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Maj 2021 

 

Gjatë kryerjes së biznesit me SEWS CABIND Group, nëse bëheni të vetëdijshëm për 

ndonjë veprim nga ana jonë, i cili shkel ligjin ose kundërshton etikën e korporatës ose 

ndonjë dyshim të tyre, ato mund të raportohen në pikën e jashtme të kontaktit, si dhe te 

na njoftoni direkt. Informacioni i komunikuar në këtë pikë të jashtme të kontaktit do të 

kalojë drejtpërdrejt në zyrën e Komitetit të Pajtueshmërisë të kompanisë sonë mëmë, 

Sumitomo Electric Industries, pas së cilës ajo zyrë, në bashkëpunim me ndonjë palë të 

përshtatshme, do të kryejë një hetim dhe do të marrë masat e nevojshme. 

 

Pika e jashtme e kontaktit:  Navex Global, Inc. 

Web:            http://sei.ethicspoint.com 

Nr Telefoni.:  Shërbimi Ndërkombëtar pa pagesë   

  

SHTETI DETAJET 

ITALI 800-790605 

POLONI 00-800-151-0322 

MAROK RAPORTIMI NGA TELEFONI NUK ESHTE 

NE DISPOZICION AKTUALISHT. JU LUTEM 

PERDORNI OPSIONIN E RAPORTIMIT 

ONLINE PER TE DERGUAR SHQETESIMIN 

TUAJ. 

SHQIPERI Hapi 1 telefono 00-800-0010 
Hapi 2: Në versionin anglisht shtypni 
këtë numër 

844-238-4402 (Pa pagesë) 
 

 

Gjithashtu më poshtë Kontaktet e Brendshme për vendet në të cilat zbatohet: 
 

SEWS CABIND Italy S.p.A.  –kontakt Bordi Mbikëqyrës:  
infoodv@sews-cabind.it 

 
SEWS CABIND Albania Sh.p.k.  – Kontakti Lokal:  
SCA_whistleblowing@sews-cabind.it  
 

 

Në rast se raporti ka të bëjë me një vend që nuk renditet më sipër, ju mund të gjeni 

numrat e telefonit të rajonit tuaj në URL-në e mësipërme duke klikuar "Make a Report" 

pastaj " To Make a Report By Phone ". 

 

 Të gjitha informacionet në lidhje me informatat dhe raportet, përfshirë 

informacionin në lidhje me palën që bën raportin, biznesin për të cilin ai / ajo 

punon, përmbajtjen e raportit, rezultatet e çdo hetimi ose masa të ndërmarrë të 

miratuar, etj., trajtohen ekskluzivisht nga pala e lartpërmendur, dhe u zbulohen 

vetëm palëve që kanë të bëjnë drejtpërdrejt me kryerjen e një hetimi në çështjen 

e lidhur dhe zbatimin e masave të përshtatshme, sipas nevojës. 
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 Përsa i përket marrëdhënieve me kompaninë tonë, bërja e një raporti nuk do të 

rezultojë në asnjë disavantazh ndaj personit që bën raportin ose ndonjë biznesi 

për të cilin ai / ajo punon (me përjashtim të raporteve të paraqitura për qëllime të 

padrejta ose të pandershme). 

 Kur bëni një raport, ju lutemi tregoni në fillim që “ky është një raport që lidhet me 

SABS CABIND” dhe specifikoni se cili vend. 

 

 Raportet mund të dorëzohen në mënyrë anonime. Sidoqoftë, ju lutem kini kujdes 

që, në raste të tilla, fusha e hetimit ose masat e marra nga palët e lidhura mund 

të jenë të kufizuara. 
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