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POSTUP TÝKAJÍCÍ SE MECHANISMU UPOZORŇOVÁNÍ PRO PRACOVNÍ ÚČELY  

Skupina Plastic Omnium 

 

 

V souladu s ustanoveními Kodexu chování, skupina Plastic Omnium, jež podle definice sdružuje 

všechny subjekty ovládané společností Compagnie Plastic Omnium ve všech zemích (dále jen 

„skupina“ nebo „společnost Plastic Omnium“), zavedla zvláštní mechanismus upozorňování 

(dále jen „mechanismus“). Tento mechanismus je určen statutárním zástupcům a 

zaměstnancům skupiny, jakož i jejím externím a příležitostným zaměstnancům1 (dále 

označováni společně jako „pracovníci“), a rovněž všem zúčastněným stranám skupiny Plastic 

Omnium (dodavatelé, zákazníci aj.) pro oznamování jakýchkoli nesrovnalostí spadajících do 

rozsahu působnosti tohoto mechanismu. Pracovníci a/nebo další zúčastněné strany, kteří tento 

mechanismus použijí, budou obvykle označováni jako „oznamovatel“. 

 

Níže jsou uvedeny všechny informace týkající se fungování mechanismu. Tento dokument si 

mohou pracovníci přečíst na intranetové stránce skupiny nebo jim bude předán jakýmkoli 

způsobem před jejich nástupem do práce ve skupině. Dále je možné si dokument přečíst na 

webových stránkách skupiny Plastic Omnium. 

 

Používání mechanismu je dobrovolné, a proto nebude možné uplatnit jakýkoli postih 

v případě, že mechanismus nebude využit k oznámení chování, stížnosti nebo domnělého 

protiprávního jednání spadajícího do jeho rozsahu působnosti.  

 

Rozsah působnosti mechanismu 

 

Tento mechanismus umožňuje zasílat veškerá oznámení, o kterých se oznamovatel osobně 

dozvěděl a která se týkají:  

 

� zločinu nebo trestného činu; 
� závažného a zjevného porušení mezinárodního závazku, který Francie řádně 

ratifikovala nebo schválila; 
� závažného a zjevného porušení jednostranného aktu mezinárodní organizace, který byl 

přijat na základě řádně ratifikovaného mezinárodního závazku; 
� závažného a zjevného porušení zákona nebo nařízení; 
� závažné hrozby nebo újmy týkající se obecného zájmu; 
� existence jistého chování nebo situací, které jsou v rozporu s Kodexem chování skupiny 

a pokud mohou naplnit skutkovou podstatu korupce nebo obchodování s vlivem; 

� rizika nebo závažného porušení lidských práv a základních svobod, ohrožení zdraví a 

bezpečnosti osob a životního prostředí v důsledku činností společnosti a společností, 

které společnost ovládá, jakož i činností subdodavatelů nebo dodavatelů, se kterými je 

udržován dlouhodobý obchodní vztah, pokud tyto činnosti s tímto vztahem souvisejí. 

 

                                                      
1 Externími a příležitostnými zaměstnanci se rozumí dočasní pracovníci, stážisté a vyslaní 
poskytovatelé služeb pracující ve skupině. 
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Je však třeba poznamenat, že se oznámení nemůže týkat záležitostí, na které se vztahuje 

ochrana státního tajemství, lékařské tajemství nebo ochrana vztahů mezi právním zástupcem a 

jeho klientem.  

 
Fungování mechanismu 
 

1. Spuštění mechanismu 

 

V případě zjištění nesrovnalostí v oblastech uvedených v předchozím odstavci musí pracovník 

tuto záležitost nejdříve projednat se svým přímým nadřízeným nebo jeho nadřízeným. Pokud 

by při kontaktování přímého nadřízeného nebo jeho nadřízeného mohly vzniknout potíže, 

pracovník má k dispozici další možnosti pro podání svého oznámení. 

