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A MUNKAHELYI RIASZTÁSI MECHANIZMUS MŰKÖDÉSE 

Plastic Omnium Cégcsoport 

 

 

Az Üzleti etikai kódex rendelkezéseinek megfelelően a Plastic Omnium Cégcsoport, mely a 

Compagnie Plastic Omnium által irányított összes egységet foglalja magában minden 

országban (mostantól “a Cégcsoport” vagy “Plastic Omnium”) bevezetett egy riasztási 

mechanizmust. Ez a mechanizmus vonatkozik a vezetőkre, a Cégcsoport alkalmazottaira, a 

külső és alkalmi munkatársakra1 (mostantól közösen “a munkatársak”) valamint a Plastic 

Omnium Cégcsoporttal kapcsolatban álló minden érintett félre. Célja a Mechanizmus hatálya 

alá tartozó összes szabálytalanság bejelentése. Az ezen mechanizmust használó munkatársak 

és/vagy érintettek megnevezése “a  bejelentő”. 
 

Alább találhatók a Mechanizmus alkalmazására vonatkozó információk. Ez a dokumentum a 

Cégcsoport intranetén minden munkatárs számára elérhető, vagy kiosztásra kerül a 

Cégcsoportnál töltött munkaviszony kezdete előtt, valamint a Plastic Omnium Cégcsoport 

honlapján is megtekinthető.  

 

A Mechanizmus önkéntes alapon működik. Semmilyen szankciót nem vonhat maga után, ha 

nem kerül bejelentésre egy vélhetően a Mechanizmus hatálya alá tartozó viselkedés, panasz 

vagy szabálysértés. 

 

A Mechanizmus hatálya 

 

Ezen Mechanizmus lehetővé teszi, hogy a Bejelentő riasztást jelentsen be bármilyen témában, 

amelyről személyesen szerzett tudomást és amely kapcsolódik az alábbiakhoz : 

 

✓ bűntett vagy szabálysértés; 
✓ Franciaország által ratifikált vagy elfogadott nemzetközi vállalások súlyos és 

nyilvánvaló megsértése; 
✓ egy szabályosan ratifikált nemzetközi vállalás alapján nemzetközi szerv által tett 

egyoldalú okmány súlyos és nyilvánvaló megsértése;  
✓ törvény vagy rendelet súlyos és nyilvánvaló megsértése; 
✓ közérdek súlyos megsértése vagy annak veszélye; 
✓ a Cégcsoport Üzleti etikai kódexével ellentétes viselkedés vagy helyzet, amennyiben az 

vélhetően a korrupció vagy a befolyással üzérkedés jellemzőit hordozza magán; 
✓ az emberi jogokra és alapvető szabadságjogokra, az egészséghez és munkahelyi 

biztonsághoz való jogokra vagy a környezetre leselkedő veszély vagy ezen jogok súlyos 

és nyilvánvaló megsértése, amennyiben az a vállalat vagy az irányítása alatt álló 

társaságok tevékenységéből fakad, valamint olyan alvállalkozók és beszállítók 

tevékenységéből, amelyekkel a vállalat kereskedelmi kapcsolatban áll, amennyiben a 

tevékenység ehhez a kapcsolathoz kötődik. 

                                                      
1 Külső és alkalmi munkatársak: kiközvetített munkaerő, gyakornokok, a Cégcsoporton belül 

kiküldött szolgáltatók 
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Megjegyzendő, hogy a riasztás nem vonatkozhat nemzetvédelmi, orvosi vagy az ügyvéd és 

ügyfele közötti titoktartás által lefedett kérdésekre. 

 
A Mechanizmus működése 

 
1. A Mechanizmus aktiválása 

 

Amennyiben egy Munkatárs szabálysértést állapít meg a fenti bekezdés által leírt területeken, 

elsősorban közvetlen felettesének, vagy az ő felettesének kell ezt jeleznie. Amennyiben 

problémás a közvetlen felettes vagy az ő felettese felé jelezni a szabálysértést,  a Munkatárs 

más módon is bejelentheti azt. 
 

