Tájékoztatás a visszaélés-bejelentő rendszerről
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe visszaélés-bejelentő rendszert működtet,
összhangban a hitelintézetek és befektetési társaságok belső ellenőrzéséről szóló 97-02 rendelkezést
módosító 2005. március 31-i francia rendelet, valamint a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló
2013. évi CLXV. magyar törvény rendelkezéseivel.
A visszaélés-bejelentő rendszer lehetővé teszi, hogy a munkavállalók, illetőleg a BNP PARIBAS-val szerződéses
viszonyban álló személyek bejelentést tegyenek az általuk tapasztalt esetleges visszaélésekkel kapcsolatban.
A banki szabályzatok értelmében a bejelentőnek joga van az esetleges visszaélések bejelentésére, ezért e
kezdeményezés nem tekinthető elítélendő magatartásnak. A bejelentő nem büntethető meg, nem bocsátható
el és nem lehet alanya – sem közvetve, sem közvetlenül – hátrányos megkülönböztetésnek a visszaélések
jelentésére vonatkozó jogának gyakorolása miatt.
Bejelentést az alábbi elérhetőségeken lehet tenni:
• Telefonon: +36 1 374 63 39
• E-mail: BNPP HUNGARY COMPLIANCE ALERTE ETHIQUE WHISTLEBLOWING
wb.hu@bnpparibas.com
• Postai cím: BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe
Compliance Osztály, W-mail
1062 Budapest
Teréz körút 55-57.
Bejelentést közvetlenül a BNP Paribas S.A-hoz az alábbi elérhetőségeken lehet tenni:
• Telefonon: • E-mail: GLOBAL COMPLIANCE GROUP ALERTE ETHIQUE WHISTLEBLOWING
global_compliance_group_alerte_ethique_whistleblowing@bnpparibas.com
• Postai cím: BNP PARIBAS - Professional Ethics Whistleblowing Referent Personal & Confidential
ACI: CVB02B3 – Millénaire 1
35, rue de la Gare
75019 Paris, France
A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a
bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni. A név nélküli vagy azonosíthatatlan
bejelentő által megtett bejelentés vizsgálatát Bankunk mellőzheti. A bejelentőnek nyilatkoznia kell továbbá
arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan tényekről, amelyről tudomása van, vagy kellő alappal
feltételezi, hogy azok valósak, illetve, hogy a bejelentést visszaélés-bejelentésként teszi. A bejelentő
személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeljük, ezt az információt a
bejelentést kivizsgálókon kívül más személy nem ismerheti meg (adatkezelési regisztrációs szám: NAIH72118/2014).
A bejelentés kivizsgálására annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, mely határidőtől csak
különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat ideje a 3
hónapot nem haladhatja meg.
A bejelentéseket Bankunk minden esetben – ha a bejelentés a fenti formai követelményeknek megfelel –
kivizsgálja. A bejelentést kivizsgáló személyek a bejelentéssel kapcsolatos minden információt szigorúan
bizalmasan kezelnek. A kivizsgálás eredményéről és esetleges intézkedésekről Bankunk értesíti a bejelentőt.
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