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Zásady pre oznamovateľov  

pre 

spoločnosť AT&T Communications a subjekty spoločnosti AT&T  

v rámci Európskej únie 

 

 

O týchto zásadách  
 
Cieľom zásad pre oznamovateľov (ďalej len „zásady“) je implementovať v rámci spoločnosti AT&T 
(ďalej len „spoločnosť“) v prípade krajín nachádzajúcich sa v Európskej únii požiadavky miestnych 
právnych predpisov prijatých na implementáciu smernice EÚ 2019/237 z 23. októbra 2019 o ochrane 
osôb, ktoré oznamujú porušenie práva Únie (ďalej len „predpis“).  
 
Tento predpis vyžaduje, aby právnické osoby v súkromnom sektore, ktoré zamestnávajú viac ako 
50 pracovníkov v danom členskom štáte, zaviedli vhodné postupy na riešenie podávania oznámení zo 
strany zamestnancov alebo iných osôb uvedených v prvom článku. 
 
Účelom týchto zásad je zabezpečiť, aby osoby uvedené v prvom článku: 

• Oboznámili sa s internými kanálmi, externými kanálmi a následnými postupmi. 

• Zaistili, že v prípade podania správy týkajúcej sa činností, bude táto správa braná vážne a bude 
náležite prešetrená, a že bude rešpektovaná jej dôvernosť. 

• Poskytli usmernenia o tom, ako vzniesť tieto obavy, ako aj o platnom postupe. 
• Zaistili, aby mali možnosť vyjadriť skutočné obavy bez obáv z odvetných opatrení, a že ich 

dôvernosť bude rešpektovaná, pokiaľ sa nedohodnú inak. 
 
 

Všeobecná pôsobnosť (prvý článok) 
 
Tieto zásady sa vzťahujú na každého zamestnanca (ďalej len „zamestnanec“) s  bydliskom v Európskej 
únii na základe pracovnej zmluvy so spoločnosťou AT&T.  
 
Tieto zásady sa vzťahujú aj na každého, kto získal informácie o  porušeniach v súvislosti s prácou, 
vrátane:  

• Osôb, s ktorými pracovný vzťah so spoločnosťou AT&T skončil, ale ktoré nahlásia alebo 
zverejnia informácie o porušeniach získaných počas tohto pracovného vzťahu.  

• Osôb, ktorých pracovný pomer sa ešte len začne, v prípadoch, keď sa informácie 
o porušeniach získali počas náborového procesu alebo iných rokovaní pred uzavretím zmluvy.  

• Osôb so štatútom samostatne zárobkovo činnej osoby.   
• Akcionárov a osôb patriacich do správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu podniku 

vrátane nevýkonných členov, ako aj dobrovoľníkov a platených alebo neplatených stážistov.  
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• Všetkých osôb pracujúcich pod dohľadom a vedením zmluvných dodávateľov, subdodávateľov 
a dodávateľov.  

 
Zamestnanec musí byť oboznámený s týmito zásadami.   
 
Na to, aby osoby podávajúce oznámenia požívali ochranu podľa týchto zásad, musia mať primerané 
dôvody domnievať sa, vzhľadom na okolnosti a informácie, ktoré majú k dispozícii v čase podania 
oznámenia, že oznámené skutočnosti sú pravdivé.   
 
Postup stanovený týmito zásadami nie je povinný a zamestnanci ho nemusia využívať.    
Zamestnancovi, ktorý sa rozhodne nevyužiť tento postup, nehrozia žiadne nepriaznivé dôsledky.  
 
Akékoľvek zneužitie týchto zásad však môže podliehať disciplinárnym sankciám stanoveným 
v Pracovnom poriadku spoločnosti.  
 

 
Definície 
 

• „Predpis“: Smernica EÚ 2019/237 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré oznamujú 

porušenia práva Únie.  

