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PROCEDURA DOTYCZĄCA SYSTEMU ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 Grupa Plastic Omnium 

  

 

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania Grupa Plastic Omnium, rozumiana jako 

obejmująca wszystkie jednostki kontrolowane przez spółkę Plastic Omnium we wszystkich 

krajach (zwana w dalszej części dokumentu „Grupą” lub „Plastic Omnium”), wprowadziła 

system zgłaszania nieprawidłowości (zwany dalej „Systemem Zgłaszania”). System ten jest 

otwarty dla członków zarządu i pracowników Grupy, a także współpracowników zewnętrznych 

i okazjonalnych1
 (zwanych dalej „Pracownikami”), a także dla wszystkich interesariuszy Grupy 

Plastic Omnium (takich jak dostawcy, klienci, itp.) w celu zapewnienia możliwości 

sygnalizowania wszelkich nieprawidłowości objętych zakresem obowiązywania Systemu 

Zgłaszania. Pracownicy i/lub inni interesariusze korzystający z Systemu Zgłaszania będą 

określani jako „Zgłaszający”. 

 

W niniejszym dokumencie znajdą Państwo informacje dotyczące funkcjonowania Systemu 

Zgłaszania. Z dokumentem tym Pracownicy mogą zapoznać się w intranecie Grupy lub też 

zostaje im on udostępniony w dowolnej formie przed rozpoczęciem ich pracy dla Grupy. 

Można się z nim również zapoznać na stronie internetowej Grupy Plastic Omnium. 

 

Korzystanie z Systemu Zgłaszania jest fakultatywne i nie będą stosowane żadne sankcje w 

przypadku nieskorzystania z Systemu Zgłaszania w celu zasygnalizowania zachowania, złożenia 

skargi bądź zgłoszenia domniemanego naruszenia objętego zakresem obowiązywania Systemu 

Zgłaszania.  

 

Zakres obowiązywania Systemu Zgłaszania 

 

System Zgłaszania pozwala na zasygnalizowanie wszelkiej sytuacji, o której wiedzę Zgłaszający 

uzyskał osobiście i związanej z:  

 

� przestępstwem lub wykroczeniem 

� poważnym i oczywistym naruszeniem zobowiązania międzynarodowego 

ratyfikowanego lub przyjętego przez Francję zgodnie z prawem 

� poważnym i oczywistym naruszeniem jednostronnego aktu organizacji 

międzynarodowej podjętego na podstawie zobowiązania międzynarodowego 

przyjętego zgodnie z prawem 

� poważnym i oczywistym naruszeniem przepisów prawa bądź regulaminu  

� poważnym zagrożeniem lub szkodą dla interesu społecznego  

� istnieniem zachowań lub sytuacji niezgodnych z Kodeksem Postępowania Grupy 

noszących znamiona korupcji lub płatnej protekcji 

� poważnym zagrożeniem lub szkodą dla praw człowieka i podstawowych swobód 

obywatelskich, dla zdrowia i bezpieczeństwa osób, a także dla środowiska naturalnego 

wynikających z działalności spółki lub spółek przez nią kontrolowanych, a także z 

                                                      
1 Termin współpracownicy zewnętrzni i okazjonalni odnosi się do pracowników agencji pracy czasowej, 

praktykantów, usługodawców oddelegowanych do Grupy. 
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działalności podwykonawców lub dostawców, z którymi istnieją ugruntowane relacje 

handlowe, o ile odnośna działalność związana jest z tymi relacjami.  

 
Zgłoszenie nie może dotyczyć elementów objętych tajemnicą państwową, tajemnicą lekarską 

ani tajemnicą zawodową obowiązującą w relacjach między adwokatem a klientem.  

 

Sposób funkcjonowania Systemu Zgłaszania 

 
1. Uruchomienie Systemu Zgłaszania 

 

W przypadku stwierdzenia uchybienia w jednej z wymienionych powyżej dziedzin, Pracownik 

powinien w pierwszej kolejności porozmawiać na ten temat ze swoim przełożonym lub ze 

zwierzchnikiem przełożonego. Jeżeli zwrócenie się do przełożonego lub jego zwierzchnika 

byłoby trudne, Pracownik ma do swojej dyspozycji inne sposoby zasygnalizowania 

nieprawidłowości. 

