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Audito informacinis lankstinukas, skirtas darbuotojams 

Netrukus jūsų darbo vietoje apsilankys nepriklausomas auditorius. Jūsų įmonės klientai paprašė 
auditoriaus, kad būtų labiau išsiaiškinta apie jūsų darbo nuostatas  ir sąlygas. Prašome padėti 
užtikrinti, kad visi jūsų bendradarbiai (įskaitant laikinus darbuotojus) žino apie šį apsilankymą. 

Šis apsilankymas yra susijęs su daug didesniu projektu, kuris vadinamas  Etiškos Prekybos Iniciatyva (EPI). 

EPI yra įmonių, prekybos sąjungų ir tarptautinių plėtros organizacijų susivienijimas, kurio nariai 
bendradarbiauja kartu, kad užtikrintų geresnes darbo sąlygas ir pagarbą darbuotojų teisėms visame 
pasaulyje. 

Auditorius praleis laiką teritorijoje ir aptars šias problemas su darbuotojais ir vadovybe. 

Auditorius atsitiktine tvarka išsirinks keletą darbuotojų, su kuriais aptars darbo vietos sąlygas ir 
teises, išklausys kas, jūsų nuomone, yra daroma gerai, bei jūsų pasiūlymus dėl patobulinimų.. 

Darbuotojų bus paprašyta duoti savo leidimą, prieš mums peržiūrint jų asmeninius duomenis 
pagal Bendrą duomenų apsaugos reglamentą (angl. GDPR). 

Problemos, kurias aptarsime: 

• Ar jūsų darbo vieta yra saugi ir nekenksminga
sveikatai

• Ar darbo užmokestis siekia bent jau įstatymų nustatytą minimumą

• Ar galite laisvai prisijungti prie profesinių sąjungų ir derėtis su vadovybe dėl darbo užmokesčio ir
sąlygų

• Ar visi darbuotojai nėra diskriminuojami

• Ar yra koks nors priverstinis darbas, įskaitant priverstinius ar neapmokamus viršvalandžius,
pernelyg ilgos valandos arba užlaikomas darbo užmokestis.

Apklausa bus vykdoma konfidencialiai ir auditorius nieko nenurodytas vadovybei. Darbuotojai galės 
laisvai kalbėtis ir dalyvaudami negaus jokių neigiamų pasekmių. 

Jei kas nors turi kokių nors susirūpinimų arba klausimų dėl šio proceso, prašome susisiekti su Alison 
Wheelock, esančią Verner Wheelock,  kuri, prireikus, suteiks jums papildomos informacijos: 

tel.: 01756 700802 

E. pašto adresas office@vwa.co.uk

Arba užpildykite mūsų formą internetu www.vwa.co.uk/ethical-audits/ethical-concerns.html 

Norint užtikrinti šio apsilankymo naudingumą, mums reikia jūsų aktyvaus dalyvavimo. Prašome 
pasidalinti šia informacija su savo bendradarbiais ir būkite pasiruošę šiam apsilankymui. Po atlikto 
audito, vadovybė praneš jums rezultatus ir būtinų veiksmų, kurių reikia imtis, detales. 

Pasirašė 

Alison Wheelock  
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