• Porušenia znamenajú konania alebo opomenutia, ktoré: (i) sú nezákonné a týkajú sa aktov 

a oblastí, ktoré patria do vecnej pôsobnosti Únie uvedenej v článku 3, alebo (ii) sú v rozpore 

s predmetom alebo účelom pravidiel v aktoch a oblastiach, ktoré patria do vecnej pôsobnosti 

Únie.  

• „Spoločnosť“ sa vzťahuje na subjekty so sídlom v Európskej únii.  

• „Informácie o porušeniach“ sú informácie vrátane odôvodnených podozrení o skutočných alebo 

potenciálnych porušeniach, ku ktorým došlo alebo s veľkou pravdepodobnosťou dôjde 

v organizácii, v ktorej oznamujúca osoba pracuje alebo pracovala, alebo v inej organizácii, 

s ktorou je alebo bola oznamujúca osoba v kontakte prostredníctvom svojej práce, 

a o pokusoch utajiť takéto porušenia.  

• „Nahlásenie“ alebo „nahlásiť“ znamená ústne alebo písomné oznámenie informácií 

o porušeniach.  

• „Interné nahlásenie“ znamená ústne alebo písomné oznámenie informácií o  porušeniach 

v rámci spoločnosti. 

• „Externé oznamovanie“ je ústne alebo písomné oznamovanie informácií o  porušeniach 

príslušným orgánom. 

• „Zverejnenie“ alebo „zverejniť“ znamená sprístupnenie informácií o  porušeniach na verejnosti.  

• „Nahlasujúca osoba“ je fyzická osoba, ktorá oznamuje alebo zverejňuje informácie 

o porušeniach, ku ktorým došlo v súvislosti s jej pracovnou činnosťou.  

• „Pomocný sprostredkovateľ“ je fyzická osoba, ktorá pomáha fyzickej osobe s  procesom 

oznamovania v pracovnom kontexte a ktorej pomoc by mala byť dôverná. 

• „Pracovný kontext“ znamená súčasné alebo minulé pracovné činnosti v  spoločnosti, 

prostredníctvom ktorých, bez ohľadu na povahu týchto činností, osoby získavajú informácie 
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o porušeniach a v rámci ktorých by tieto osoby mohli byť vystavené odvetným opatreniam, ak 

by takéto informácie ohlásili.  

• „Dotknutá osoba“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je uvedená v  správe alebo 

zverejnenej informácii ako osoba, ktorej sa pripisuje porušenie alebo s  ktorou je táto osoba 

spojená.  

• „Odvetné opatrenie“ je akékoľvek priame alebo nepriame konanie alebo opomenutie, ku 

ktorému došlo v pracovnom kontexte, ktoré je vyvolané interným alebo externým oznámením 

alebo zverejnením a ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť neoprávnenú ujmu oznamovateľovi.  

• „Anonymný“ znamená, že pri podávaní nahlásenia sa neuvádza identita, funkcie a kontaktné 

údaje jednotlivca.   

• „Zápisnica“ je dokumentácia o spracovaní nahlásenia. 

• „Oprávnené osoby“ sú členovia príslušnej jednotky spoločnosti AT&T zodpovední za prijatie 

a prešetrenie nahlásenia a zdokumentovanie zápisnice. Táto jednotka spoločnosti AT&T slúži 

na použitie týchto zásad, na jej uplatňovanie je určená prezidentom spoločnosti a jej 

zamestnanci podliehajú do bodky štatutárnemu orgánu spoločnosti; bude sa riadiť  výlučne 

pokynmi štatutárneho orgánu spoločnosti. 

 
 

Čo je možné nahlásiť 
 
Činnosti, ako sú definované v predpise, sú obmedzené na nahlásenie týkajúce sa vecnej pôsobnosti 
smernice EÚ.  
 
Týmito zásadami nie je dotknuté uplatňovanie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa: 
ochrany utajovaných skutočností, ochrany právnického a lekárskeho tajomstva, tajomstva súdnych 
konaní, pravidiel trestného konania.  
 