Ilyen esetekben a Bejelentő a jelenlegi dokumentum mellékletében megtalálható kérdőívet 

(amely a Cégcsoport intranetjén is elérhető) az alábbi külön csatornákon keresztül is 

bejelentheti a Főtitkárnak (a Referens): 

 

✓ E-mail cím: corporatesecretary.ethicsalert@plasticomnium.com 

✓ Postai cím, “bizalmas” megjelöléssel:  
 

Plastic  Omnium 
Alerte Ethique  
1, allée Pierre Burelle 

92593 Levallois Cedex France 

 

A Bejelentő lehetőség szerint ne névtelenül használja a Mechanizmust. Amennyiben 

névtelenséget kér, riasztását csak kivételes alapon, és csak abban az esetben lehet feldolgozni, 

ha megállapítható a bejelentett körülmények súlyossága és ha a tények kellő részletességgel 

kerültek leírásra. 
 

A Bejelentő felelőssége: 

 

✓ pártatlanul és jóhiszeműen eljárni; 
✓ személyesen tudomást szerezni a bejelentett szabálysértésről (kizárandó minden 

híresztelésre alapuló riasztás); 
✓ kizárólag objektíven megfogalmazott, a Mechanizmus hatályával közvetlen 

kapcsolatban álló, a hivatkozott tények ellenőrzéséhez szigorúan szükséges 

tájékoztatásra kell alapozni; 
✓ a kérdőívhez csatolni kell minden olyan dokumentumot vagy információt, amely a 

hivatkozott tények bizonyítását szolgálhatják. 

 

Amint a riasztás megtörtént, a Referens haladéktalanul értesíti a Bejelentőt elektronikus 

és/vagy írásos formában a riasztás átvételéről és a befogadhatósági vizsgálat maximális 

időtartamáról (a befogadhatósági vizsgálat időtartama nem haladhatja meg a három hetet).   
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2. A riasztás feldolgozása  
 

➢ A riasztás befogadhatóságának ellenőrzési folyamatai 

 

A Referens miután megvizsgálta a bejelentést, elektronikusan és/vagy írásban értesíti a 

Bejelentőt róla, hogy befogadható-e az avagy sem. 

 

- Befogadhatatlan riasztás: a riasztáshoz kapcsolódó adatokat haladéktalanul megsemmisítik 

vagy névtelenítés után archiválják és erről a Bejelentőt tájékoztatják. 

 

- Befogadható riasztás: a riasztást feldolgozzák és vizsgálatot indítanak, amely során 

összegyűjtik a feldolgozáshoz szükséges összes dokumentumot, adatot és információt. 

 

➢ A vizsgálat 

 

Vizsgálati tisztségének gyakorlása során a Referens a következőket biztosítja: 
 

✓ a vizsgálat keretében begyűjtött összes adat és információ bizalmas kezelése, kivéve ha 

törvény írja elő azok átadását; 
✓ minden olyan adat, információ és dokumentum kimerítő elemzése, amelyek alapján el 

kell járnia; 
✓ a körülményeknek megfelelő eljárás indítása, amely során mindig függetlenül jár el. 

 
Annak érdekében, hogy a vizsgálatot tökéletesen le lehessen folytatni és az eredmény indokolt 

legyen, a Referens az érintett részlegek igazgatóinak szakértelmét is igénybe veheti.   

 

Abban az esetben, ha a Referens nem dolgozza fel három héten belül a riasztás 

befogadhatósági vizsgálatát, a riasztás Bejelentője igazságügyi vagy közigazgatósági 

hatósághoz vagy szakmai kamarához fordulhat, a riasztás témájának függvényében. 
 

Amennyiben a megkeresett hatóságok három hónapon belül nem dolgozzák fel a riasztást, a 

Bejelentőnek lehetősége van rá, hogy azt nyilvánosságra hozza. 
 

Kivételes esetben, amennyiben súlyos és közvetlen veszély vagy visszafordíthatatlan károk 

kockázata áll fenn, a Bejelentő a Mechanizmus használata nélkül is jogosult közvetlenül is 

megkeresni, alternatív vagy kiegészítő jelleggel, az igazságügyi vagy közigazgatósági hatóságot 

vagy szakmai kamarát, vagy nyilvánosságra is hozhatja riasztását. 