 

Zgłaszający może zasygnalizować daną sytuację poprzez formularz znajdujący się w załączniku 

do niniejszego dokumentu (dostępny również w intranecie Grupy) Sekretarzowi Generalnemu 

(„Osobie Odpowiedzialnej”), korzystając z jednego z następujących kanałów: 

 

� poczty elektronicznej: corporatesecretary.ethicsalert@plasticomnium.com 

� adresu pocztowego (poufnej przesyłki):  
 

Plastic Omnium 
Alerte Ethique  
1, allée Pierre Burelle 

92593 Levallois Cedex Francja 

 

Zgłaszających zachęca się do niekorzystania z Systemu Zgłaszania w sposób anonimowy. Drogą 

wyjątku zgłoszenie osoby, która chce pozostać anonimowa, może zostać rozpatrzone, jeśli 

ustalone zostanie, że sytuacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest poważna, a elementy 

faktyczne są wystarczająco szczegółowe. 

 

Zgłaszający musi: 

 

� działać w sposób bezinteresowny i w dobrej wierze  

� być osobiście w posiadaniu informacji o zgłoszonym naruszeniu (wyklucza się w 

związku z tym możliwość zgłaszania w oparciu o jakiekolwiek pogłoski) 

� opierać się wyłącznie na informacjach sformułowanych w obiektywny sposób, 

mających związek z zakresem obowiązywania Systemu Zgłaszania i absolutnie 

koniecznych do zweryfikowania przedstawionych zarzutów 

� dołączyć do formularza wszelkie dokumenty lub informacje mogące udowodnić 

przedstawione zarzuty. 
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Po otrzymaniu zgłoszenia Osoba Odpowiedzialna informuje bezzwłocznie Zgłaszającego drogą 

elektroniczną i/lub pisemną o wpłynięciu zgłoszenia oraz o terminie rozpatrzenia jego 

dopuszczalności (termin rozpatrzenia dopuszczalności nie może przekraczać 3 tygodni).  

 

 

2. Rozpatrzenie zgłoszenia  

 

� Procedura weryfikacji dopuszczalności zgłoszenia  

 

Po zbadaniu zgłoszenia przez Osobę Odpowiedzialną Zgłaszający zostanie poinformowany 

drogą elektroniczną i/lub pisemną, czy jego zgłoszenie zostało uznane za dopuszczalne czy też 

nie: 

 

- Zgłoszenie uznaje się za niedopuszczalne: dane dotyczące zgłoszenia są natychmiast 

usuwane albo bezzwłocznie archiwizowane po zapewnieniu ich anonimowości, a Zgłaszający 

zostaje o tym poinformowany. 

 

-  Zgłoszenie uznaje się za dopuszczalne: zgłoszenie zostaje przekazane do dalszego 

rozpatrzenia i przeprowadza się dochodzenie, w szczególności poprzez zebranie wszelkich 

dokumentów, danych i informacji koniecznych do rozpatrzenia zgłoszenia.  

 

� Dochodzenie 

 

Prowadząc działania związane z dochodzeniem Osoba Odpowiedzialna gwarantuje: 

 

� poufność wszelkich danych i informacji otrzymanych i wykorzystywanych w ramach 

działań związanych z dochodzeniem, za wyjątkiem przypadków, w których przekazanie 

informacji jest wymagane przepisami prawa 

� wnikliwą analizę wszelkich danych, informacji i dokumentów, na podstawie których 

wymagane jest podjęcie przez nią działań  

� przeprowadzenie postępowania odpowiedniego do okoliczności i opartego na 

działaniu w sposób niezależny. 

 
W celu zagwarantowania odpowiedniego przeprowadzenia dochodzenia oraz zapewnienia, iż 

jego wyniki będą uzasadnione, Osoba Odpowiedzialna może skorzystać z kompetencji 

dyrektorów właściwych działów.   

 

W przypadku gdy Osoba Odpowiedzialna nie rozpatrzy dopuszczalności zgłoszenia w terminie 

3 tygodni, Zgłaszający ma możliwość zwrócenia się do organów sądowych, organów 

administracyjnych lub izb zawodowych w zależności od dziedziny, której dotyczy zgłoszenie.  

