Audi visszaélés-bejelentési rendszer

A jogszabályok, szabályok és belső előírások betartása a legmagasabb prioritás az Audi Hungarianál ugyanis
csak akkor tudjuk megakadályozni, hogy vállalatunk, munkatársaink és üzleti partnereink kárt szenvedjenek.
Az esetleges szabályszegéseket ezért szükséges minél előbb észlelni, feldolgozni és haladéktalanul
megszüntetni.
Ehhez szükség van mindannyiunk figyelmére, valamint készen kell állnunk arra, hogy súlyos szabályszegésre
utaló konkrét gyanú esetén felszólaljunk. Szintén fontosnak tekintjük az üzleti partnereinktől, ügyfeleinktől
vagy harmadik felektől érkező bejelentéseket. A Visszaélés- bejelentési rendszerbe bármikor, bármilyen
nyelven tehetünk bejelentést.
A Visszaélés- bejelentési rendszer a legmagasabb szintű védelmet biztosítja a bejelentők és érintettek
számára. Csakis a bejelentés gondos megvizsgálása után, súlyos szabályszegésre utaló konkrét tény esetén
kerül sor vizsgálatra. A vizsgálat során szigorúan bizalmasan járunk el. Az információkat egy fair, gyors és
bizalmas folyamat során dolgozzuk fel.
Az AUDI HUNGARIA Zrt.-t érintő bejelentésekre vonatkozóan az AUDI AG-nál egész Audi márkacsoportra
létrehozott és az AUDI AG Compliance szervezetének keretében működő Audi Felderítő Iroda illetékes.
Az Audi Felderítő Iroda felé bejelentés tehető az Audi alkalmazottai által elkövetett minden
jogszabálysértéssel, továbbá a belső szabályok (pl. viselkedési alapelvek, irányelvek) megszegésével
kapcsolatban.
Az Audi Felderítő Iroda fogadja a szabályszegésekkel kapcsolatos bejelentéseket, dokumentálja azokat,
továbbá intézkedik a szükséges belső felderítésről és annak koordinálásáról.
A súlyos szabályszegéseket az Audi Felderítő Iroda által megbízott AUDI AG szakterület vizsgálja ki.
Súlyosnak minősülnek azok a szabályszegések, amelyek a Volkswagen konszern vagy az AUDI HUNGARIA
számára esetlegesen magas anyagi károkkal járnak, amelynek következtében súlyosan csorbulnak a
Volkswagen Konszern vagy az AUDI HUNGARIA érdekei, vagy a Volkswagen Konszern alapvető etikai értékei.

Példák azokra az esetekre, amelyeknél rendszerint súlyos szabályszegés áll fenn:














gazdasági, korrupciós, adójogi bűncselekmények,
környezetvédelmi bűncselekmények,
emberi jogok megsértése (pl. gyermekmunka tilalma),
kartelljogi- és versenyjogi előírások megszegése,
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása,
termékbiztonsági és engedélyezési előírások megszegése,
az adatvédelmi jogszabályok jelentős mértékű megszegése,
a Felső Management Körhöz (OMK) vagy annál magasabb menedzsmentkörhöz tartozó
munkavállalók szabályszegése, mely a Viselkedési Alapelvekben leírt Compliance és Integritás
példaképfunkciójuknak ellentmond,
a vállalatot érintő várható szankciók magas kockázata jelentős szabályszegés miatt (pl. jelentős
mértékű pénzbírság és pótdíjak, hatóságokkal való ügyletek tilalma, üzleti tevékenységhez
szükséges engedélyek elvesztése),
csoportos elkövetés,
a meglévő vállalati struktúrák szisztematikus kihasználása a szabályszegés többszöri elkövetése
érdekében.

A következő eseteket – a konkrét ügytől függetlenül – mindig súlyos szabályszegésre vonatkozó
bejelentésként kezeljük:
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a visszaélés-bejelentők hátrányban részesítési tilalmának megsértése,
a vállalat U_1.003 számú irányelvében 5.2. pontjában előírt vezetői bejelentési kötelezettség
megszegése,



legjobb tudomás ellenére történő hamis tartalmú bejelentés valaki ellen a visszaélés-bejelentési
rendszerben



az USA környezetvédelmi előírásainak megszegése.

Az egyéb szabályszegésekre vonatkozó bejelentések vizsgálatát a bekategorizálást követően valamely
kijelölt szakterület végzi.

