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Listopad 2019 

 

 

W trakcie prowadzenia interesów z Grupą SEWS CABIND, należy być świadomym, że w 

przypadku jakiegokolwiek działania z naszej strony, które narusza prawo lub pozostaje 

sprzeczne z etyką korporacji, bądź też w stosunku do którego  istnieją jakiekolwiek 

podejrzenia, istnieje możliwość zgłoszenia tego faktu do poniższych zewnętrznych 

punktów kontaktowych, jak również można poinformować nas o zaistniałej sytuacji 

bezpośrednio. Informacje przekazane zewnętrznym punktom kontaktowym, zostaną 

przekazane bezpośrednio do biura Komisji ds. Zgodności firmy macierzystej, Sumitomo 

Electric Industries, po czym, powyższe biuro, w porozumieniu z odpowiednimi stronami, 

przeprowadzi dochodzenie oraz podejmie niezbędne środki.  

 

 

Zewnętrzny Punkt Kontaktowy:  Navex Global, Inc. 

Strona internetowa:           http://sei.ethicspoint.com 

Numer telefonu:           International Toll-Free Service   

  

PAŃSTWO  INFORMACJE  

WŁOCHY  800-790605 

POLSKA  00-800-151-0322 

MAROKO  FUNKCJA ZGŁASZANIA INFORMACJI 

PRZEZ TELEFON JEST AKTUALNIE 

NIEDOSTĘPNA. W PRZYPADKU 

KONIECZNOŚCI ZGŁOSZENIA PROBLEMU, 

PROSIMY O SKORZYSTANIE Z OPCJI 

ZGŁASZANIA  ONLINE   

ALBANIA  FUNKCJA ZGŁASZANIA INFORMACJI 

PRZEZ TELEFON JEST AKTUALNIE 

NIEDOSTĘPNA. W PRZYPADKU 

KONIECZNOŚCI ZGŁOSZENIA PROBLEMU, 

PROSIMY O SKORZYSTANIE Z OPCJI 

ZGŁASZANIA  ONLINE   

 

 

W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy kraju, który nie został wymieniony powyżej, numer 

telefonu obowiązujący w Państwa regionie można odnaleźć korzystając z powyższego 

adresu strony internetowej a następnie klikając “Złóż Zgłoszenie” , potem ”Złóż Zgłoszenie 

Przez Telefon”. 

 

 Wszystkie informacje związane ze wskazówkami i zgłoszeniami, włącznie z 

informacją dotyczącą osoby składającej zgłoszenie, firmy dla której pracuje, treści 

zgłoszenia, wyników powiązanego dochodzenia lub też ustanowionych środków 

itd., są przetwarzane wyłącznie przez wyżej wspomniane osoby i zostaną  

ujawnione tylko i wyłącznie stronom bezpośrednio zainteresowanym 

prowadzeniem dochodzenia w powiązanej kwestii oraz wprowadzeniem 

odpowiednich środków, w zależności od konieczności. 

 W relacjach z naszą firmą, złożenie zgłoszenia nie może powodować żadnych 

niekorzystnych skutków zarówno osobie składającej zgłoszenie, jak i firmie dla 
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której pracuje (za wyjątkiem zgłoszeń składanych w nieuczciwych celach).  

 

 

 

 W momencie składania zgłoszenia, prosimy o zaznaczenie na początku, że 

“powyższe zgłoszenie dotyczy SEWS CABIND” a następnie o sprecyzowanie kraju. 

 Zgłoszenia można składać anonimowo. Należy jednak pamiętać, że w takim 

przypadku, zakres dochodzenia lub środki podjęte przez powiązane strony mogą 

być ograniczone.  
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