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POSTUP TÝKAJÚCI SA MECHANIZMU OZNAMOVANIA  
NEKALÝCH PRAKTÍK   

Skupina Plastic Omnium 

 

 

Preambula 
V súlade s ustanoveniami Kódexu správania,  zaviedla Skupina Plastic  Omnium, definovaná ako 

celok zoskupujúci všetky subjekty  kontrolované Spoločnosťou Plastic Omnium  vo všetkých 

krajinách,  (ďalej « Skupina » alebo « Plastic Omnium ») mechanizmus oznamovania nekalých 

praktík (ďalej « Mechanizmus »). Spomínaný Mechanizmus  je prístupný  zástupcom 

zamestnancov a zamestnancom  Skupiny, ako aj externým  a príležitostným 

spolupracovníkom1 (ďalej sú označení jedným slovom « Spolupracovníci»), ako aj všetkým  

ďalším účastníkom spolupracujúcim so skupinou Plastic Omnium  (ako sú dodávatelia, 

klienti...), a poskytuje im možnosť oznamovať akékoľvek nekalé praktiky, na ktoré sa vzťahuje 

rozsah pôsobnosti Mechanizmu. Spolupracovníci a/alebo účastníci, ktorí tento mechanizmus  

využívajú, budú zvyčajne nazývaní « Oznamovatelia ». 

 

V nasledujúcom texte sú uvedené informácie o zavedení Mechanizmu do praxe. Tento 

dokument je pre Spolupracovníkov prístupný  na intranete Skupiny alebo im bol iným 

spôsobom poskytnutý ešte pred začiatkom  ich práce v rámci Skupiny.   

 

Používanie Mechanizmu je dobrovoľné a Spolupracovníci, ktorí ho nepoužili pri oznamovaní   

nekalého správania, sťažnosti alebo priestupku, na ktoré by sa mal vzťahovať rozsah  jeho 

pôsobnosti, nemôžu byť postihovaní.  

  

Rozsah pôsobnosti Mechanizmu 

 

Tento Mechanizmus umožňuje Spolupracovníkom v prípade, že sú im osobne známe  

vedomosti, oznámiť  :  

� zločin alebo priestupok ; 
� závažné a zrejmé  porušenie medzinárodného záväzku riadne ratifikovaného a 

schváleného vo Francúzsku; 
� závažné a zrejmé porušenie  jednostranného aktu medzinárodnej organizácie, ktorý 

bol prijatý na základe medzinárodného  záväzku riadne ratifikovaného ; 
� závažné a zrejmé porušenie zákona alebo nariadenia; 
� ohrozenie alebo vážne poškodenie všeobecného  záujmu; 
� výskyt takého  správania alebo situácií, ktoré sú v protiklade  s Kódexom správania 

Skupiny, ktoré by mohli byť považované za korupčné alebo klientelizmus.  

 

                                                      
1 Externý a príležitostný spolupracovník  označuje agentúrnych zamestnancov, stážistov, 
poskytovateľov detašovaných služieb  Skupiny. 
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Je potrebné poznamenať, že oznamovanie sa nemôže týkať  vecí, ktoré sú chránené 

tajomstvom národnej obrany, lekárskym tajomstvom alebo  zachovaním mlčanlivosti vo vzťahu  

advokáta a jeho klienta.  

 
Fungovanie Mechanizmu 
 

1. Spustenie Mechanizmu 

 

V prípade nekalého správania  v oblastiach, o ktorých hovorí  vyššie uvedený odsek, 
Spolupracovník   je povinný ich prediskutovať  najskôr  so svojim priamym nadriadeným, 
prípadne s jeho nadriadeným. 

 
2. Spustenie mechanizmu 

 

V prípade, kedy dôjde k nekalému správaniu z hore uvedeného odseku, musí o nich 

Spolupracovník diskutovať  v prvom rade so svojím priamym nadriadeným, prípadne  s jeho 

nadriadeným. Ak by mal byť problém s oslovením priameho nadriadeného spolupracovníka, či 

jeho nadriadeného, má spomínaný spolupracovník  k dispozícii  iný prostriedok na  

oznamovanie nekalých praktík .  