 

 

 

A garanciák  
 

1. A Bejelentőnek tett biztosítékok  
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➢ A riasztást bejelentő személyazonosságának  bizalmas kezelése 

 

A Cégcsoport biztosítja, hogy a Bejelentő személyét érintően a legszigorúbban tartsák 

tiszteletben a titoktartást. A Bejelentő személyazonosságára utaló elemek nem adhatóak ki, 

kivéve igazságügyi hatóságnak, amennyiben a Bejelentő ebbe beleegyezett.  
 

Minden személy, aki a Mechanizmus keretein belül a Referens munkáját segíti, köteles 

szigorúan betartani a legszigorúbb titoktartási előírásokat az érintett információkra 

vonatkozóan, különösen a Bejelentő személyével kapcsolatban. 

 

➢ Szankciómentesség 
 

A jóhiszeműen és önzetlenül eljáró Bejelentőt nem lehet elbocsátani, büntetni vagy bármilyen 

módon megkülönböztetni azért, mert a Mechanizmus értelmében bejelentett egy eseményt, 

még akkor sem, ha a tényekről beigazolódik, hogy azok pontatlanok voltak vagy semmilyen 

következménnyel nem jártak. 

 

Fordított esetben, amennyiben kiderül, hogy a Bejelentő visszaélt a Mechanizmussal, és 

amennyiben mindez bizonyítást nyer, a Bejelentő fegyelmi eljárásnak, adott esetben bírósági 

eljárásnak vethető alá. 
  

2. A riasztás által érintett személyre vonatkozó biztosítékok 

 

➢ A riasztás által érintett személyre vonatkozó információk  
 

A riasztás által érintett személyt a Referens a számítógépes vagy egyéb bejegyzéskor értesíti a 

rá vonatkozó információkról, hogy adott esetben lehetőséget kapjon rá, hogy indokolt esetben 

elutasíthassa az adatok feldolgozását. 

 

Amennyiben biztosítási intézkedésekre van szükség, például a riasztáshoz kapcsolódó 

bizonyítékok megsemmisítésének megelőzésére, az érintett személyt csak ezen intézkedések 

bevezetése után értesítik.  

 

A tájékoztatás elektronikus úton történik és pontosan kijelöli a Mechanizmusért felelős 

egységet, a felrótt cselekményeket, a vizsgálat elvégzésében érintett szolgálatokat valamint a 

hozzáféréshez és helyesbítéshez való jog érvényesítési módjait.  
 

➢ A riasztás által érintett személy azonosságának bizalmas kezelése 

 

A riasztás által érintett személy azonosságát szigorúan bizalmasan kezelik. 

 

Ennek megfelelően a személy azonosítására alkalmas információkat nem lehet nyilvánosságra 

hozni, kivéve az igazságügyi hatóságnak, miután bizonyításra került, hogy a riasztás 

megalapozott. 
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3. A személyes jellegű adatok begyűjtése és tárolási időtartama  

 

 

➢ A személyes jellegű adatok begyűjtése 

 

A riasztás átvétele a Cégcsoport egyik leányvállalata által kezelt adatok automatikus 

feldolgozását vonja magával. Az adatfeldolgozásért felelős egység, a Plastic Omnium Gestion 

székhelye : 19 boulevard Jules Carteret, 69 007 Lyon, Franciaország.  
 

Riasztás esetén kizárólag a következő adattípusokat lehet tárolni: 

 

✓ A Bejelentő személyazonossága, beosztása és elérhetősége (kivéve névtelen bejelentés 

esetén); 
✓ A riasztás által érintett személy azonossága, beosztása és elérhetősége; 
✓ A riasztás átvételében vagy feldolgozásában eljáró személyek azonossága, beosztása és 

elérhetősége; 
✓ A bejelentett körülmények; 
✓ A bejelentett körülmények ellenőrzése során begyűjtött elemek; 
✓ Az ellenőrzés/vizsgálat műveleti jegyzőkönyve; 
✓ A riasztás alapján hozott intézkedések. 

