Auditový informační leták pro zaměstnance
V blízké době bude na vašem pracovišti důležitá návštěva nezávislého auditora, kterého požádali zákazníci vaší
společnosti aby se dozvěděli více o smluvních a pracovních podmínkách vašeho zaměstnání. Prosím, ujistete
se, že všichni vaši pracovní kolegové (včetně dočasných pracovníků) o této návštěvě vědí.
Návštěva je spojena s prací mnohem většího projektu nazvaného Iniciativa etického obchodování (ETI).
ETI je spojenectvím společností, odborů a mezinárodních rozvojových organizací, které spolupracují na
podpoře lepších pracovních podmínek a dodržování práv pracovníků na celém světě.
Auditor bude trávit čas u vás na pracovišti a bude o těchto otázkách diskutovat s pracovníky a manažmentem.
Auditor si náhodně zvolí řadu pracovníků, aby diskutovali o pracovních podmínkách a právech, bude vás
poslouchat co si myslíte, že je dobře provedeno, a také vaše návrhy na zlepšení.
Pracovníci budou požádáni, aby poskytli svůj souhlas před tím, než si prohlédneme ich osobní údaje v souladu s
obecnými nařízeními o ochraně údajů (GDPR).
Aspekty, které budou projednány, zahrnují:
• Jestli je vaše pracoviště bezpečným a zdravým místem pro práci
• Jestli jsou mzdy aspoň na úrovni zákonní minimální mzdy
• Jestli máte svobodu se připojit k odborovým organizacím a jednat s vedením o mzdách a podmínkách
• Jestli nikdo z pracovníků není vystaven diskriminaci • Jestli jsou pracovníci přinucení k práci, včetně nucených
nebo neplacených přesčasů, nadměrných hodin nebo zadržování platu
Rozhovory budou důvěrné a auditor nebude odhalovat totožnost jednotlivých pracovníků před manažmentem.
Zaměstnanci budou mít možnost mluvit otevřeně a nebudou žádné nepříznivé následky pro účastníky diskuse.
Pokud máte nějaké obavy nebo otázky ohledně procesu, měli byste kontaktovat Alison Wheelock u
společnosti Verner Wheelock, která v případě potřeby poskytne další informace.
Tel: 01756 700802
Email: office@vwa.co.uk
Nebo vyplňte náš online formulář: www.vwa.co.uk/ethical-concerns.htm
Potřebujeme vaši aktivní účast, abychom zajistili, že tato návštěva bude užitečná. Sdělte prosím tyto informace
kolegům a buďte připraveni na návštěvu. Po kontrole vám manažment sdělí výsledky a detaily budoucích
potřebných opatření.
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