 

Oznamovateľ však môže zaslať formulár o oznámení nekalej praktiky, ktorý sa nachádza v 

prílohe tohto dokumentu  (k dispozícii je rovnako aj na intranetovej stránke Skupiny), 

Generálnemu tajomníkovi (« Referent »)  prostredníctvom  jedného z nasledujúcich 

špecifických kanálov: 

 

� Na e-mailovu adresu: corporatesecretary.ethicsalert@plasticomnium.com 

� Poštou v obálke s označením « Dôverné »:  
 
Plastic  Omnium 
Alerte Ethique  
1, allée Pierre Burelle 
92593 Levallois Cedex France 

 

Vyzývame Oznamovateľa nepoužívať mechanizmus oznamovania anonymne. Upozornenie 

osobou, ktorá chce zostať v anonymite  môže byť  prešetrené iba v prípade, kedy je 

skonštatovaná závažnosť spomínaných skutkov  a  uvádzané fakty sú dostatočne  podrobné.   

 

Oznamovateľ musí : 

 

� konať nezaujato a v dobrej viere; 

� osobne mať vedomosť o oznamovanej nekalej praktike (takže akékoľvek oznámenie 

zakladajúce sa iba na klebetách je vylúčené) ; 

� podávať iba  objektívne naformulované informácie v priamej súvislosti s rozsahom 

pôsobenia Mechanizmu a nevyhnutne potrebné  na overenie uvádzaných   skutkov ; 

� ku formuláru pripojiť  každý dokument alebo informáciu, ktoré dokazujú uvádzané 

skutky. 
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Po prevzatí oznámenia, Referent bezodkladne  elektronickou a/alebo písomnou formou 

informuje  Oznamovateľa  o prevzatí oznámenia, ako aj o maximálnej dobe potrebnej na 

preskúmanie jeho prípustnosti (doba skúmania prípustnosti  nemôže  byť dlhšia ako 3 týždne).  

 

3. Spracovanie oznámenia  

 

� Postupy overenia prípustnosti oznámenia  

 

Referent, po preskúmaní oznámenia, poskytne elektronickou a/alebo písomnou formou 

Oznamovateľovi informáciu, či je alebo nie je jeho oznámenie prípustné  : 

 

- Neprípustné oznámenie : údaje  súvisiace  s výstrahou  sú okamžite, po anonymizácii, zničené 

alebo bezodkladne archivované  a Oznamovateľ je o tom informovaný. 

 

-  Prípustné oznámenie: takéto oznámenie je potom predmetom riešenia  a v rámci 

vyšetrovania sa  zhromaždia všetky dokumenty, údaje a informácie  pre toto riešenie potrebné.  

 

� Vyšetrovanie 

 

Pri výkone vyšetrovacej  funkcie Referent garantuje : 

 

� mlčanlivosť o všetkých získaných  údajoch  a informáciách použitých v rámci 

vyšetrovania, okrem prípadov, kedy zákon vyžaduje odovzdanie informácií; 

� dôkladnú analýzu všetkých údajov, informácií  alebo dokumentov  potrebných pre jeho 

konanie vo veci ; 

� použitie náležitého a nezávislého   postupu vyžadovaného okolnosťami. 

 
Pre potreby garantovania dôsledného vyšetrenia a jeho výsledkov, si v prípade potreby 

Referent môže  pribrať  na pomoc riaditeľov útvarov.     

 

Pri predpoklade, kedy by Referent neskúmal prijateľnosť  oznámenia  v lehote 3 týždňov, 

Oznamovateľ  má možnosť  obrátiť sa na súdny alebo správny orgán  alebo profesijné  

organizácie, a to podľa oblasti, ktorej sa oznámenie týka.  

 

V prípade absencie konania vyššie uvedených orgánov, v lehote  3 mesiacov, má Oznamovateľ 

možnosť  svoje oznámenie  zverejniť.  

 

Výnimočne, v prípade závažného  a bezprostredného nebezpečenstva alebo rizika nezvratného 

poškodenia, môže Oznamovateľ  svoje  oznámenie  uskutočniť priamo u  súdneho alebo  

správneho orgánu, dotknutej profesijnej organizácie, podľa výberu alebo súčasne, alebo môže 

svoje oznámenie zverejniť , a to bez použitia Mechanizmu. 
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Garancie poskytované Oznamovateľovi  
 

1. Poskytované garancie  

 

� Mlčanlivosť o identite Oznamovateľa  

 

Skupina  dbá  o striktné zachovanie mlčanlivosti o identite Oznamovateľa. Také informácie, na 

základe ktorých by mohla byť identifikovaná identita Oznamovateľa  nemôžu byť poskytnuté 

iným osobám okrem prípadu, kedy ide o súdny orgán, a iba  na základe dohody.   

