Right to Speak
8008481060 wpp.ethicspoint.com ή wppmobile.ethicspoint.com
Στην WPP δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν
πως έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τυχόν ανησυχίες / προβληματισμούς, αν
υπάρξει αντίστοιχη ανάγκη.
Γι' αυτό τον λόγο, παρέχουμε μια δωρεάν, εμπιστευτική γραμμή βοηθείας, το
«Right to Speak», για όλους τους εργαζομένους, συμβούλους, προμηθευτές και
άλλους συνεργάτες με σκοπό την επικοινωνία τυχόν προβληματισμών / ανησυχιών
για επαγγελματικές ή συμπεριφορικές πρακτικές εντός της WPP ή των υπολοίπων
εταιριών του δικτύου μας.
Πρόκειται για μια ανεξάρτητη υπηρεσία που προστατεύει την ανωνυμία
οποιουδήποτε δεν επιθυμεί να ταυτοποιηθεί.
Πώς μπορώ να κάνω χρήση της υπηρεσίας μέσω της γραμμής «Right to Speak»;
Η χρήση της γραμμής «Right to Speak» είναι εθελοντική και πλήρως εμπιστευτική.
Η υπηρεσία διατίθεται όλο το 24ωρο στο: [00-800-1809-204-8608] ή
wpp.ethicspoint.com ή wppmobile.ethicspoint.com.
Για εύκολη πρόσβαση μέσω κινητής συσκευής, σκανάρετε τον κωδικό QR:

Τη διαχείριση της γραμμής «Right to Speak» έχει αναλάβει η NAVEX Global
EthicsPoint, μία ανεξάρτητη εταιρία που παρέχει υποστήριξη σε παγκόσμιο
επίπεδο και σε πολλές γλώσσες.
Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας διαδικτυακά, ακολουθώντας
τον παρακάτω σύνδεσμο: wpp.ethicspoint.com.
Η WPP δεσμεύεται για τη διεξαγωγή της παραπάνω διαδικασίας σε ένα άκρως
εμπιστευτικό και ασφαλές πλαίσιο ώστε ο καθένας να μπορεί να κάνει χρήση της
συγκεκριμένης υπηρεσίας χωρίς τον φόβο των όποιων αντιποίνων.

Σημειώνεται ότι:
• Εάν επιλέξετε να υποβάλετε την αναφορά σας μέσω τηλεφώνου, η κλήση
αυτή καθ’ αυτή δεν θα καταγραφεί.
• Κατά την υποβολή της αναφοράς, θα σας δοθεί η επιλογή να διατηρήσετε
την ανωνυμία σας.
Τι θα συμβεί αφού υποβάλω μία αναφορά;
• Αφού υποβληθεί η αναφορά, θα κρυπτογραφηθεί από τη NAVEX Global και
θα κοινοποιηθεί με ασφάλεια στον Group Chief Counsel και τον General
Counsel Corporate Risk της WPP για διερεύνηση μέσω του τμήματος WPP
Business Integrity.
• Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να ελέγχετε την κατάσταση της αναφοράς σας
καθώς και να επεξεργαστείτε τις υπάρχουσες ή να προσθέσετε νέες
πληροφορίες, μέσω της πλατφόρμας NAVEX Global EthicsPoint με τη
μέθοδο που έχετε επιλέξει σε προηγούμενο στάδιο.

Οι Κώδικες Δεοντολογίας της WPP βρίσκονται εδώ:
http://www.wpp.com/wpp/about/howwebehave/governance/

