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Vaše upozornenia sú pre nás dôležité!  
Prečo by ste mali spoločnosti DACHSER poskytovať upozornenia? 

My ako spoločnosť očakávame, že všetky obchodné procesy a služby sa budú vykonávať 
zákonným postupom a naša obchodná činnosť sa prispôsobí príslušným požiadavkám. 
Z tohto dôvodu má najvyššiu prioritu dodržiavanie zákonných predpisov, ale najmä Kódexu 
správania sa spoločnosti DACHSER, ako aj riadenia hodnôt. Len dodržiavaním týchto zásad 
je možné zaručiť správne Corporate Governance, a to tak, že sa zabráni nesprávnemu 
správaniu, a tým škodám pre našu spoločnosť, pracovníkov a obchodných partnerov. 

Ako spoločnosť sme vyzývaní k tomu, aby sme zabránili akejkoľvek forme kriminálneho 
správania v našej oblasti pôsobnosti. Možné porušenia by sa mali včas rozpoznať 
a s potrebnou citlivosťou prešetriť. 

Od našich pracovníkov, obchodných partnerov a verejnosti očakávame, že nám otvorene 
oznámia možné podozrenie z aktivít vzbudzujúcich obavy alebo zo závažného neprávneho 
správania, pokiaľ ide o našu spoločnosť. 

Informácie nám pomôžu včas riešiť vážne porušenia. Netýka sa to len individuálnej ochrany 
dotknutých osôb, ale aj ochrany našej spoločnosti a našich obchodných partnerov. 

Každý pracovník skupiny DACHSER, ako aj každá nestranná tretia osoba má možnosť 
poskytnúť informácie oddeleniu DACHSER Compliance Office. 

Na aké miesto sa môžete obrátiť? 

Zistili ste potenciálne porušenie pravidiel v spoločnosti alebo vás toto porušenie osobne 
postihlo? Chceli by sme vás povzbudiť, aby ste nás o tom informovali. Máte možnosť 
upozorniť nás telefonicky, e-mailom alebo – aj anonymne – v písomnej forme na nižšie 
uvedenú adresu. 

DACHSER Group SE & Co. KG  

Head Office | Corporate Compliance 

Thomas-Dachser-Str. 2 

87439 Kempten 

Telefón: +49 5916 5510 

E-mail: compliance.office@dachser.com 

Nezávisle od toho, či ste v spoločnosti zamestnaný/á alebo ste nestranná osoba, máte 
tak vždy možnosť informovať nás o možnom porušení dodržiavania predpisov 
v spoločnosti alebo o príslušných indíciách. Samozrejme nám môžete svoje 
upozornenia poskytnúť anonymne prostredníctvom listu. Pritom by ste však mali 
vziať do úvahy, že sa nahlásený skutkový stav dá rýchlejšie a efektívnejšie spracovať 
vtedy, keď sa identifikujete úplnými kontaktnými údajmi. S vašimi informáciami sa 
samozrejme zaobchádza vždy prísne dôverným spôsobom. 

Aby sa vaše hlásenie dalo riadne a úspešne spracovať, je dôležité, aby ste nám ho poskytli 
v čo najkonkrétnejšej a súvislej forme. Pri hlásení by ste mali dávať pozor, aby boli všetky 
fakty uvedené objektívne, presne a úplne. Pomôže, ak sa v hlásení budete riadiť otázkami 
„Kto?“, „Čo?“, „Kedy?“, „Ako?“ a „Kde?“. 
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Čo sa stane s vašimi informáciami? 

Vaše informácie spracuje oddelenie Compliance Office so zachovaním dôvernosti, ako aj 
s prihliadnutím na príslušné predpisy týkajúce sa ochrany údajov. V jednotlivých prípadoch 
a v závislosti od druhu a závažnosti potenciálneho priestupku si výslovne vyhradzujeme 
právo zapojiť príslušný orgán trestného stíhania do objasnenia prípadu. Rovnako môže byť 
v konkrétnom prípade potrebné z dôvodu dôkladného spracovania informácií zapojiť do 
objasnenia prípadu ďalších pracovníkov. 

Vaše meno ani okolnosti, prostredníctvom ktorých by sa mohla zistiť vaša totožnosť, sa 
neuvedú ani zapojeným osobám, ani verejnosti. 

Hlásenie by ste mali samozrejme vždy poskytnúť v dobrej viere. Ak vyšetrenie upozornenia 
preukáže, že neexistuje dôvodné podozrenie alebo sú fakty na potvrdenie podozrenia 
nedostatočné, nemusíte sa obávať žiadnych disciplinárnych ani trestnoprávnych opatrení. 
Neplatí to však v prípade, keď toto zneužijete na poskytnutie nesprávnych alebo klamlivých 
hlásení.  

 