 

Všetci, ktorí  Referentovi pomáhajú pri vyšetrovaní v rámci Mechanizmu sú povinní  zachovávať 

prísnu mlčanlivosť  v súvislosti s týmito informáciami, najmä pokiaľ ide  o identitu 

Oznamovateľa.  

 

� Absencia sankcií 

 

Oznamovateľ konajúci v dobrej viere a  nezaujato  nemôže byť prepustený,  postihovaný  alebo  

žiadnym spôsobom diskriminovaný  za to, že oznámil určité skutky v súlade s Mechanizmom, a 

to dokonca ani  ak sa tieto skutky  neskôr ukážu ako  nepresné a  nebudú predmetom ďalšieho 

skúmania.  

 

Naopak, ak sa preukáže zneužitie Mechanizmu, môže byť Oznamovateľ postihnutý 

disciplinárnymi  sankciami, ba dokonca, môže byť aj súdne stíhaný.  

 

2. Garancie poskytované osobe, ktorej sa  oznámenie  o nekalých praktikách týka  

 

� Informácia o osobe, dotknutej oznámením o nekalej praktike 

 

Osoba, ktorej sa oznámenie týka, musí byť  po zaevidovaní údajov o nej, Referentom 

informovaná tak, aby mala možnosť namietať proti spracovaniu  týchto údajov, ak sú jej 

dôvody legitímne.  

 

Ak sú potrebné opatrenia na zachovanie údajov, najmä  z dôvodu  zabránenia zničenia dôkazov  

týkajúcich sa oznámenej skutočnosti, informovanie  dotknutej osoby sa uskutoční až po prijatí 

týchto opatrení.  

 

Táto informácia sa  poskytne  elektronickou formou a uvedie, ktorý subjekt je zodpovedný za 

Mechanizmus, ktoré skutky sú namietané,  ktoré príslušné oddelenia uskutočnia vyšetrovanie, 

a upresní aj práva na prístup k informáciám a ich prípadnú opravu.    

 

� Mlčanlivosť o identite osoby, ktorej sa oznámenie týka  

 

Pri spracovaní identity osoby, ktorej sa oznámenie týka,  je zachovaná prísna mlčanlivosť. 
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Informácie, na základe ktorých by mohla byť odhalená identita dotknutej osoby nesmú byť 

poskytnuté nikomu  okrem  súdneho orgánu, za podmienky, že je potvrdená opodstatnenosť 

oznámenej skutočnosti .  

 

3. Zbieranie  osobných údajov  a dĺžka ich uchovávania  

 

� Zbieranie osobných údajov  

 

V prípade oznámenia  nekalej praktiky prebieha získavanie údajov  a ich automatické 

spracovanie realizované  pobočkou Skupiny Plastic Omnium Gestion, so sídlom  na adrese 19 

boulevard Jules Carteret 69 007 Lyon , ktorá je za ich  spracovanie zodpovedná.  

 

V prípade oznámenia nekalej praktiky môžu byť evidované iba  nasledujúce kategórie údajov: 

 

� identita, funkcie a údaje Oznamovateľa  (okrem prípadu anonymného oznámenia); 

� identita, funkcie a údaje osôb, ktoré sú predmetom oznámenia ; 

� identita, funkcie a údaje osôb podieľajúcich sa na získavaní a spracovaní informácií o  

oznámenej skutočnosti ; 

� nahlásené skutky ; 

� informácie získané v rámci  overenia nahlásených skutkov ; 

� zápisnica o operáciách súvisiacich s overovaním/ vyšetrovaním ; 

� čo nasleduje po oznámení nekalých praktík 

 

Skupina má možnosť zadať buď celé spracovanie oznámených údajov, alebo ich časť, 

externému dodávateľovi a musí dohliadnuť na to, aby dodávateľ dodržal  všetky bezpečnostné 

opatrenia súvisiace so zachovaním dôvernosti  informácií.   

