
Lev koden. Säg till.

Westinghouse hjälplinje för Global Ethics and Concerns administreras oberoende, 
är kostnadsfri och tillgänglig dygnet runt, hela veckan, årets alla dagar. Alla ärenden 

kan rapporteras konfidentiellt. Westinghouse har en nolltoleranspolicy angående 
repressalier för de som väcker frågor i god tro.

Telefonnummer för hjälplinjen:

• Belgien 0800-795-09

• Kina 400-120-9155

• Frankrike 0805-080231 

• Tyskland 0800-181-0543

• Italien 800-581-497

• Japan 0800-100-0047

• Sydkorea 080-808-0924

• Spanien 900-839026

• Sverige 020-888-544

• Ukraina 0-800-501034

• Storbritannien 0-808-189-1254

• USA 1-800-258-1309

Global Ethics and Compliance Organization  
Westinghouse Electric Company, LLC  
1000 Westinghouse Drive 
Cranberry Township, PA 16066-5528, USA

www.wecconcerns.com

ethicsandcompliance@westinghouse.com 

Hjälplinjen för Global Ethics 

and Concerns är en mekanism 

för Westinghouse anställda 

och affärspartner där de kan 

ställa frågor och rapportera 

complianceöverträdelser 

exempelvis antitrust-frågor, mutor 

till statstjänstemän, kommersiell 

korruption, ekonomiskt bedrägeri 

och förfalskning.

GLOBAL

Ethics &Concerns



Vilka typer av problem ska jag rapportera 
via hjälplinjen för Global Ethics and 
Concerns? Det följande är exempel som ska 
rapporteras: mutor och korruption, bokföring, 
förskingring av företagets tillgångar och andra 
misstänkta överträdelser av lag, Koden eller 
våra policyer. Anställningsärenden – exempelvis 
oenighet om prestationsgranskning eller 
löneförhöjning baserad på meriter – skulle 
i allmänhet behandlas snabbare av HR och 
ledningen på platsen. 

Vad händer när jag ringer hjälplinjen? 
Alla samtal till hjälplinjen besvaras av en 
tredje part som samlar in information om 
dina funderingar och frågor, och skickar 
sedan in en rapport till Westinghouse Global 
Ethics and Compliance för granskning. 
Oberoende, utbildade, objektiva utredare 
från HR, interngranskningen, juridiska 
avdelningen, säkerhetsavdelningen, Global 
Employee Concerns Program, Global Ethics 
and Compliance, och/eller oberoende 
tredjepartspersonal kommer att utreda alla 
ärenden.

Kan jag rapportera problem anonymt? 
Frågor och funderingar kan lämnas in 
anonymt där så tillåts enligt lag. Identiteten på 
den som rapporterar avslöjas inte för någon 
som inte har behov att veta för att kunna 
genomföra en tillämplig utredning.

Kan jag utsättas för repressalier för att 
jag väcker en fråga? Anställda som i god 
tro söker råd, väcker frågor eller hjälper till 
med en utredning, kommer inte att utsättas 
för repressalier, även om deras ärende visar 
sig vara utan grund (såvida inte den anställde 
veterligen gjort en falsk anklagelse, gett falsk 
eller vilseledande information, eller på annat 
sätt agerat i ond tro). Samtliga förekomster 
av misstänkt vedergällning ska omedelbart 
rapporteras till Global Ethics and Compliance.

Vad kommer att hända efter 
det att jag lämnat in rapporten? 
Hjälplinjeadministratören kommer att skicka 
din rapport till organisationen Westinghouse 
Global Ethics and Compliance som avgör vem 
som kommer att genomföra utredningen. 
Utredaren kommer att kontakta den som 
rapporterat för ytterligare information. 
Utredningsteamet kommer att samla in 
relevanta dokument och uppgifter och kommer 
att genomföra intervjuer med potentiella 
vittnen och de som utpekas som medverkande. 

Hur kan jag ta reda på resultatet av 
utredningen? När du kontaktar hjälplinjen 
blir du tillfrågad att skapa ett lösenord och att 
besvara en säkerhetsfråga. Du får sedan en 
konfidentiell kod som du kan använda för att 
ringa om din rapport eller nå din rapport via 
internet och få uppdatering om status eller 
resultatet av din utredning. 

Hur lång tid kommer det att ta 
Westinghouse att utreda mina frågor? Vårt 
mål är att slutföra alla utredningar inom 30 
dagar. Det kan dock ta längre tid om det gäller 
mer komplexa utredningar.  

Vad händer om jag inte håller med om 
utredningens iakttagelser? Alla utredningar 
genomförs i enlighet med tillämpliga lagar och 
Westinghouse-policyer, och omfattas av tillsyn 
av Global Ethics and Compliance. Om du inte 
instämmer med rönen i utredningen kan du väcka 
dina frågor direkt med Chief Compliance and Risk 
Officer (ansvarige chef för efterlevnad och risk).  

Om jag är bosatt i Europeiska unionen, hur 
kan jag nå personuppgifter i min rapport? 
Alla personuppgifter som insamlas under 
förfarandet och överföringen ska hanteras i 
enlighet med tillämpliga datasekretesslagar. Du 
kan begära åtkomst till dina personuppgifter 
genom att kontakta organisationen Global Ethics 
and Compliance. 
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