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ЛИНИЈА НА ЗЕНТИВА ЗА ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ 
 
Линијата на Зентива за внатрешно пријавување („Платформата“) е надворешна 
анонимна платформа, којашто технички и оперативно ја одржува FaceUp 
Technology s.r.o., преку cloud технологија. 
 
Ова платформата е создадена за пријавување на утврдени или сомнителни 
прекршувања на законите, на Кодексот на етика на Зентива, на внатрешните 
правила и на етичките принципи, за иницирање на загриженост и прашања 
поврзани со правилата на усогласеност, а со натамошна цел да се преземат 
потребните активности за ублажување на можниот иден ризик или на утврдениот 
ризик, за заштита на компанијата и на физичките лица. 
 
Ова не е служба за итни случаи. Немојте да ја користете платформата за да 
пријавите настани коишто претставуваат непосредна закана по животот, по 
имотот или за околината. 
 
Оперативните чекори поврзани со тоа, вклучувајќи и истрага во однос на самата 
линија за пријавување, се вршат интерно, од страна на Одделот за усогласеност 
во согласност со важечкото законодавство и со внатрешните постапки. 
 
Следејќи го линкот наведен подолу, ќе бидете пренасочени кон платформата, 
каде што е поставен образецот за пријавување. 
 
Образецот за пријавување стандардно е поставен како анонимен, што значи дека 
вашиот идентитет не се открива (како на пример преку IP адреса). 
 
Единствениот начин на кој Одделот за усогласеност може да ве препознае, 
зависи исклучиво од вашата активна одлукада ги споделите овие податоци со 
нас, преку вашата активна промена во платформата во однос на однапред 
дефинираниот анонимен режим, со додавање на вашето име. 
 
Во исто време, сите податоци во рамките на пријавувањето за коешто станува 
збор, се чуваат преку cloud технологија, кон којашто што пристап имаат само 
одредени лица од Одделот за усогласеност којшто се наоѓа во седиштето. 
 
Податоците што ќе одлучите да ни ги соопштите, ќе бидат и понатаму 
обработувани на доверлив начин. 
 
Нема да претрпите никакви последици доколку направите пријава, со добра 
волја и го пријавите она за коешто сметате дека е прекршување. Секакви 
реперкусии се строго забранети. 
 
Охрабрувањето да се проговори ја претставува основата за градење доверба 
внатре во компанијата и со надворешните соработници. 
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Во одредени случаи, може да биде потребно пријавување на откриените настани 
и податоци и кај службените лица или органи, како што се органите за кривично 
гонење.  
 
Подетални информации може да пронајдете во Кодексот на етика, во Кодексот 
на добавувачи, во соодветното законодавство, како и во правилникот за 
внатрешно пријавивање.  
 
 
Како се користи образецот за внатрешно пријавување:  
 
Образецот за внатрешно пријавување е лесен за користење, само треба да ја 
изберете областа на којашто се однесува. Во случај да има повеќе области на 
коишто се однесува пријавата, па дури и ако станува збор за област којашто не 
е вклучена во наведениот список на области, можете само да го искористите 
полето „останато“. 
 
Можете да ни ги соопштите сите поврзани подробности како и да прикачите 
секаква документација којашто се однесува на пријавата. По можност, ве 
замолуваме да ни ги доставите сите расположливи детали коишто сте ги 
забележале: 
 
- областа од интерес и обемот 
 

- датумот 
 

- времето или периодот 
 

- местото 
 

- причината и начинот на којшто дошло до прекршување 
 

- вмешаните лица – сведоците 
 

- дали некој од Зентива знае за проблемот и може ли да даде дополнителни 
информации 
 

- како го забележавте проблемот 
 

- дали проблемот е веќе решен преку некој друг 
 

- сите други податоци кои би можеле да бидат од важност за истрагата 
 
Наместо да пишувате, можете да користите и говорна пошта. Во случај да 
одлучите да го сторите тоа, ве молиме да бидете информирани дека вашиот глас 
ќе биде изменет. 
 
Откако ќе ги приложите сите детали (писмени или преку говорна пошта) во 
образецот за пријава, ќе ви биде дадена единствена шифра, која е шифра на 
пријавата. Запишете ја вашата шифра на пријавата и чувајте ја на безбедно 
место. Користете ја вашата шифра на пријавата, за да ја проверите вашата 
пријава во однос на повратните информации или за дополнителни прашања. Во 
случај да ја изгубите шифрата на пријавата, ќе мора повторно да го пополните 
образецот за да добиете нова шифра на пријава. Во таков случај, ве молиме за 
тоа да не` информирате во полето наменето за текст, дека веќе следите 
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покренато прашање за кое имало поднесена пријава (не мора повторно да ги 
пополнувате сите детали, но ве молиме да ни дадете некои информации во врска 
со темата на веќе пријавениот настан). 
 
Ние сме должни да ви ја доставиме потврдата за поднесената пријава, како и да 
ви дадеме повратен одговор. Овие информации можете да ги најдете само во 
платформата и тоа користејќи ја вашата шифра на пријава. 
 
Ако сакате да Ве известуваме автоматски за сите промени поврзани со вашата 
пријава, можете да ја наведете и вашата електронска пошта во соодветното поле 
(не и во полето за текст). Оваа електронска пошта не се доставува кај Зентива и 
се користи само за испраќање потсетувања од страна на самата платформа, во 
случај ако има некоја промена. Ваквиот потсетник ќе биде испратен од страна на 
NNTB<info@nntb.cz >. 
 
ЛИНК 

https://www.upozorneni.nntb.cz/en-gb/create