 

Skupina neprikročí k žiadnemu transferu zozbieraných a spracovaných osobných údajov  v 

rámci Mechanizmu  mimo Európskej únie. Akýkoľvek transfer  osobných údajov, ktorý by mal 

byť uskutočnený smerom k tretím krajinám  by mal byť  zabezpečený  potrebnými zárukami v 

súlade s platnou legislatívou a dotknuté osoby majú byť informované.   

 

Oznamovateľ môže  podať sťažnosť  Národnej komisii pre informatiku a slobody (francúzska 

skratka « CNIL ») v súvislosti  so žiadosťou o spracovanie  osobných údajov, ktoré Skupina v 

rámci Mechanizmu spravuje.  

 

� Dĺžka uchovávania osobných údajov  

 

Údaje týkajúce sa oznámenia, ktoré Referent  nepovažuje za údaje  patriace do rozsahu 

pôsobenia Mechanizmu budú, po  ich anonymizácii,  bezodkladne  zničené alebo  archivované. 

 

Ak po oznámení udalosti nie je začaté disciplinárne alebo súdne  konanie následne po 

vyšetrení, údaje týkajúce sa tejto oznámenej skutočnosti  budú, po  ich anonymizácii, zničené 

alebo archivované  Referentom  v lehote do 2 mesiacov  po uzatvorení vyšetrovania.  
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Oznamovateľ, ako aj osoby dotknuté oznámením nekalých praktík, dostanú  informácie 

o ukončení konania.  

 

Ak je začaté disciplinárne alebo súdne konanie  voči  spochybnenej osobe alebo  voči 

Oznamovateľovi, údaje týkajúce sa  oznámenej skutočnosti  sú uchovávané u Referenta až po 

ukončenie celého konania .  

 

4. Dodržiavanie práva na prístup k informáciám a ich opravu  

 

V rámci podmienok a  hraníc vymedzených  platnou legislatívou, Skupina každej osobe 

identifikovanej v rámci Mechanizmu garantuje právo prístupu k informáciám s ňou súvisiacich  

a v prípade, že sú tieto informácie nepresné, nekompletné, nejednoznačné alebo zastarané,  aj 

právo na ich opravu alebo odstránenie.  

 

Konkrétne, každý Oznamovateľ  má právo na opravu, doplnenie, aktualizáciu, zablokovanie 

alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a  ktoré sú nepresné, nekompletné, 

nejednoznačné alebo zastarané, alebo ktorých  zber, použitie, komunikácia a zachovanie sú 

zakázané. 

 

Každý Oznamovateľ má zároveň právo  prístupu k informáciám, k nahliadnutiu, ako aj právo 

namietať  voči spracovaniu  jeho osobných údajov, ak sú jeho dôvody legitímne.  

 

Ďalej,  každý Oznamovateľ  môže určiť pokyny týkajúce sa zachovávania, vymazania 

a poskytovania  jeho osobných údajov  po jeho prípadnej smrti.   

 

Ak chce Oznamovateľ uplatniť svoje právo, zašle písomnú  podpísanú žiadosť, formou 

doporučenej zásielky, s uvedením dátumu, na adresu Plastic Omnium Gestion, 1 allée Pierre 

Burelle – 92 593 Levallois Perret, a konkrétne do rúk Referentovi, alebo mu zašle email s 

uvedením svojho mena, adresy a telefónneho čísla, na ktorom je zastihnuteľný počas úradných 

hodín  a pripojí k tomu aj kópiu oboch strán OP alebo pasu.  

  



7 
 

PRÍLOHA :  FORMULÁR NA OZNÁMENIE NEKALEJ PRAKTIKY 

 
[Poznámka: všetky kolónky sú povinné, okrem tých, ktoré sú ako nepovinné priamo vo 

formulári označené.] 

 

 

1. Údaje o Oznamovateľovi  nekalej praktiky (až na niektoré výnimky, povinné) : 

 

Je dôležité, aby Oznamovateľ poskytol svoje údaje. Referent by mohol mať potrebu sa 

s Oznamovateľom spojiť kvôli upresneniam  a/alebo doplňujúcim informáciám. Skupina 

dohliadne na to, aby  bola striktne zachovaná dôvernosť  poskytnutých informácií. 