 

W przypadku braku rozpatrzenia zgłoszenia przez wyżej wymienione organy w terminie trzech 

miesięcy, Zgłaszający ma możliwość upublicznienia swojego zgłoszenia.  
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Drogą wyjątku, w przypadku poważnego i natychmiastowego zagrożenia lub ryzyka 

nieodwracalnych szkód, Zgłaszający może wnieść swoje zgłoszenie bezpośrednio do odnośnych 

organów sądowych, administracyjnych lub izb zawodowych równolegle z wykorzystaniem 

Systemu Zgłaszania lub w alternatywie do niego lub też upublicznić swoje zgłoszenie bez 

korzystania z Systemu Zgłaszania.  

 

 

 

 

Gwarancje  
 

1. Gwarancje dla Zgłaszającego nieprawidłowość 

  

� Nieujawnianie tożsamości Zgłaszającego  

 

Grupa upewnia się o zachowaniu całkowitej poufności w odniesieniu do tożsamości 

Zgłaszającego. Elementy pozwalające na ustalenie tożsamości Zgłaszającego mogą zostać 

ujawnione wyłącznie za jego zgodą, za wyjątkiem sytuacji przekazania ich organom sądowym. 

  

Wszystkie osoby pomagające Osobie Odpowiedzialnej w ramach Systemu Zgłaszania objęte są 

obowiązkiem zachowania całkowitej poufności w odniesieniu do otrzymywanych informacji, 

zwłaszcza tych, które mogą pozwolić na ustalenie tożsamości Zgłaszającego.  

 

� Brak sankcji 

 

Zgłaszający działający w dobrej wierze i w sposób bezinteresowny nie może zostać zwolniony, 

poddany sankcjom ani dyskryminowany w żaden sposób ze względu na zasygnalizowanie danej 

sytuacji w poszanowaniu Systemu Zgłaszania, nawet jeśli elementy faktyczne okażą się 

następnie nieścisłe lub nie pociągną za sobą żadnych działań. 

 

Z kolei w przypadku udowodnionego nadużycia Systemu Zgłaszania, Zgłaszający naraża się na 

sankcje dyscyplinarne oraz, w stosownych przypadkach, na wszczęcie wobec niego 

postępowania sądowego.   

 

2. Gwarancje dla osoby, której dotyczy zgłoszenie 

 

� Poinformowanie osoby, której dotyczy zgłoszenie  

 

Osoba, której dotyczy zgłoszenie, zostanie poinformowana przez Osobę Odpowiedzialną w 

momencie zarejestrowania jej danych w formie informatycznej lub innej, aby w stosownym 

przypadku móc sprzeciwić się z uzasadnionych powodów ich przetwarzaniu. 

 

Jeśli konieczne jest podjęcie środków zabezpieczających, w szczególności po to, aby zapobiec 

zniszczeniu dowodów związanych ze zgłoszeniem, osoba, której dotyczy zgłoszenie, zostanie 

poinformowana po przyjęciu tych środków.  
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Informacja o zgłoszeniu zostaje przekazana drogą elektroniczną i zawiera nazwę jednostki 

odpowiedzialnej za System Zgłaszania, zarzucane działania, działy zaangażowane w 

prowadzenie dochodzenia, a także informacje na temat sposobu korzystania z prawa dostępu 

do danych oraz możliwości ich skorygowania.  

 

� Nieujawnianie tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie 

 

Informacje na temat tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie, traktowane są w sposób 

całkowicie poufny. 

 

Elementy pozwalające na ustalenie tożsamości osoby objętej zgłoszeniem mogą być ujawnione 

dopiero po stwierdzeniu zasadności zgłoszenia, za wyjątkiem sytuacji przekazania ich organom 

sądowym. 

 

3. Gromadzenie danych osobowych i okres ich przechowywania  

 

� Gromadzenie danych osobowych 

 

W przypadku wpłynięcia zgłoszenia zawarte w nim dane są automatycznie przetwarzane przez 

filię Grupy, Plastic Omnium Gestion, z siedzibą pod adresem: 19 boulevard Jules Carteret 

69007 Lyon, będącą podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie.  

 

W ramach zgłoszenia rejestrowane mogą być jedynie następujące dane: 

 

� tożsamość, stanowisko i dane adresowe Zgłaszającego (poza przypadkiem zgłoszenia 

anonimowego) 

� tożsamość, stanowisko i dane adresowe osób, których dotyczy zgłoszenie  

� tożsamość, stanowisko i dane adresowe osób zaangażowanych w przyjęcie lub 

rozpatrywanie zgłoszenia  

� sygnalizowane fakty 

� elementy zebrane w ramach weryfikacji sygnalizowanych faktów  

� sprawozdanie z działań weryfikacyjnych/z dochodzenia  

� działania następcze podjęte w wyniku zgłoszenia 

 

Grupa może zlecić podmiotom trzecim całość lub część działań związanych z rozpatrywaniem 

zgłoszeń, upewniając się, że podwykonawcy działać będą z poszanowaniem wszelkich środków 

bezpieczeństwa pozwalających zapewnić poufność informacji. 