 

Ako podať nahlásenie  
 
Osoba môže podať nahlásenie spoločnosti AT&T prostredníctvom týchto kanálov:  

I. Ako interný kanál môže kontaktovať priamo manažéra ľudských zdrojov pre krajinu ( IHR 

Connect (att.com)).  
II. Zavolať na nonstop horúcu linku služieb zákazníkom oddelenia ochrany majetku na číslo +1 

908 658 0380 (tento spôsob by sa mal použiť, ak si oznamovateľ želá zostať v  anonymite)  
III. Odoslanie e-mailu na adresu Rm-wb-reporting@intl.att.com 
IV. Nástroj Desktop Reporting je dostupný pre všetkých zamestnancov a zmluvných dodávateľov 

s prístupom k počítaču spoločnosti AT&T (kliknite pravým tlačidlom myši na ploche).  
 
Ak si nahlasujúca osoba želá zostať v anonymite a ak to umožňujú miestne právne predpisy, mala by 
využiť možnosť 2, nonstop horúcu linku služieb zákazníkom oddelenia ochrany majetku.   Hovory na 
túto horúcu linku nie sú kontrolované ani nahrávané a volajúci nie sú povinní poskytnúť svoje 
kontaktné údaje. 
 

http://hr-connect.intl.att.com/
http://hr-connect.intl.att.com/
mailto:Rm-wb-reporting@intl.att.com
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Každá osoba, ktorá podáva nahlásenie, musí uviesť, že nahlasuje incident v súlade so zásadami pre 

oznamovateľov pre zamestnancov spoločnosti AT&T Communications a spoločnosti AT&T  

s bydliskom v Európskej únii.  Nahlasujúca osoba dostane potvrdenie o prijatí svojho nahlásenia.  
 
Do 7 kalendárnych dní od prijatia nahlásenia sa otvorí vyšetrovací prípad a nahlasujúcej osobe sa 
poskytne príslušné referenčné číslo.   Táto referencia sa bude používať pri všetkej budúcej komunikácii 
so spoločnosťou AT&T týkajúcej sa tohto nahlásenia.  
 
K prípadu vyšetrovania bude pridelená oprávnená osoba za účelom preskúmania. Čo najskôr sa 
skontaktuje s nahlasujúcou osobou, aby sa:  
(i) Podrobnejšie prediskutovalo nahlásenie. 
(ii) Načrtlol proces vyšetrovania a stanovili očakávania. 
(iii) Prediskutovali novinky a načasovanie udalostí. 
 
Počas vyšetrovania sa nevykoná žiadny pokus o identif ikáciu nahlasujúcej osoby, ktorá si želá zostať 
v anonymite.  
 
 

Vyšetrovanie nahlásenia oprávnenými osobami   

Oprávnené osoby musia: 
• Potvrdiť prijatie nahlásenia od nahlasujúcej osoby do siedmich kalendárnych dní od jeho 

prijatia.  

• Poskytnúť nahlasujúcej osobe aktívne následné opatrenia. 

• V súhrne poskytnúť spätnú väzbu v primeranej lehote, ktorá nepresiahne tri mesiace od 

potvrdenia o prijatí, alebo ak nahlasujúcej osobe nebolo zaslané žiadne potvrdenie, spätná 

väzba sa poskytne tri mesiace od uplynutia sedemdňovej lehoty od nahlásenia.   

• Informovať nahlasujúcu osobu, že môže podať externé nahlásenie.  
 
Akákoľvek komunikácia medzi oprávnenými osobami a nahlasujúcou osobou sa uskutočňuje 

prostredníctvom uvedenej e-mailovej adresy prostredníctvom šifrovaných správ. 

Ak nahlasujúca osoba požiada o osobné stretnutie, oprávnená osoba sa s ňou stretne v najbližšom 

možnom termíne, ktorý vyhovuje obom stranám.  

