Visszaélésekre, szervezeti integritást sértő
eseményekre, korrupciós kockázatokra irányuló
bejelentések
Visszaélésekre, szervezeti integritást sértő eseményekre, korrupciós kockázatokra
irányuló bejelentéseket, észrevételeket telefonon, postai úton, e-mail útján,
személyesen és anonimitást biztosító bejelentő felületen keresztül tudunk fogadni, az
alábbiak szerint:
•

telefonon, postai úton, e-mail útján, személyesen a Megfelelési tanácsadónál:
Poles Karolina
Megfelelési tanácsadó
Geosol Kft.
1143 Budapest, Ilka utca 2-4.
telefon: 06 30 500 6115
e-mail: poles.karolina@geosol.hu

•

anonimitást biztosító internetes bejelentő felület: geosol.hu/bejelento

•

anonimitást biztosító dokumentum alapú bejelentés:
„VISSZAÉLÉSEK, KORRUPCIÓS KOCKÁZATOK BEJELENTÉSE MEGFELELÉST
TÁMOGATÓ SZERVEZET” feliratú Társaság területén elhelyezett postaládák.

Bejelentést a Társaság bármely munkavállalója tehet. A bejelentéseket az MT
(Megfelelési tanácsadó) vizsgálja ki. Az integritással kapcsolatos ügyek kezelése
során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön. A bejelentőt nem
érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy
rosszhiszeműen járt el, és alaposan feltehető, hogy a bejelentésével összefüggésben
bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, vagy másnak kárt, illetve egyéb
sérelmet okozott. A bejelentések kivizsgálását dokumentálni kell. A vizsgálatot záró
jelentésnek a tényállás tisztázásán túl szankció alkalmazására (vagy nem
alkalmazására) vonatkozó javaslatot is tartalmaznia kell. A Társaságnak biztosítani
kell, hogy a munkavállalók az integritást sértő eseményt – választásuk szerint – a
szolgálati út betartásával is jelezni tudják és bejelentésük miatt ebben az esetben se

érje hátrány őket. A vizsgálat eredményéről a bejelentőt - amennyiben személye
és/vagy elérhetősége ismert – írásban, igazolható formában értesíteni kell.
Az MT működését a BSZ-19-2 Geosol Kft. Megfelelési szabályzata és a Geosol Kft.
Szervezeti integritását sértő események kezelésének rendjéről szóló belső
szabályzata tartalmazza összhangban a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelettel, a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvénnyel, és az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló
2019/1937/EU irányelvvel. A Szabályzat a KIE-19 MVM Csoport Compliance
Központi Irányelvnek megfeleltetett tartalmú.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a GEOSOL Kft. Megfelelési Tanácsadóhoz (MT)
tett közérdekű bejelentések kezelésével kapcsolatos személyes adatok kezeléséről