 

Oznamovatel tedy může podat své oznámení prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze 

tohoto dokumentu (formulář je rovněž k dispozici na intranetové stránce skupiny) tajemníkovi 

společnosti (dále jen „referent“) prostřednictvím jednoho z následujících zvláštních kanálů: 

 

� E-mailová adresa: corporatesecretary.ethicsalert@plasticomnium.com 

� Poštovní adresa, v obálce s označením důvěrné:  
 
Plastic  Omnium 
Alerte Ethique  
1, allée Pierre Burelle 
92593 Levallois Cedex France 

 

Oznamovateli hlášení doporučujeme, aby tento mechanismus nepoužíval anonymně. 

Výjimečně se stává, že oznámení podané osobou, která chce zůstat v anonymitě, může být 

přezkoumáno pouze tehdy, pokud se prokáže závažnost uvedených skutečností a pokud jsou 

uvedené skutkové okolnosti dostatečně podrobné. 

 

Oznamovatel hlášení musí: 

 

� jednat nezištně a v dobré víře; 

� musí se osobně dozvědět o nahlašovaném porušení předpisů (hlášení založené na 

zvěstech či fámách je tudíž nepřípustné); 

� vycházet pouze z objektivně formulovaných informací, které přímo spadají do rozsahu 

působnosti mechanismu a které jsou naprosto nezbytné k ověření uváděných 

skutečností; 

� přiložit k formuláři jakékoli dokumenty či informace, které by mohly prokázat uváděné 

skutečnosti. 

 

Po obdržení oznámení referent co nejrychleji potvrdí oznamovateli elektronickou poštou 

a/nebo písemně přijetí jeho oznámení s upřesněním maximální lhůty, která bude nezbytná 

k přezkoumání přípustnosti jeho podání (lhůta pro přezkoumání přípustnosti nesmí překročit 

3 týdny).  
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2. Vyřízení oznámení  

 

� Postupy pro ověření přípustnosti oznámení  

 

Po přezkumu oznámení referentem bude oznamovatel informován elektronickou poštou 

a/nebo písemně, zda je jeho oznámení přípustné: 

 

- Oznámení je nepřípustné: údaje týkající se upozornění budou okamžitě zničeny nebo po 

jejich anonymizaci co nejrychleji archivovány, o čemž bude oznamovatel informován. 

 

-  Oznámení je přípustné: oznámení bude postoupeno k vyřízení a bude provedeno šetření, 

během kterého budou shromažďovány zejména veškeré dokumenty, údaje a informace 

nezbytné pro toto vyřízení. 

 

� Šetření 

 

Při provádění svého úkolu vyšetřování, referent: 

 

� ručí za důvěrnost všech údajů a informací, které získá a použije v rámci svého 

vyšetřování, s výjimkou případů, kdy by předání těchto informací bylo vyžadováno 

zákonem, 

� ručí za provedení vyčerpávající analýzy jakýchkoli údajů, informací nebo dokumentů, 

na základě kterých je šetření vyžadováno, 

� ručí za zahájení adekvátního řízení v závislosti na okolnostech, přičemž toto řízení vždy 

probíhá nezávisle. 

 
Referent má možnost využít kompetencí ředitelů příslušných odborů k zajištění, že bude 

šetření řádně provedeno a že jeho výsledky budou odůvodněné.   

 

V případě, že by referent do 3 týdnů nerozhodl o přípustnosti přijatého oznámení, 

oznamovatel upozornění se může obrátit na soudní orgán, na správní orgán nebo na příslušné 

profesní organizace v závislosti na oblasti, které se upozornění týká. 

 

Pokud by se výše uvedené orgány záležitost do 3 měsíců nevyšetřily, oznamovatel má možnost 

zveřejnit své oznámení. 

