosť a integrita
Spoločnosť Mondi bude dodržiavať najvyššie štandardy 
čestnosti a integrity.

Ľudské práva
Spoločnosť Mondi bude rešpektovať Všeobecnú deklaráciu 
ľudských práv.

Zainteresované strany
Spoločnosť Mondi bude brať ohľad na záujmy všetkých 
zainteresovaných strán vrátane akcionárov, zamestnancov, 
zákazníkov, obchodných partnerov a spoločenstiev.

Udržateľnosť
Spoločnosť Mondi bude vykonávať svoju činnosť udržateľným 
spôsobom a  bude dbať na bezpečnosť, zdravie a ochranu 
životného prostredia.

Spoločnosť Mondi bude nabádať všetkých, s ktorými bude 
obchodovať, aby dodržiavali rovnaké zásady.

Presné uplatňovanie týchto zásad je zdokumentované 
v postupoch a politike spoločnosti Mondi, najmä v politike 
udržateľného rozvoja spoločnosti Mondi.

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke spoločnosti 
Mondi.
www.mondigroup.com Volajte zadarmo 24 hodín denne 7 dní v týždni 

alebo pošlite email: mondi@getintouch.com

Krajina Telefónne čísla
Rakúsko miestna linka Viedeň 01-2297407
Belgicko 0-800-7-7593
Bulharsko miestna linka Sofi a 02-4917020
Čína hovor na účet volaného 001-612-767-1314
Chorvátsko 0800-222-458
Česká republika miestna linka Praha 2-28880021
Dánsko 8088-2808
Fínsko miestna linka Helsinki 09-31581677
Francúzsko 0-800-90-7717
Nemecko 0-800-182-7165
Grécko 00-800-180-9-20143226
Maďarsko 06-800-17183
Taliansko 800-78-3902
Japonsko miestna linka Tokio 03-45789245
Jordánsko hovor na účet volaného 001-612-767-1316
Libanon hovor na účet volaného 001-612-767-1318
Malajzia 1-800-80-8338
Mexiko miestna linka Mexiko City 0155-46240153
Maroko hovor na účet volaného 001-612-767-1330
Holandsko 0-800-0229912
Nórsko 800-1-5621
Omán hovor na účet volaného 001-612-767-1331
Poľsko 0-0800-111-3544
Rumunsko hovor na účet volaného 001-612-767-1325
Rusko hovor na účet volaného 001-612-767-1326
Srbsko hovor na účet volaného 001-612-677-2076
Slovensko miestna linka Bratislava 02-33215436
Južná Afrika 0-800-98-1123
Španielsko 900-97-1326
Švédsko 0-20-79-38-22
Švajčiarsko 0-800-562-908
Thajsko miestna linka Bangkok 02-1055704
Turecko hovor na účet volaného 001-612-767-1307
Spojené kráľovstvo 0-800-032-8381
Ukrajina prístupový kód: 0^0011
  bezplatná linka: 877-808-8290
USA 800-243-5175



Mondi

Čo je to Speakout
Speakout je dôverný oznamovací nástroj navrhnutý 
pre vás čo najpohodlnejším a najpriamejším možným 
spôsobom, aby ste mohli predniesť akékoľvek veci 
ohľadne správania sa alebo praktík, ktoré by mohli byť 
v nesúlade s obchodnou etikou Mondi. 

Volajte kedykoľvek
Služba Speakout je dostupná 24 hodín denne, sedem 
dní v týždni na bezplatnom telefónnom čísle. Po pripojení 
jednoducho zanechajte hlasovú správu na dôvernom 
automatickom systéme.

Absolútne dôverná služba 
Speakout je navrhnutá tak, aby sa eliminovali akékoľvek 
obavy, ktoré by ste mohli mať, ak chcete povedať to, čo 
vás naozaj trápi. Vaša zaznamenaná správa sa prepíše do 
písanej podoby a následne sa vymaže, aby nikto v Mondi 
nemohol spoznať váš hlas. 

Pokiaľ si sami špeciálne nezvolíte svoju identifi káciu pri 
nahrávaní správy, neexistuje žiadny spôsob zistiť, od koho 
správa pochádza. Takto si môžete byť istí, že čokoľvek, čo 
poviete, bude zachované v dôvernosti a anonymite.

Praktické rady pre Speakout
•      Skôr ako zavoláte, poznamenajte si hlavný bod, ktorý 

chcete oznámiť. 
•  Nezabudnite si poznamenať svoj päťmiestny kód. 
•  Ak chcete, aby váš odkaz bol odovzdaný určitej osobe, 

povedzte to na začiatku. 
•  Na začiatku správy sa rozhodnite, či si želáte, 

alebo neželáte byť identifi kovaní. Ak si želáte byť 
identifi kovaní a priamo kontaktovaní, mali by ste 
uviesť najlepší spôsob, ako sa s vami spojiť či už v 
práci, alebo doma. Na druhej strane, ak zostanete v 
anonymite, zavolajte o štrnásť dní, aby ste zistili, ako 
sa váš prípad vyvíja. 

•  Aby sme mohli lepšie preskúmať váš problém, 
nechajte nám čo najviac informácií, ako si myslíte, že 
môžete. Ak je to možné, bolo by obzvlášť nápomocné, 
ak by ste uviedli svoju obchodnú jednotku príp. miesto.

Dôležitá poznámka: nahranie odkazu cez Speakout nie je 
„právne záväzné“ pre Mondi.

Speakout je 
maximálne 

dôverná služba.

Speakout

Speakout prevádzkuje

Management Communication Systems, Inc.
3100 West Lake Street, Suite 430
Minneapolis, MN 55416
United States of America
P: 612-926-7988
F: 612-926-4140
www.getintouch.com

Kedy použiť Speakout?
Akékoľvek otázky, obavy alebo nejasnosti sa normálne 
predkladajú priamo vášmu nadriadenému alebo 
zamestnancovi osobného oddelenia. Ak sa však pri tom 
necítite dobre, alebo nie ste spokojní s odpoveďou, ktorú 
ste dostali, keď ste takto konali, potom máte možnosť využiť 
Speakout.

Načo by sa služba Speakout nemala použiť? 
Nie je určená, aby nahradil existujúce stratégie pre súlad 
alebo zavedené postupy predkladania sťažností.  

Preto sa zamyslite, predtým ako zavoláte. Nemali by ste sa 
najprv pozhovárať s vaším nadriadeným alebo s oddelením 
ľudských zdrojov?

Ako použiť Speakout?
Je to veľmi jednoduché:
1.  Vytočte číslo v svojej krajine uvedené na zadnej strane 

tohto prospektu.
2.   Zapíšte si pridelené päťmiestne číslo prípadu a odložte si 

ho na bezpečnom mieste.
3.  Nahrajte odkaz akejkoľvek dĺžky a potom zaveste.
4.  Po štrnástich dňoch znovu zavolajte na toto číslo a zadajte 

svoj päťmiestny kód na zistenie stavu alebo odpovede.