 

Grupa nie przekazuje w żadnym wypadku danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w 

ramach Systemu Zgłaszania poza Unię Europejską. Gdyby doszło do jakiegokolwiek transferu 

danych osobowych do kraju trzeciego, wiązałoby się to z uruchomieniem gwarancji 

wynikających z właściwych przepisów i poinformowaniem osób, których dotyczyłaby taka 

sytuacja.   
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Zgłaszający może złożyć reklamację do francuskiego organu ds. ochrony danych („CNIL”) w 

odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Grupę 

w ramach Systemu Zgłaszania. 

 

� Okres przechowywania danych osobowych 

 

Dane związane ze zgłoszeniem uznanym przez Osobę Odpowiedzialną za nieobjęte zakresem 

obowiązywania Systemu Zgłaszania zostaną bezzwłocznie zniszczone lub zarchiwizowane po 

zapewnieniu ich anonimowości.  

 

Jeśli po przeprowadzeniu dochodzenia nie zostanie podjęte żadne postępowanie dyscyplinarne 

ani sądowe, dane związane ze zgłoszeniem zostaną zniszczone lub zarchiwizowane po 

zapewnieniu ich anonimowości przez Osobę Odpowiedzialną w okresie dwóch miesięcy od 

zamknięcia dochodzenia. Zgłaszający oraz osoby, których dotyczy zgłoszenie, zostaną 

poinformowani o zamknięciu dochodzenia.  

 

Jeśli wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub wobec Zgłaszającego zostaje wszczęte 

postępowanie dyscyplinarne lub sądowe, dane związane ze zgłoszeniem przechowywane są 

przez Osobę Odpowiedzialną do momentu zakończenia postępowania.  

 

4. Prawo dostępu do danych i ich korygowania 

 

W ramach i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach Grupa gwarantuje 

wszelkim osobom zidentyfikowanym w ramach Systemu Zgłaszania prawo do uzyskania 

dostępu do dotyczących je danych oraz wniesienia wniosku o ich skorygowanie lub usunięcie, 

jeśli są one nieścisłe, niekompletne, błędne lub przedawnione.  

 

Każdy Zgłaszający ma w szczególności prawo do skorygowania, uzupełnienia, zaktualizowania, 

zablokowania lub usunięcia dotyczących go danych osobowych, które są nieścisłe, 

niekompletne, błędne, przedawnione lub których zbieranie, wykorzystywanie, przekazywanie 

lub przechowywanie jest zabronione.  

 

Każdy Zgłaszający ma również prawo dostępu do swoich danych osobowych, zadania zapytania 

na ich temat lub sprzeciwienia się ich przetwarzaniu z uzasadnionych powodów.  

 

Ponadto każdy Zgłaszający może określić wytyczne dotyczące przechowywania, usuwania i 

przekazywania danych osobowych po jego śmierci.  

 

Aby skorzystać z tych praw, Zgłaszający przesyła swój pisemny wniosek listem poleconym 

opatrzonym datą i podpisem do Plastic Omnium Gestion, na adres: 1 allée Pierre Burelle – 

92593 Levallois Perret, skierowanym do Osoby Odpowiedzialnej lub wysyła do niej list 

elektroniczny podając swoje nazwisko, adres, numer telefonu, na który można do niego 

dzwonić w godzinach biurowych, załączając dwustronną kopię dowodu osobistego lub 

paszportu. 
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ZAŁĄCZNIK: FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI  

 

[Wszystkie pola są obowiązkowe, chyba że w formularzu uściślono, że jest inaczej.] 