 

Výjimečně a v případě vážného a bezprostředního nebezpečí nebo rizika nenapravitelných 

škod se může oznamovatel se svým upozorněním obrátit přímo na soudní orgán, na správní 

orgán nebo na příslušnou profesní organizaci, a to alternativně nebo souběžně, nebo své 

oznámení zveřejnit bez využití mechanismu. 
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Záruky poskytnuté oznamovateli 
 

1. Záruky poskytnuté oznamovateli hlášení 

 

� Důvěrnost identity oznamovatele hlášení  

 

Skupina ručí za zajištění maximální důvěrnosti identity oznamovatele. Informace, pomocí 

kterých by bylo možné oznamovatele identifikovat, mohou být zveřejněny pouze s jeho 

souhlasem, s výjimkou předání soudnímu orgánu. 

 

Všechny osoby, které pomáhají referentovi v rámci mechanismu, jsou povinny zachovat 

maximální důvěrnost těchto informací, zejména co se týče identity oznamovatele. 

 

� Žádné postihy 

 

Oznamovatel, který jedná v dobré víře a nezištně, nemůže být propuštěn, sankcionován či 

jakýmkoli způsobem diskriminován za ohlášení skutečností v souladu s mechanismem, a to ani 

v případě, pokud by se následně ukázalo, že skutečnosti byly nepřesné, nebo pokud by z nich 

nebyly vyvozeny žádné další kroky. 

 

Naopak zneužití mechanismu by v případě prokázání mohlo vést k uplatnění disciplinárních 

sankcí vůči oznamovateli, a případně k trestnímu stíhání. 

 

2. Záruky poskytnuté osobě, která je předmětem upozornění z pracovních důvodů 

 

� Informování osoby, která je předmětem upozornění 

 

Osoba, které se týká upozornění, je referentem ihned po zaevidování údajů (v počítačové 

podobě či nikoliv), které se jí týkají, o této skutečnosti informována, aby mohla vznést případně 

z oprávněných důvodů námitku proti zpracování těchto údajů. 

 

Pokud je třeba přijmout ochranná opatření, zejména s cílem zabránit zničení důkazů 

souvisejících s oznámením, je tato osoba informována až po provedení těchto opatření.  

 

Osoba bude informována elektronickou zprávou, ve které budou zejména uvedeny tyto údaje: 

subjekt odpovídající za mechanismus, skutečnosti, které jsou vytýkány, pomocná oddělení 

přizvaná k provedení šetření, a dále podmínky uplatnění práva na přístup k údajům a práva na 

jejich opravu.  

 

� Důvěrnost identity osoby, která je předmětem upozornění 

 

Na identitu osoby, která je předmětem upozornění, se vztahuje naprostá důvěrnost. 
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Poté, co prokázáno, že je upozornění opodstatněné, proto nelze zpřístupnit, s výjimkou 

soudnímu orgánu, skutečnosti, na základě kterých by bylo možné identifikovat osobu, která je 

předmětem upozornění. 

 

3. Shromažďování osobních údajů a jejich doba uchování   

 

� Shromažďování osobních údajů 

 

Po obdržení oznámení jsou údaje automaticky zpracovány některou dceřinou společností 

skupiny, přičemž subjektem zodpovídajícím za zpracování je společnost Plastic Omnium 

Gestion se sídlem 19 boulevard Jules Carteret 69 007 Lyon.  

 

V rámci oznámení bude možné zaznamenávat pouze následující kategorie údajů: 

 

� totožnost, funkce a kontaktní údaje oznamovatele (kromě případu anonymního 

oznámení); 

� totožnost, funkce a kontaktní údaje osob, které jsou předmětem oznámení; 

� totožnost, funkce a kontaktní údaje osob, které pracují na shromažďování nebo 

vyřízení oznámení; 

� oznamované skutečnosti; 

� informace získané v rámci ověřování oznámených skutečností; 

� zpráva o jednotlivých krocích v rámci ověřování/šetření; 

� kroky následující po oznámení. 

