JOGNYILATKOZAT
A Glencore Csoport jelen webes visszaélés-bejelentési rendszerén keresztül fogadja a bejelentéseket,
panaszokat és egyéb észrevételeket. Bejelentését megteheti nevének megadásával és név nélkül is. A
Glencore Csoport mind a névvel, mind a név nélkül tett bejelentéseket kivizsgálja; az Ön
személyazonosságát és személyeses adatait a kivizsgálás során végig bizalmasan kezeljük.
Bejelentésének megtételével Ön kijelenti, hogy bejelentését jóhiszeműen teszi és olyan
körülményekről ad tájékoztatást, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok
valósak, továbbá a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához
méltányolható jogos érdeke fűződik.
A magyar jogszabályok mindennemű esetleges retorziótól védelmet nyújtanak Önnek, amennyiben a
bejelentést jóhiszeműen, legjobb tudomása szerint teszi. A rosszhiszemű bejelentés ugyanakkor tiltott
és jogi következményekkel járhat. Bejelentése kivizsgálása során a vonatkozó jogszabályok és a
Glencore Csoport visszaélés-bejelentési szabályzatának megfelelően járunk el. A Glencore Csoport
visszaélés-bejelentő rendszeréről, a kivizsgálás szabályairól, adatkezelési irányelveiről, valamint
Etikai Kódexéről és Értékeiről az alábbi linkre kattintva, az interneten tájékozódhat bővebben:
https://www.glencore.com/who-we-are/our-values
 Ezennel kijelentem, hogy a jelen Jognyilatkozatot elolvastam és megértettem, bejelentésemet
jóhiszeműen, a fentieknek mindenben megfelelő módon teszem.

LEGAL DISCLAIMER
Glencore Group has undertook to receive reports, complaints, and other comments with the help of
the present online whistleblowing system. You may issue reports anonymously or by providing your
name. Glencore Group shall investigate your report whether made anonymously or not, and shall
ensure the confidentiality of your identity and personal data.
By issuing your report you hereby declare that you make your report in good faith, are reporting on
facts which you have knowledge of or which you have good reason to believe are true, and you have
a reasonable and legitimate interest in making the report or having the conduct, as the subject matter
of your report, be remedied.
Hungarian law protects you from retaliation if you report in good faith to the best of your knowledge.
At the same time, malicious reports are prohibited and may lead to legal consequences. When
investigating your report, we proceed according to the applicable legislation and the whistleblowing
rules of Glencore Group. You may find more information about the whistleblowing system, the
procedural rules of investigation, data processing guidelines, as well as the Code of Conduct and
Values of Glencore Group on the internet by clicking on the link below.
https://www.glencore.com/who-we-are/our-values
 I hereby declare that I have read and understood the present Legal Disclaimer and issue my
report in good faith and in full compliance with the above.

