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Maj 2021 

 

 

Jeśli w trakcie prowadzenia działalności biznesowej z Grupą SEWS CABIND, dowiesz się o 

jakichkolwiek praktykach, z naszej strony, które naruszają prawo, etykę korporacyjną lub 

jakiekolwiek inne kwestie, które wzbudzają podejrzenia, należy zgłosić je do stosownego 

zewnętrznego punktu kontaktowego, można też powiadomić nas bezpośrednio. 

Informacje przekazane do zewnętrznego punktu kontaktowego zostaną przesłane 

bezpośrednio do biura Komitetu Zgodności naszej macierzystej firmy, Sumitomo Electric 

Industries, w następstwie czego biuro to, w połączeniu z odpowiednimi podmiotami, 

przeprowadzi dochodzenie i podejmie stosowne kroki.  

 

Zewnętrzny Punkt Kontaktowy:  Navex Global, Inc. 

Link do strony web:                           http://sei.ethicspoint.com 

Nr. Telefonu:           Usługa Międzynarodowej Bezpłatnej Infolinii  

  

KRAJ  SZCZEGÓŁY  

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  1-szy etap: wybierz 00-800-0010 

(Bezpłatny Numer) 

2-gi etap: rozmowa w języku angielskim 

wybierz numer 844-238-4402 (Bezpłatny 

Numer) 

 

Poniżej kontakty wewnętrzne w poszczególnych krajach:  
 
SEWS CABIND Italy S.p.A.  – kontakt do Rady Nadzorczej:  

infoodv@sews-cabind.it 
 
SEWS CABIND Albania Sh.p.k.  – kontakt lokalny:  

SCA_whistleblowing@sews-cabind.it  
 

 

W przypadku gdy raport odnosi się do kraju niewymienionego powyżej, numery telefonów 

z twojego regionu możesz odszukać w powyższym linku do strony web klikając  “Złożyć 

Raport”, a następnie ”Złożyć Raport przez Telefon”. 
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 Wszystkie poufne informacje i raporty, łącznie z informacją dotyczącą podmiotu 

składającego raport, firmy w której osoba jest zatrudniona, treści raportu, wyniki 

wszelkich powiązanych dochodzeń lub wprowadzonych środków, itd., są 

rozpatrywane wyłącznie przez wyżej wymienione podmioty, i ujawniane tylko 

podmiotom bezpośrednio związanym z prowadzonym dochodzeniem w danej 

kwestii i wdrożeniem odpowiednich środków, w zależności od potrzeby. 

 W zakresie relacji z naszą firmą, sporządzanie raportu nie powoduje żadnych 

niekorzystnych skutków zarówno dla osoby sporządzającej raport, jak i dla firmy   

w której osoba ta jest zatrudniona (za wyjątkiem raportów przedłożonych w 

nieuczciwych celach).  

 Składając raport, należy na wstępie wskazać, że  “powyższy raport odnosi się do 

SEWS CABIND” oraz sprecyzować, którego kraju on dotyczy.  

 Raporty mogą być składane w sposób anonimowy. Jakkolwiek, należy pamiętać, że 

w takim przypadku, zakres dochodzenia, bądź podjęte środki przez powiązane 

podmioty mogą być ograniczone.  
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