 

Skupina může zadat celý proces zpracování oznámení nebo jeho část externím subjektům 

s tím, že zajistí, že tento subdodavatel dodrží veškerá bezpečnostní opatření k zachování 

důvěrnosti informací. 

 

Skupina neposílá žádné osobní údaje shromážděné a zpracovávané v rámci mechanismu, mimo 

Evropskou unii. V případě jakéhokoli případného přenosu osobních údajů do třetí země je 

třeba poskytnout odpovídající záruky v souladu s platnými předpisy a informováním dotčených 

osob. 

 

Oznamovatel může podat stížnost u francouzského úřadu na ochranu osobních údajů 

(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, CNIL) a vyjádřit své požadavky 

ohledně zpracování svých osobních údajů, které skupina v rámci mechanismu spravuje.  

 

� Doba uchování osobních údajů 

 

Údaje uvedené v oznámení, které podle názoru referenta nespadají do rozsahu působnosti 

mechanismu, budou po anonymizaci bez prodlení zničeny nebo archivovány. 

 

Pokud po provedení šetření nedojde v souvislosti s oznámením týkajícím se pracovních 

záležitostí k disciplinárnímu nebo soudnímu řízení, referent po anonymizaci zničí nebo bude 

archivovat údaje týkající se tohoto oznámení nejpozději do 2 měsíců od ukončení šetření. 
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Oznamovatel, jakož i osoby, které jsou předmětem oznámení, budou o ukončení šetření 

informováni. 

 

V případě, že je zahájeno disciplinární nebo trestní řízení proti obviněné osobě nebo proti 

oznamovateli, referent zajistí uchování údajů týkajících se oznámení až do ukončení řízení. 

 

4. Dodržení práva na přístup k údajům a práva na jejich opravu  

 

Skupina zaručuje všem osobám identifikovaným v rámci mechanismu, za podmínek a v rozsahu 

stanovenými platnými předpisy, právo na přístup k údajům, které se jich týkají, a právo 

požádat, pokud jsou tyto údaje nepřesné, neúplné, nejednoznačné nebo zastaralé, o jejich 

opravu nebo vymazání. 

 

Každý oznamovatel má zejména právo na opravu, doplnění, aktualizaci, zablokování nebo 

vymazání veškerých osobních údajů, které se ho týkají a které jsou nepřesné, neúplné, 

nejednoznačné a zastaralé nebo jejichž shromažďování, používání, sdělování nebo uchovávání 

jsou zakázány.  

 

Každý oznamovatel má rovněž právo na přístup ke svým údajům, k jejich vyhledání, jakož i 

právo vznést z oprávněných důvodů námitku proti zpracování svých osobních údajů.  

 

Kromě toho může každý oznamovatel stanovit pokyny pro uchovávání, vymazání a sdělování 

svých osobních údajů po své smrti.  

 

Pro uplatnění těchto práv oznamovatel zašle svou písemnou žádost, s uvedením data a 

podpisu, doporučeným dopisem na adresu Plastic Omnium Gestion, 1 allée Pierre Burelle – 

92 593 Levallois Perret, k rukám referenta, nebo mu pošle mailovou zprávu, ve které uvede své 

jméno, adresu a telefonní číslo, na kterém může být během pracovní doby kontaktován, ke 

které přiloží kopii obou stran svého občanského průkazu nebo cestovního pasu. 
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PŘÍLOHA: FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ OZNÁMENÍ  

 
[Pozn.: Všechna políčka jsou povinná, pokud není ve formuláři uvedeno jinak.] 

 

 

1. Kontaktní údaje týkající se oznamovatele (až na výjimky povinné): 

 

Sdělení kontaktních údajů oznamovatele je důležité. Je možné, že referent bude potřebovat 

kontaktovat oznamovatele za účelem upřesnění a/nebo získání dalších informací. Sdělené 

kontaktní údaje zůstanou důvěrné a skupina zajišťuje důsledné dodržování jejich důvěrnosti. 

