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Sesizările dvs. sunt importante pentru noi!
De ce ar trebui să transmiteți o sesizare la DACHSER?
Noi, în calitate de companie, ne așteptăm întotdeauna ca toate tranzacțiile comerciale și
prestările de servicii să se desfășoare ireproșabil din punct de vedere legal și ne adaptăm
activitatea de afaceri la cerințele respective. Din acest motiv, are prioritate respectarea
prevederilor legale și mai ales a Codului de conduită DACHSER, precum și a
managementului valorilor noastre. Doar prin respectarea acestor principii este posibilă
asigurarea unei bune Corporate Governance, împiedicându-se comportamentul inadecvat și
astfel, evitându-se prejudiciile aduse companiei noastre, angajaților și partenerilor de afaceri.
Compania noastră face apel la noi să împiedicăm orice formă de comportament infracțional
în sfera noastră de influență. Eventualele abateri trebuie identificate din timp și analizate cu
tactul necesar.
Ne așteptăm din partea angajaților noștri, a partenerilor de afaceri și a opiniei publice să ni
se adreseze deschis referitor la eventualele suspiciuni de activități critice sau comportament
inadecvat grav referitor la compania noastră.
Informațiile ne pot ajuta să preîntâmpinăm abaterile grave, nu doar pentru protecția
individuală a persoanelor afectate, ci și pentru protecția companiei noastre și a partenerilor
noștri de afaceri.
Orice angajat al grupului DACHSER, precum și orice terț din afara companiei are
posibilitatea să transmită informații către DACHSER Compliance Office.

Cui vă puteți adresa?
Ați fost martorii unei posibile abateri de la reguli în companie sau ați fost chiar dvs. afectați
de o astfel de abatere? Dorim să vă încurajăm să ne informați în acest sens. Aveți
posibilitatea să ne comunicați sesizările dvs. telefonic, pe e-mail sau – chiar și anonim – în
scris la adresa menționată aici.
DACHSER Group SE & Co. KG
Head Office | Corporate Compliance
Thomas-Dachser-Str. 2
87439 Kempten
Telefon:
E-mail:

+49 5916 5510
compliance.office@dachser.com

Indiferent dacă sunteți angajați ai companiei sau persoane din exterior, aveți oricând
posibilitatea să ne informați referitor la eventuale abateri de la regulile de
conformitate sau la semnele care ar putea indica astfel de abateri în companie.
Desigur că puteți trimite sesizările și anonim prin intermediul unei scrisori. Totuși în
acest caz, trebuie să aveți în vedere că situațiile raportate se abordează în general mai
rapid și mai eficient, dacă ne furnizați toate datele dvs. de contact. Informațiile dvs.
sunt tratate, bineînțeles, ca fiind strict confidențiale.
Pentru ca sesizarea dvs. să poată fi procesată minuțios și eficient, este important să ne
trimiteți informații cât mai concrete și concludente. În sesizarea dvs., trebuie să vă asigurați
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că prezentați faptele cât mai obiectiv, precis și complet. Este util să aveți în vedere
întrebările „Cine?”, „Ce?”, „Când?”, „Cum?” și „Unde?”.

Ce se întâmplă cu informațiile dvs.?
Informațiile dvs. vor fi procesate de Compliance Office, păstrând confidențialitatea și
respectând prevederile relevante privind protecția datelor. În cazuri individuale și în funcție
de natura și gravitatea potențialei infracțiuni, ne rezervăm în mod expres dreptul de a implica
în clarificarea situației autoritățile de urmărire penală competente. În cazuri individuale,
poate fi necesară implicarea altor angajați în procesul de clarificare a situației pentru
procesarea minuțioasă a informațiilor.
Nici persoanelor implicate nici opiniei publice nu li se va face cunoscut numele dvs. sau
detalii care ar putea duce la identificarea dvs.
Desigur, sesizarea trebuie întotdeauna făcută cu bună credință. Dacă din analiza sesizării
rezultă că nu există suspiciuni întemeiate sau că faptele nu sunt suficiente pentru a susține o
suspiciune, nu trebuie să vă temeți de sancțiuni disciplinare sau penale. Altfel stau lucrurile,
dacă folosiți deliberat platforma pentru sesizări false sau care induc în eroare.
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