Bejelentést az alábbi csatornákon keresztül lehet tenni:

Integritás/ Compliance/ Rizikómenedzsment (G/FG) szakterület központi email címe:
compliance@audi.hu

A nap 24 órájában tehet bejelentést a következő nemzetközi, ingyenesen hívható telefonszámon: +800 444
46300*.
Amennyiben az Ön helyi szolgáltatója nem támogatja az ingyenes telefonhívást, bejelentés tételéhez a
következő díjköteles telefonszámot is hívhatja: +49 5361 946300.
Lehetősége van egy internetes kommunikációs patformon keresztül kapcsolatba lépni a Felderítő Irodával,
dokumentumokat küldeni valamint saját postafiókon keresztül kapcsolatban maradni velük. Ez bizalmasan
és biztosítva történik. Így a bejelentők saját maguk dönthetik el, hogy névvel ellátva teszik-e meg a
bejelentést. Amennyiben egy bizalmas bejelentést szeretne a Felderítő Iroda jogászainak küldeni, a
következő linken keresztül eléri a Volkswagen Konszern védett bejelentőcsatornáját.
Fontos:
Amennyiben az Ön által preferált nyelv nem jelenik meg a felsorolásban, bármely más nyelven is tehet
bejelentést. Ezen felül a központi Felderítő Irodával bármely nyelven felveheti a kapcsolatot e-mailben vagy
postán.
BKMS Link
Kérjük, válassza ki a megfelelő nyelvet.
https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16&language=ger
Volkswagen konszern ombudsmanjai
A Központi Felderítő Iroda jogászai mellett két külső ügyvéd (ombudsmanok) játszik közvetítői szerepet. Az
’ombudsman’ svéd eredetű szó, amely ’megbízottat’ vagy ’meghatalmazott képviselőt’ jelent. A
Volkswagen Konszern által alkalmazott, külső ombudsmanok, Dr. Rainer Buchert és Thomas Rohrbach
semleges közvetítőként fogadják a potenciálisan súlyos szabályszegésekkel kapcsolatos bejelentéseket és
megvizsgálják azok hitelességét, valamint helytállását. Szükség esetén, amennyiben a bejelentő
személyazonossága ismert, konzultálnak vele. Végül a bejelentővel történt egyeztetést követően
továbbítják az információkat a Felderítő Irodához további kivizsgálásra. Minden bejelentést bizalmasan
kezelnek, és a bejelentő dönti el, hogy felfedi-e személyét a vállalat előtt, vagy nem. Az ombudsmanok
gondoskodnak róla, hogy az olyan bejelentőtől származó bejelentések, akik nem szeretnék a vállalat
tudomására hozni személyazonosságukat, anonimizálva kerüljenek továbbításra a Felderítő Irodához.
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További információkat a bejelentési csatornákról és az ombusdmanokról az alábbi linken talál :
http://ombudsleute-der-volkswagen-ag.de/
A Volkswagen Konszern megbízásából két külső ügyvéd tevékenykedik ombudsmanként: Dr. Rainer Buchert
és Dr. Thomas Rohrbach. Az ombudsmanok az alábbi módokon érhetők el:

Dr. Rainer Buchert








Telefon: +49-69-710 33 330 oder +49-6105-92 13 55
Fax: +49-69-710 34 444
E-mail: dr-buchert@dr-buchert.de
Posta:
Dr. Rainer Buchert
Bleidenstraße 1
60311 Frankfurt am Main
Személyesen:
Bleidenstraße 1
60311 Frankfurt am Main
Kérjük, előzetesen egyeztessen időpontot a megadott telefonszámokon.

Dr. Thomas Rohrbach








Telefon: +49-69-65 30 03 56
Fax: +49-69-65 00 95 23
E-mail: rohrbach@ra-rohrbach.de
Posta:
Thomas Rohrbach
Wildgäßchen 4
60599 Frankfurt am Main
Személyesen:
Wildgäßchen 4
60599 Frankfurt am Main
Kérjük, előzetesen egyeztessen időpontot a megadott telefonszámon.

A külső ügyvédek fogadják a bejelentéseket és továbbítják az információkat – a bejelentő kívánságára akár
névtelenül – további feldolgozás céljából a visszaélés-bejelentési rendszerünk felé.

Az Audi Felderítő Iroda a következő csatornákon keresztül fogadja a bejelentéseket:
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E-mail
whistleblower-office@audi.de



Postacím
AUDI AG
Visszaélés-bejelentési rendszer (Hinweisgebersystem)
85045 Ingolstadt



Személyesen
Audi Felderítő Iroda (Audi Aufklärungs-Office)
AUDI AG
I/GC-C
85045 Ingolstadt

Kérjük, előzetesen egyeztessen időpontot a whistleblower-office@audi.de email-címen.
Az Audi visszaélés-bejelentési rendszer működése megfelel a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.) és a hatályos adatvédelmi szabályozás rendelkezéseinek.
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