 

Příjmení: 

 

 

 

 

Jméno: 

 

 

 

 

Jednotka/Název organizace a funkce: 

 

 

 

 

 

E-mailová adresa: 

 

 

 

 

Telefon [nepovinné]: 
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2. Kontaktní údaje týkající se osoby, která je předmětem oznámení: 

 

 

Příjmení: 

 

 

 

 

 

Jméno: 

 

 

 

 

 

Funkce: 

 

 

 

 

 

 

E-mailová adresa: 

 

 

 

 

 

 

Telefon [nepovinné]: 

 

 

 

 

3. Informace o oznámení 

 

[Pozn.: Pokud tyto informace nejsou nezbytné k lepšímu pochopení obsahu oznámení, 

neposkytujte prosím žádné citlivé údaje (sexuální orientace, politické a náboženské názory, 

zdravotní stav a členství v odborech) žádné fyzické osoby]. 
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Objektivní popis skutečností, které vedly k tomuto oznámení, s uvedením údajných faktů 

(skutečnosti, datum, místo, důkazy, jména osob zapojených do dané situace, anebo pokud 

některé jméno neznáte, informace, které by mohly umožnit jeho identifikaci atd.): 

 

 

 

 

 

 

Zašlete nám prosím, na jakémkoli nosiči, průkazný materiál podporující Vaše oznámení.  

 

Z jakého důvodu se domníváte, že se jedná o situaci, která spadá do rozsahu působnosti 

mechanismu:  

 

 

 

 

 

POSTUP PO OBDRŽENÍ OZNÁMENÍ 

Po obdržení oznámení bude oznamovatel informován o jeho přijetí a o maximální lhůtě 

nezbytné pro přezkum jeho přípustnosti, která nesmí překročit 3 týdny od dne obdržení 

oznámení. 

 

POVINNOSTI A PRÁVA OZNAMOVATELE  

Informace získané v rámci tohoto formuláře budou zadány do systému automatického 

zpracování dat, který spravuje společnost Plastic Omnium Gestion se sídlem na adrese 19, 

boulevard Jules Carteret v Lyonu (69007) a který slouží pro účely oznamování a jeho zpracování. 

 

Dále oznamovatel potvrzuje, že toto sdělení je předkládáno v dobré víře a nezištně, s výhradou 

omylu nebo neúmyslného opomenutí. 

 

Oznamovatel uznává a souhlasí s tím, že v případě jakéhokoli neoprávněného oznámení může 

být proti němu zahájeno disciplinární řízení a/nebo případně soudní řízení. 

 

A konečně, za podmínek a v rozsahu stanovenými platnými předpisy má oznamovatel právo na 

opravu, doplnění, aktualizaci, zablokování nebo vymazání veškerých osobních údajů, které se 

ho týkají a které jsou nepřesné, neúplné, nejednoznačné a zastaralé nebo jejichž 

shromažďování, používání, sdělování nebo uchovávání jsou zakázány 

 

Oznamovatel má rovněž právo na přístup ke svým údajům, k jejich vyhledání, jakož i právo 

vznést z oprávněných důvodů námitku proti zpracování svých osobních údajů.  

 

Kromě toho může každý oznamovatel stanovit pokyny pro uchovávání, vymazání a sdělování 

svých osobních údajů po své smrti.  
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Pro uplatnění těchto práv oznamovatel zašle svou písemnou žádost, s uvedením data a 

podpisu, doporučeným dopisem na adresu Plastic Omnium Gestion, 1 allée Pierre Burelle – 

92 593 Levallois Perret, k rukám referenta, nebo mu pošle mailovou zprávu, ve které uvede své 

jméno, adresu a telefonní číslo, na kterém může být během pracovní doby kontaktován, ke 

které přiloží kopii obou stran svého občanského průkazu nebo cestovního pasu 

 

 


