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SISTEM DE RAPORTARE 

SISTEM DE RAPORTARE LA GRUPUL ARNTZ OPTIBELT:   
INTEGRITATE ȘI ÎNCREDERE  
Grupul Arntz Optibelt pune un mare accent asupra unei culturi corporative deschise caracterizată prin încredere reciprocă 
și ar dori să încurajeze fiecare angajat să se adreseze persoanei de contact din companie, inclusiv superiorilor, conducerii 
și comitetului de conducere,  în eventualitatea riscurilor de conformitate. Acest lucru se aplică, de asemenea, partenerilor 
de afaceri și tuturor celorlalte persoane care ar dori să evidențieze încălcările suspecte ale conformității și alte nereguli din 
cadrul companiei. 

Pentru Grupul Arntz Optibelt, corectitudinea și încrederea sunt pietrele de temelie pentru o bună cooperare și o activitate 
de afaceri durabilă și de succes. Am dori să îi încurajăm pe toți să utilizeze sistemul de raportare anonim oferit aici 
dacă știu de vreun comportament dăunător sau dacă cred că un astfel de comportament a avut loc - în detrimentul unui 
angajat sau pentru Grupul Arntz Optibelt în ansamblu.  

Vom trata rapoartele dvs. în mod anonim și vă vom asigura că rămâneți nescunoscut. În același timp, vom investiga 
problema și dacă există suspiciuni inițiale justificate, vom lua măsuri suplimentare pentru remedierea imediată. De 
asemenea, am decis că rapoartele vor fi primite prin intermediul unei firme de avocatură externe - acest lucru vă oferă 
posibilitatea de a comunica cu avocatul prima dată. 

Comitetul de conducere,
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Sistemul de raportare furnizat aici vă permite să trimiteți raportul în mod 
anonim și în același timp, să ne contactați. Aveți opțiunea de a face schimb 
de documente prin sistemul BKMS în timpul contactului și comunicării 
prin intermediul propriei căsuțe poștale. Dacă doriți să trimiteți un raport 
confidențial, următorul link vă va duce la canalul de raportare online protejat 
al Grupului Arntz Optibelt. 

https://www.bkms-system.com/aog

O precizare pentru dumneavoastra:  dacă limba preferată de dvs. nu este 
listată, puteți trimite raportul în orice altă limbă. De asemenea, ne puteți 
contacta oricând în orice limbă prin e-mail sau poștă.

DE CE AR TREBUI SĂ TRIMIT UN RAPORT?  
Respectarea reglementărilor legale și interne aplicabile ale companiei are 
prioritate. Un parteneriat și o relație de încredere reciprocă stau la baza unei 
cooperări bune și pe termen lung. Prin raportarea dvs. ne ajutați să remediem 
nemulțumirile sau comportamentul dăunător și ne sprijiniți să reducem 
riscurile pentru companie și imaginea noastră. Procedând astfel, contribuiți la 
asigurarea succesului durabil al companiei și la păstrarea locurilor de muncă. 

Platforma electronică a fost creată pentru a putea furniza informații în mod 
anonim despre posibile încălcări. Aceasta include în special, dar nu se 
limitează la:

 • corupție/luare de mită

 • fraudă/neîncredere/furt

 • spălare de bani/plăți ilegale

 • infracțiuni de concurență sau antitrust

 •  încălcarea reglementărilor privind protecția datelor sau a liniilor 
directoare de securitate IT

 • încălcări ale protecției mediului, muncii și sănătății

 • discriminare/hărțuire/bullying

 • întrebări/caut consiliere.

MOTIVE/CONȚINUT
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PROCEDURĂ/ANONIMAT

CARE ESTE PROCESUL DE RAPORTARE ȘI 
CUM RĂMÂN ANONIM?
După finalizarea raportului dvs. în sistemul de raportare BKMS, acesta va fi trimis 
unei firme de avocatură internaționale. De acolo, un avocat va lua primul contact 
cu dvs. înainte ca raportul să fie trimis apoi persoanei de contact desemnate de 
conducere a grupului Arntz Optibelt. Firma de avocatură va respecta cererea dvs. 
de anonimat și va transmite raportul fără a vă dezvălui identitatea. Am optat pen-
tru sistemul BKMS®, deoarece oferă protecția denunțătorului și anonimatul său are 
prioritate. Funcționalitatea protecției anonimatului este certificată de un orga- 
nism independent. Atunci când vă configurați căsuța poștală protejată, vă alegeți 
propriul pseudonim / numele de utilizator și parola. Aceste date de acces nu sunt 
vizibile pentru nimeni în afară de dvs. Dacă vă pierdeți datele de acces, trimiteți 
un raport nou și configurați o nouă căsuță poștală. Dacă este posibil, vă rugăm 
să includeți numărul de referință al vechiului raport, deoarece conținutul vechiului 
raport nu este disponibil într-o nouă căsuță poștală. Raportul dvs. este menținut 
anonim prin criptare și alte rutine speciale de securitate.

Dacă trimiteți raportul în mod anonim, nu este necesar să furnizați informații 
personale. Asigurați-vă că nu introduceți date care ar putea fi utilizate pentru a 
vă identifica personal și nu utilizați un dispozitiv tehnic, cum ar fi un PC sau un 
smartphone furnizat de angajatorul dumneavoastră. Un procesator vă va oferi 
feedback (raspuns) prin căsuța poștală securizată cu privire la ceea ce se întâm-
plă cu mesajul dvs. sau vă va pune întrebări dacă detaliile sunt încă neclare - veți 
rămâne anonim în timpul dialogului. Suntem interesați de rapoarte pentru a preveni 
daunele, nu de dvs. în calitate de denunțător.

Puteti accesa  
sistemul BKMS® aici:



7 PROCEDURĂ/ANONIMAT

© OPTIBELT GMBH, GERMANY



www.optibelt.com

Optibelt GmbH 
Corveyer Allee 15
37671 Höxter 
GERMANY

T +49 5271 621
F  +49 5271 976200
E info@optibelt.com
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