Zápisnica vyhotovená oprávnenými osobami musí obsahovať a je prísne obmedzená na tieto 
záznamy:  

 

• Totožnosť, funkcie a kontaktné údaje zamestnancov jednotky spoločnosti AT&T, ktorí konajú 

ako oprávnené osoby, a zamestnancov iných jednotiek spoločnosti AT&T, ktorí pomáhajú 

oprávneným osobám. 

• Dátum prijatia nahlásenia; dátum ukončenia preskúmania nahlásenia a dátum oznámenia alebo 

jeho výsledkov nahlasujúcej osobe v prípade neanonymného nahlásenia, ako aj osobe, ktorej 

sa nahlásenie týka.   

• Totožnosť, funkcie a kontaktné údaje nahlasujúcej osoby; v prípade, že je správa anonymná, 

bude v zápisnici uvedený komentár. 
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• Totožnosť, funkcie a kontaktné údaje osoby, ktorej sa nahlásenie týka.  

• Nahlásenie skutočnosti.  

• Dôkazy zhromaždené na overenie nahlásených skutočností. 

• Proces overovania, ako bolo nahlásenie ukončené.  

• Opatrenia nadväzujúce na nahlásenie. 

 

Vedenie záznamov o nahláseniach  

Všetky informácie týkajúce sa vyšetrovania vrátane komunikácie uchováva oprávnená osoba a ukladá 

ich do spisu prípadu. 

Oprávnená osoba vykoná vyšetrovanie v súlade s platnými osvedčenými postupmi a v súlade 

s predpisom. 

Ak nahlasujúca osoba vyzve, aby podala nahlásenie, oprávnená osoba zdokumentuje formálne 

vyhlásenia a dokument poskytne nahlasujúcej osobe, ktorá si prečíta a bude požiadaná o jeho 

preskúmanie a podpísanie za účelom osvedčenia správnosti dokumentu, aby sa zabezpečilo, že 

dokument je pravdivým a presným odrazom uskutočnenej diskusie.   Nahlasujúca osoba bude mať 

možnosť skontrolovať, opraviť a odsúhlasiť zápisnicu z rozhovoru jej podpísaním.  Pod podmienkou 

súhlasu nahlasujúcej osoby sa zápisnica uchová v trvanlivej a dostupnej forme.  

Kópia dokumentu sa na požiadanie sprístupní nahlasujúcej osobe. 

Ak nahlasujúca osoba požiada o stretnutie s cieľom podať nahlásenie, oprávnená osoba vyhotoví 

presnú zápisnicu a nahlasujúca osoba bude mať možnosť skontrolovať, opraviť a odsúhlasiť zápisnicu 

z rozhovoru jej podpísaním.  Pod podmienkou súhlasu nahlasujúcej osoby sa zápisnica uchová 

v trvanlivej a dostupnej forme.   

 
Archivácia a doba uchovávania nahlásenia po ukončení vyšetrovania   
 
Údaje zhromaždené po prijatí nahlásenia sa budú uchovávať len dovtedy, kým to bude potrebné na 
účely vyšetrovania nahlásenia vrátane kompatibilných účelov uvedených v  týchto zásadách.  
 

• Ak sa proti dotknutej osobe alebo nahlasujúcej osobe začne disciplinárne konanie alebo súdne 
konanie, údaje týkajúce sa nahlásenia a zápisnice uchovávajú oprávnené osoby až do 
skončenia tohto konania.  

• Údaje týkajúce sa nahlásenia, ktoré bolo prehlásené za neprípustné, budú bezodkladne 
zničené alebo archivované hneď po ich doručení oprávneným osobám v prípade, že nespadajú 
do rozsahu pôsobnosti postupu po anonymizácii.   

• Ak sa nezačne disciplinárne alebo súdne konanie, údaje týkajúce sa nahlásenia budú zničené 
alebo archivované po anonymizácii oprávnenými osobami do dvoch mes iacov od ukončenia 
vyšetrovania nahlásenia. 