 

Meno : 

 

 

 

 

Priezvisko : 

 

 

 

 

Podnik/Meno organizácie a funkcia : 

 

 

 

 

 

Elektronická adresa : 

 

 

 

 

Telefón [dobrovoľné] : 
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2. Údaje týkajúce sa osoby, ktorej sa oznámenie nekalej praktiky týka : 

 

 

Meno: 

 

 

 

 

 

Priezvisko : 

 

 

 

 

 

Funkcia: 

 

 

 

 

 

 

Elektronická adresa : 

 

 

 

 

 

 

Telefón [dobrovoľné] : 

 

 

 

 

3. Informácie o oznámenej skutočnosti  

 

[Poznámka : Neposkytujte  žiadnu citlivú informáciu (sexuálna orientácie, politické a 

náboženské presvedčenie, zdravotný stav   a  príslušnosť v odborovej organizácie) o žiadnej 

fyzickej osobe, okrem prípady, kedy  by bola takáto informácia nevyhnutná pre potrebu 

lepšieho pochopenia  dosahu oznámenej skutočnosti .]. 
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Objektívny popis skutkov, ktoré sú predmetom oznámenia, s uvedením ich predpokladanej 

povahy  (skutky, dátum, miesto, dôkazy, mená osôb  zúčastnených na danej situácii alebo, v 

prípade, že niektoré meno nepoznáte, informácie , ktoré umožnia jeho identifikáciu, atď.) : 

 

 

 

 

 

 

Ďakujem za zaslanie  informácií , ktoré sú podkladom pre oznámenie.  

 

Dôvod, ktorý vás vedie k presvedčeniu, že daná situácia patrí do rozsahu pôsobnosti 

Mechanizmu.:  

 

 

 

 

 

SPRACOVANIE OZNÁMENIA 

Po prijatí oznámenia  bude Oznamovateľ informovaný  o jeho prevzatí , ako aj o maximálnej 

lehote potrebnej na preskúmanie  jeho prípustnosti, ktoré nesmie prekročiť 3 týždne  od 

dátumu jeho prevzatia.  

 

ZÁVAZKY A PRÁVA OZNAMOVATEĽA 

Informácie zozbierané v rámci tohto formulára, ktorých účelom je oznámenie nekalej praktiky, 

sú následne automaticky spracované Spoločnosťou Plastic Omnium Gestion, ktorej sídlo sa 

nachádza na adrese 19, boulevard Jules Carteret, Lyon (69007).   

 

Oznamovateľ  potvrdí, že toto oznámenie je spísané v dobrej viere a nezaujato a iba dôsledkom 

omylu alebo neúmyselného opomenutia by mohol nastať opačný prípad..  

 

Akceptuje a uznáv , že akékoľvek zneužitie oznámenia by mohlo mať, v krajnom prípade,  za 

následok disciplinárne opatrenie a/alebo súdne stíhanie. 

 

V neposlednom rade, v podmienkach a medziach stanovených platnou legislatívou, 

Oznamovateľ  má právo na nápravu, doplnenie, aktualizáciu, zablokovanie alebo vymazanie   

jeho osobných údajov, ktoré by boli nepresné, nekompletné, nejednoznačné, zastarané a 

ktorých zber, použitie, poskytnutie a uchovanie je zakázané.   

 

Rovnako má právo na prístup k informáciám, na  nahliadnutie, ako aj právo z legitímnych 

dôvodov  namietať voči  spracovaniu  jeho osobných údajov.  

 

Okrem iného môže Oznamovateľ zadefinovať pokyny   súvisiace so zachovaním, vymazaním a 

jeho osobných údajov po jeho prípadnej smrti.  
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Pre uplatnenie svojho práva, zašle Oznamovateľ  podpísanú písomnú žiadosť, formou 

doporučenej zásielky, s uvedením dátumu, na adresu Plastic Omnium Gestion, 1 allée Pierre 

Burelle – 92 593 Levallois Perret, a konkrétne do rúk Referentovi alebo mu pošle  email s 

uvedením svojho mena, adresy a telefónneho čísla, na ktorom je zastihnuteľný počas úradných 

hodín  a pripojí k tomu aj kópiu oboch strán OP alebo pasu.  

 

 

 