 

A Cégcsoport a riasztások feldolgozásával kapcsolatos eljárások egészét vagy egy részét 

kiszervezheti. Eközben biztosítja, hogy az alvállalkozó az információk bizalmas kezelésére 

vonatkozó minden biztonsági előírást betart. 
 

A Cégcsoport nem továbbít semmilyen, a Mechanizmus alapján begyűjtött vagy feldolgozott 

személyes adatot az Európai Unión kívülre. A  személyes adatok harmadik ország felé történő 

átadása során megfelelő garanciákat biztosítanak a hatályos szabályozásnak és az érintett 

személyekre vonatkozó információnak megfelelően. 

 

A Bejelentő a Commission nationale de l’informatique et des libertés (országos informatikai és 

szabadságjogi bizottság, CNIL) hatóságnál tehet panaszt minden olyan kérdésben, amely a 

Cégcsoport által a Mechanizmus keretében kezelt személyes adatok feldolgozásához 

kapcsolódik. 

 

➢ A személyes adatok tárolási időtartama 
 

Ha a Referens úgy ítéli meg, hogy egy riasztáshoz kapcsolódó adatok nem esnek a 

Mechanizmus hatálya alá, azokat megsemmisítik vagy névtelenítés után haladéktalanul 

archiválják. 

 

Ha a szakmai riasztást nem követi fegyelmi vagy igazságügyi eljárás a vizsgálat után, a 

riasztásra vonatkozó adatokat a Referens a vizsgálat lezárta után két hónapon belül 

megsemmisíti vagy névtelenítés után haladéktalanul archiválja. A riasztás bejelentőjét és az 

érintett személyeket az eljárás  lezárásáról értesítik. 
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Amennyiben fegyelmi vagy igazságügyi eljárás indul az érintett személy vagy a Bejelentő ellen, 

a riasztásra vonatkozó adatokat a Referens az eljárás lezártáig megőrzi. 

 

4. A hozzáféréshez és helyesbítéshez való jog tiszteletben tartása 
 

Az érvényes szabályozás által meghatározott feltételek és korlátok mellett a Cégcsoport 

minden, a Mechanizmus által azonosított személy számára garantálja, hogy hozzáférhet a rá 

vonatkozó adatokhoz és amennyiben azok pontatlanok, hiányosak, félreérthetőek vagy 

elavultak, kérheti helyesbítésüket vagy törlésüket. 

 

Minden Bejelentőnek jogában áll a rá vonatkozó személyes adatokat helyesbíteni, kiegészíteni, 

frissíteni, zárolni vagy törölni, ha azok pontatlanok, hiányosak, félrevezetőek, elavultak, vagy 

ha begyűjtésük, használatuk, terjesztésük vagy tárolásuk tiltott. 
 

Minden Bejelentőnek szintén jogában áll a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban 

jogos esetben élni hozzáférési, lekérdezési és tiltakozási jogaival. 
 

Egyebek mellett minden Bejelentő meghatározhatja az iránymutatásokat arra vonatkozóan, 

hogy hogyan kezeljék, töröljék vagy terjesszék személyes adatait halála után. 
 

Az említett jogok gyakorlására a Bejelentő ajánlott levélben írásos, keltezett és aláírt kérelmet 

nyújt be a Plastic Omnium Gestion, 1 allée Pierre Burelle – 92 593 Levallois Perret, 

Franciaország címre, a Referensnek címezve. Megkeresheti e-mailben is, neve, címe és azon 

telefonszáma feltüntetésével, ahol munkaidőben érhető el, az e-mailhez csatolva egy személyi 

igazolvány- vagy útlevél-másolatot. 
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MELLÉKLET: RIASZTÁS BEJELENTÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDŐÍV  

 
[Figyelmeztetés : minden mezőt ki kell tölteni, kivéve ha a kérdőív másként rendelkezik.] 

 

 

1. A Bejelentő elérhetőségei (Kötelező kitölteni, kivéve mentesség esetén) : 

 

Rendkívül fontos megadni a Bejelentő adatait. A Referensnek adott esetben fel kell vennie a 

kapcsolatot a Bejelentővel, hogy pontosítást és/vagy kiegészítő információkat kérjen tőle. A 

megadott adatok bizalmasak maradnak és a Cégcsoport biztosítja, hogy szigorúan bizalmasan 

kezeljék azokat. 
 