 
Bez ohľadu na dĺžku spracúvania osobných údajov bude spoločnosť AT&T používať vhodné 
bezpečnostné opatrenia v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.  
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Dôvernosť  
 
Spoločnosť zabezpečuje, že: 

• Interné kanály, ktoré sú k dispozícii na prijímanie hlásení, sú navrhnuté, zriadené 
a prevádzkované bezpečným spôsobom, ktorý zaručuje ochranu dôvernosti totožnosti 
nahlasujúcich osôb, ako aj všetkých tretích strán uvedených v hlásení.  Patria sem všetky 
informácie, z ktorých možno priamo alebo nepriamo odvodiť totožnosť nahlasujúcej osoby.  

• Údaje sa nebudú zdieľať s neoprávnenými osobami.  
• Oprávnené osoby vynaložia maximálne úsilie na zabezpečenie dôvernosti.  

• Oprávnené osoby budú pravidelne absolvovať osobitné školenia vrátane školení týkajúcich sa 
ochrany údajov.  

 
Informácie sa môžu zverejniť len vtedy, ak ide o nevyhnutnú a primeranú povinnosť uloženú právom 
Únie alebo vnútroštátnym právom v rámci vyšetrovania vnútroštátnymi orgánmi alebo súdneho 
konania, a to aj s cieľom zabezpečiť právo na obhajobu dotknutej osoby. 
 
Nahlasujúce osoby sú informované pred zverejnením ich totožnosti , pokiaľ by takéto informácie 
neohrozili súvisiace vyšetrovanie alebo súdne konanie.  Pri informovaní nahlasujúcich osôb im 
príslušný orgán zašle písomné vysvetlenie dôvodov zverejnenia príslušných dôverných údajov.  
 

 
Ochrana údajov  
 
Tieto zásady poskytujú informácie v rámci plnenia oznamovacích povinností a povinností 
transparentnosti podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov vrátane spracovania určitých 
osobných údajov, subjektov, ktoré budú mať prístup k osobným údajom, a toho, ako dlho sa budú 
osobné údaje uchovávať.  Tieto zásady by sa mali čítať v nadväznosti na oznámenie o ochrane 
osobných údajov zamestnancov spoločnosti AT&T pre väčšinu sveta. Na ďalšiu podporu ochrany 
osobných údajov: 
 

• Spoločnosť nebude zhromažďovať osobné údaje, ak nie sú relevantné pre spracovanie 
konkrétneho nahlásenia.   V prípade náhodného získania údajov spoločnosť tieto údaje bez 
zbytočného odkladu vymaže.  
 

• Údaje získané o akejkoľvek dotknutej osobe pri vyšetrovaní nahlásenia nebudú zahrnuté pri 
poskytovaní osobných údajov v reakcii na žiadosť dotknutej osoby, ktorá je zamestnancom, aby 
sa zabezpečilo, že nedôjde k nepriaznivému vplyvu na práva a slobody nahlasujúcej osoby.  
Ďalšie informácie o právach dotknutej osoby, ktorá je zamestnancom, nájdete na odkaze na 
pokyny na podávanie žiadostí o prístup k údajom dotknutej osoby pre zamestnancov na portáli 
IHR OneStop. Bývalí zamestnanci, uchádzači a iné osoby, ktoré vykonávali prácu pre 
spoločnosť AT&T, môžu kontaktovať e-mailovú schránku medzinárodného oddelenia ľudských 
zdrojov. 

 

Externé nahlasovanie 
 

https://hronestop.intl.att.com/files/Employee%20Data%20Subject%20Right%20to%20Access%20Request%20Submission%20Guidelines.pdf
mailto:rm-hranswersinternational2@intl.att.com
mailto:rm-hranswersinternational2@intl.att.com
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Osoby uvedené v prvom článku môžu podať interné nahlásenie a/alebo využiť verejný kanál na 
nahlasovanie.  
 