 

 

1. Dane dotyczące osoby zgłaszającej nieprawidłowość (obowiązkowe poza 

wyjątkowymi sytuacjami): 

 

Przekazanie przez Zgłaszającego danych jest ważne. Może zaistnieć potrzeba skontaktowania 

się Osoby Odpowiedzialnej ze Zgłaszającym w celu uzyskania uściśleń i/lub dodatkowych 

informacji.  Przekazane dane pozostaną poufne, a Grupa upewni się o ścisłym przestrzeganiu 

tej poufności.   

 

Nazwisko: 

 

 

 

 

Imię: 

 

 

 

 

Jednostka/Nazwa organizacji i stanowisko: 

 

 

 

 

 

Adres elektroniczny: 

 

 

 

 

Telefon [fakultatywny]: 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

2. Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie: 

 

 

Nazwisko: 

 

 

 

 

 

Imię: 

 

 

 

 

 

Stanowisko: 

 

 

 

 

 

 

Adres elektroniczny: 

 

 

 

 

 

 

Telefon [fakultatywny]: 

 

 

 

 

3. Informacje dotyczące sygnalizowanej sytuacji  

 

[Prosimy nie przekazywać wrażliwych danych na temat osób fizycznych (dotyczących ich 

orientacji seksualnej, opinii politycznych lub religijnych, zdrowia i przynależności 

związkowej), chyba że informacje te są niezbędne dla lepszego zrozumienia zgłoszenia.] 
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Obiektywny opis faktów będących podstawą zgłoszenia z uwzględnieniem ich domniemanego 

charakteru (fakty, daty, miejsca, dowody, nazwiska osób, których dotyczy sytuacja lub jeśli nie 

znają Państwo ich nazwiska - informacje pozwalające na ustalenie ich tożsamości, itd.): 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o przekazanie nam na dowolnym nośniku elementów, na których opiera się 

zgłoszenie.  

 

Powody, dla których sądzą Państwo, że dana sytuacja wchodzi w zakres obowiązywania 

Systemu Zgłaszania:  

 

 

 

 

 

ROZPATRZENIE ZGŁOSZENIA 

Po otrzymaniu zgłoszenia Zgłaszający zostanie poinformowany o jego wpłynięciu oraz o 

maksymalnym terminie rozpatrzenia jego dopuszczalności, który nie może przekraczać 3 

tygodni od daty otrzymania zgłoszenia. 

 

ZOBOWIĄZANIA I PRAWA ZGŁASZAJĄCEGO  

Informacje zebrane w niniejszym formularzu są automatycznie przetwarzane przez spółkę 

Plastic Omnium Gestion z siedzibą pod adresem: 19, boulevard Jules Carteret w Lyonie (69007). 

Celem ich przetwarzania jest sygnalizowanie i rozpatrywanie zgłoszeń. 

 

Ponadto Zgłaszający poświadcza, że przekazał informacje w dobrej wierze i w sposób 

bezinteresowny, a ewentualne pomyłki bądź pominięcia są niecelowe.  

 

Przyjmuje on do wiadomości i akceptuje, że wszelkie oszczercze doniesienia mogą narazić go na 

środki dyscyplinarne i/lub na wszczęcie wobec niego w stosownych przypadkach postępowania 

sądowego. 

 

Zgłaszający ma ponadto prawo, na warunkach i w ramach określonych w obowiązujących 

przepisach, do skorygowania, uzupełnienia, zaktualizowania, zablokowania lub usunięcia 

dotyczących go danych osobowych, jeżeli są one nieścisłe, niekompletne, błędne, przedawnione 

lub których zbieranie, wykorzystywanie, przekazywanie lub przetrzymywanie jest zabronione.  

 

Ma on również prawo dostępu do swoich danych osobowych, zadania zapytania na ich temat 

lub sprzeciwienia się ich przetwarzaniu z uzasadnionych powodów.  
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Ponadto Zgłaszający może określić wytyczne dotyczące przechowywania, usuwania i 

przekazywania danych osobowych po jego śmierci.  

 

Aby skorzystać z tych praw, Zgłaszający przesyła swój pisemny wniosek listem poleconym 

opatrzonym datą i podpisem do Plastic Omnium Gestion na adres: 1, allée Pierre Burelle – 

92593 Levallois Perret, skierowanym do Osoby Odpowiedzialnej lub wysyła do niej list 

elektroniczny podając swoje nazwisko, adres, numer telefonu, na który można do niego 

dzwonić w godzinach biurowych, załączając dwustronną kopię dowodu osobistego lub 

paszportu. 

 


