Δικαίωμα να Μιλήσεις
800 95207 ή στη διεύθυνση https://wrs.expolink.co.uk/wpp
Όλοι όσοι εργάζονται στην WPP και τις εταιρείες της, πρέπει να νιώθουν άνετα να
εκφράζουν ανησυχίες - π.χ. εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί οι πολιτικές της
WPP ή ο Κώδικας Δεοντολογίας της WPP.
Κατ' αρχάς σας προτρέπουμε να συζητήσετε οποιαδήποτε ανησυχία σας με τον
προϊστάμενό σας ή με άλλους διευθυντές. Ωστόσο, κατανοούμε ότι κάποιες φορές
αυτό δεν είναι δυνατόν και θέλουμε να διασφαλίσουμε πως θα έχετε πάντα έναν
τρόπο να εκφράζετε τη γνώμη σας.
Η WPP παρέχει μια δωρεάν, εμπιστευτική γραμμή εξυπηρέτησης – τη γραμμή
"Δικαίωμα να Μιλήσεις" – για υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες, συμβούλους,
προμηθευτές και τρίτους προκειμένου να αναφέρουν τυχόν ανησυχίες σχετικά με
επιχειρηματικές πρακτικές ή συμπεριφορές στην WPP ή τις εταιρείες εκμετάλλευσής
της. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη υπηρεσία, η οποία προστατεύει την ανωνυμία
όλων όσοι δεν θέλουν να δηλώσουν τα προσωπικά στοιχεία τους.
Τι είδους ανησυχίες μπορώ να αναφέρω μέσω της γραμμής "Δικαίωμα να
Μιλήσεις";
Στη γραμμή "Δικαίωμα να Μιλήσεις" μπορείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε ανησυχία
έχετε την οποία νιώθετε πως δεν μπορείτε να εκφράσετε απευθείας στους διευθυντές
- είτε αυτή αφορά σε ακατάλληλες επιχειρηματικές συμφωνίες, απόρρητο δεδομένων,
ασφάλεια, πιθανές πρακτικές διαφθοράς, φερόμενη δωροδοκία, απάτη ή θέματα
υγείας και ασφάλειας. Μπορείτε, επίσης, να καλέσετε τη γραμμή για να αναφέρετε
ανησυχίες σχετικά με την κακομεταχείριση ανθρώπων - π.χ. για διακρίσεις,
εκφοβισμό ή παρενόχληση.
Πώς μπορώ να αναφέρω τυχόν ανησυχίες μέσω της γραμμής "Δικαίωμα να
Μιλήσεις";
Η χρήση της γραμμής "Δικαίωμα να Μιλήσεις" είναι εθελοντική και εντελώς
εμπιστευτική. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο στο:

800 95207 ή στη διεύθυνση https://wrs.expolink.co.uk/wpp
Τη γραμμή "Δικαίωμα να Μιλήσεις" διαχειρίζεται η Expolink, ένα τρίτο μέρος,
ανεξάρτητο από την WPP. Η Expolink διαχειρίζεται τη γραμμή "Δικαίωμα να
Μιλήσεις" για την WPP παγκοσμίως και σε πολλές γλώσσες.
Παρακαλούμε σημειώστε:
1. Δεν χρειάζεται να δηλώσετε το όνομά σας όταν καλείτε τη γραμμή "Δικαίωμα
να Μιλήσεις" (εκτός εάν το θέλετε).
2. Η κλήση σας δεν καταγράφεται.
3. Η Expolink θα διαβιβάσει την καταγγελία σας σε ένα ανώτερο στέλεχος της
νομικής ομάδας της WPP.
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4. Η Expolink δεν θα διατηρήσει κανένα στοιχείο αναφορικά με την κλήση σας
μετά την παράδοσή τους στην WPP.
Σε περίπτωση που προτιμάτε να μη μιλήσετε σε κάποιον μέσω της γραμμής
"Δικαίωμα να Μιλήσεις", μπορείτε να υποβάλετε την ανησυχία σας online μέσω
αυτού του συνδέσμου:
https://wrs.expolink.co.uk/wpp
Κάθε ανησυχία που υποβάλλεται, είτε μέσω της γραμμής βοήθειας ή online, θα
αντιμετωπίζεται με εμπιστευτικότητα και θα εξετάζεται αμέσως και διεξοδικά και,
όπου θεωρείται κατάλληλο, θα διερευνάται.
Άλλες πληροφορίες
Η WPP δεν ανέχεται εκδικητικές συμπεριφορές προς τα άτομα τα οποία αναφέρουν
ανησυχίες. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε έναν ασφαλή και εμπιστευτικό τρόπο
προκειμένου να δώσουμε σε όσους έχουν πραγματικές ανησυχίες να τις εκφράσουν
χωρίς φόβο αντιποίνων.
Εάν αναφέρετε κάποια ανησυχία, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι, για νομικούς
λόγους, δεν έχουμε τη δυνατότητα να σας ενημερώσουμε σχετικά με την έκβαση
τυχόν έρευνας που θα ακολουθήσει.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας της WPP είναι διαθέσιμος εδώ:
http://www.wpp.com/wpp/about/howwebehave/governance/
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