Etik Yardım Hattı Gizlilik Bildirisi
Conduent, bireylerin endişelerini dile getirebilmeleri ve sorularını sorabilmeleri için
ücretsiz aranabilen telefon numaralarına ve internet üzerinden kullanılabilir bir
raporlama aracına sahip bir Etik Yardım Hattı işletmektedir. Bu hizmet, Conduent adına
ETHIX360 tarafından sunulmaktadır ve tüm Conduent çalışanlarına, yüklenicilerine,
tedarikçilerine, hizmet sağlayıcılarına, iş ortaklarına ve toplumun tüm fertlerine açıktır.
Şirketin Etik Yardım Hattına yapılan raporlamalar gizlilik içerisinde ele alınmaktadır ve
bilgiler yalnızca bir soruşturma yürütmek, sonuçları sorumlu yönetime bildirmek ve
uygun düzeltici eylemleri uygulamak amacıyla, gerekli görüldüğünde paylaşılır. Şirketin
Etik Yardım Hattı Kullanıcıları isimlerini saklı tutarak da iletişime geçebilirler.
Bir bireyin, Etik Yardım Hattı yoluyla bir sorunu rapor etmesi halinde, ismin gizli
tutularak yapıldığı raporlamalar dışında, o bireyin adı ve iletişim bilgileri, raporlanmak
istenen konu/konular ile ilgili olarak sundukları bilgilerle birlikte alınır. Konunun
raporlanması sonrasında, raporlamada bulunan birey hakkında ve başka bireyler
hakkında olayı soruşturmak amacıyla başka bilgiler toplanabilir. Soruşturmanın sonucu
da kaydedilecek olup, alınan disiplin önlemleri veya yasal işlemler ve bu işlemlerin
sonuçları dahil bireyler hakkındaki kişisel bilgilerin belgelendirilmesini de içerebilir.
Etik Yardım Hattı hizmet sağlayıcımız olan ETHIX360’in yanı sıra, bir Etik Yardım Hattı
raporu ile bağlantılı olarak toplanan kişisel bilgiler mahkemelere, polise veya diğer
kanun uygulama makamlarına sunulabilir. Bazı durumlarda bir rapora konu olan bir
birey de gerektiği ölçüde ve soruşturmayı yürütme amacıyla sınırlı kalmak kaydıyla
raporda bulunan bilgilerden haberdar edilebilir, ancak raporlamada bulunan kişinin adı
genellikle açıklanmayacaktır.
Kişisel bilgilerinizi kullanımımız hakkında ek bilgi için:
- Personelden biriyseniz lütfen Personel Verilerini Koruma Bildirimize başvurun
- Personel Adayı iseniz, lütfen Personel Adayı Verilerini Koruma Bildirimize
başvurun
- Bir üçüncü şahıssanız, lütfen Çevrimiçi Gizlilik Bildirimize başvurun
İş yerimizin daima etik bir ortam olarak kalmasına yardımcı olmak için her Conduent
çalışanının ilkelerimizle ters düşen tüm ihlal şüphelerini Etik Yardım Hattına bildirmesi
gerekir. Söz konusu ihlaller şunları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: Yasa dışı
faaliyetler, yönetmeliklere uyumsuzluk, muhasebe usulsüzlükleri, Conduent’a veya
müşterilere ait gizli bilgilerin uygun olmayan şekilde açıklanması ya da kullanılması,
ilkeye aykırı hediye kabul veya teklif etme, ayrımcılık ya da taciz, zorla işe alma veya
çocuk işçi çalıştırma ya da mesleki sağlık ve güvenlik.
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