Vezetéknév : 

 

 

 

 

Keresztnév : 

 

 

 

 

Egység/Szervezet neve és beosztás: 

 

 

 

 

 

Elektronikus cím : 

 

 

 

 

Telefon [nem kötelező] : 
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2. A riasztás által érintett személy adatai: 

 

 

Vezetéknév : 

 

 

 

 

 

Keresztnév : 
 

 

 

 

 

Beosztás: 

 

 

 

 

 

 

Elektronikus cím : 

 

 

 

 

 

 

Telefon [nem kötelező] : 

 

 

 

 

3. A riasztásra vonatkozó információk  
 

[Megjegyzés: Kérjük, semmilyen bizalmas adatot (szexuális orientáció, politikai vagy vallási 

meggyőződés, egészség, szakszervezeti tagság) ne közöljön, kivéve ha ezek az információk 

elengedhetetlenek a riasztás pontosabb megértéséhez.] 
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A riasztást kiváltó körülmények objektív leírása, pontosítva azok vélt jellegét (tények, dátum, 

helyszín, bizonyítékok, a leírt helyzetben érintett személyek neve vagy, ha egy személyt nem 

ismer név szerint, az azonosítására szolgáló információk, stb):  

 

 

 

 

 

 

Kérjük, hogy az Ön által választott módon juttassa el hozzánk a riasztást alátámasztó 

részleteket. 

 

Mi alapján gondolja, hogy a helyzet a Mechanizmus hatálya alá tartozik?  

 

 

 

 

 

A RIASZTÁS FELDOLGOZÁSA 

A riasztás kézhezvétele után a Bejelentő tájékoztatást kap az átvételről és arról, hogy 

maximum milyen határidővel kell megvizsgálni a befogadhatóságot. Ez a határidő nem 

haladhatja meg az átvételtől számított 3 hetet. 

 

A BEJELENTŐ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI 

Az alábbi kérdőív alapján begyűjtött információkat a Cégcsoport egyik leányvállalata 

automatikusan feldolgozza. A riasztásért és az adatfeldolgozásért felelős Plastic Omnium 

Gestion székhelye : 19, boulevard Jules Carteret (69 007) Lyon, Franciaország. 

 

Ezenfelül a Bejelentő tanúsítja, hogy az alábbi tájékoztatást jóhiszeműen, önzetlenül teszi, 

eltekintve a nem szándékos tévedésektől vagy mulasztásoktól. 

 

Elfogadja és elismeri, hogy minden visszaélésszerű riasztás adott esetben fegyelmi vagy 

igazságügyi eljárást vonhat maga után. 

 

Végül, az érvényes szabályozás feltételei és korlátai mentén a Bejelentőnek jogában áll a rá 

vonatkozó személyes adatokat helyesbíteni, kiegészíteni, frissíteni, zárolni vagy törölni, ha azok 

pontatlanok, hiányosak, félrevezetőek, elavultak vagy ha begyűjtésük, használatuk, 

terjesztésük vagy tárolásuk tiltott. 
 

A Bejelentőnek szintén jogában áll a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban jogos 

esetben élni hozzáférési, lekérdezési és tiltakozási jogával.  
 

Egyebek mellett minden Bejelentő meghatározhatja az iránymutatásokat arra vonatkozóan, 

hogy hogyan kezeljék, töröljék vagy terjesszék személyes adatait halála után. 
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Az említett jogok gyakorlására a Bejelentő ajánlott levélben írásos, keltezett és aláírt kérelmet 

nyújthat be a Plastic Omnium Gestion, 1 allée Pierre Burelle – 92 593 Levallois Perret, 

Franciaország címre,  a Referensnek címezve, vagy e-mailben is megkeresheti neve, címe és 

azon telefonszáma feltüntetésével, ahol munkaidőben érhető el, csatolván kérelméhez egy 

személyi igazolvány- vagy útlevél-másolatot. 