 

Ochranné opatrenia  
 
Spoločnosť nebude tolerovať žiadnu viktimizáciu alebo akúkoľvek formu odvetných opatrení.  
 
Osoby uvedené v prvom článku týchto zásad, ktoré vykonali nahlásenie, budú mať nárok na ochranu 
podľa týchto zásad, ak majú primerané dôvody domnievať sa, že informácie o  porušeniach, ktoré 
nahlásili, boli v čase nahlásenia pravdivé, a že tieto informácie spadali do rozsahu pôsobnosti týchto 
zásad.   
 
Opatrenia na ochranu stanovené v tomto článku sa vzťahujú na nahlasujúcu osobu, ako aj na 
sprostredkovateľov, osoby spojené s nahlasujúcimi osobami, ktoré by mohli byť vystavené odvetným 
opatreniam v pracovnom kontexte, ako sú kolegovia alebo príbuzní nahlasujúcich osôb; právnické 
osoby, ktoré nahlasujúce osoby vlastnia, pre ktoré pracujú alebo ktoré sú inak spojené v  pracovnom 
kontexte. 
 
Ochranné prostriedky sú: 

• Ochrana totožnosti.  
• Ochrana pred škodlivým konaním alebo opomenutím. 
• Ochrana pred akoukoľvek viktimizáciou, akoukoľvek formou odvetných opatrení vrátane 

akýchkoľvek hrozieb odvetných opatrení alebo pokusov o ne. Medzi príklady okrem iného 
patria:  
- Bezdôvodné sledovanie práce alebo dochádzky pozornejšie ako u ostatných 

zamestnancov. 
- Šikanovanie, ktoré zahŕňa opakované zastrašovanie alebo ponižovanie alebo hanlivé či 

urážlivé poznámky. 
- Sociálna izolácia, napr. vylúčenie z f iremných alebo tímových podujatí alebo stretnutí. 
- Neodôvodnené negatívne hodnotenia výkonu alebo disciplinárne opatrenia. 
- Nerovnosť v odmeňovaní, pracovných podmienkach alebo pracovných príležitostiach.  
- Diskriminácia alebo obťažovanie.  
- Hrozby alebo varovania. 
- Ukončenie alebo nezákonné odňatie výhod vrátane dovolenky.  
- Prepustenie alebo degradovanie zamestnanca bez oprávneného dôvodu. 
- Zmena pozície alebo povinností zamestnanca v jeho neprospech. 
- Zastavenie odbornej prípravy. 

 
Spoločnosť poskytne akékoľvek iné ochranné opatrenie vyžadované týmto predpisom.   
 
 

Opatrenia na podporu  
 
Ak je nahlasujúca osoba zamestnancom spoločnosti a je vystavená odvetným opatreniam, má nárok 
na podporu prostredníctvom Programu pomoci zamestnancom (EAP).   Okrem toho je zamestnancom, 
ich rodinám alebo funkcionárom k dispozícii aj meQuilibrium - webová stránka a mobilná aplikácia na 

https://hronestop.intl.att.com/results
https://urldefense.com/v3/__http:/getmeq.com/ATTInternational__;!!BhdT!0QW0xXY59R-xDMKsoFZwqBLyKuZLTF2N3vMZTp0eBor-1GJdcFVBTMiNmHIdqmg%24
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zvládanie stresu, ktorá je navrhnutá tak, aby pomohla objaviť jednoduché techniky na budovanie 
odolnosti, keď čelia stresovým myšlienkam a situáciám. 
 
Podpora je k dispozícii aj nahlasujúcej osobe, ako aj sprostredkovateľom, osobám, ktoré sú 
s nahlasujúcimi osobami prepojené, a ktoré by mohli byť vystavené odvetným opatreniam v pracovnom 
kontexte, ako sú kolegovia alebo príbuzní nahlasujúcich osôb; právnickým osobám, ktoré nahlasujúce 
osoby vlastnia, pre ktoré pracujú alebo sú inak prepojené v pracovnom kontexte, sa tiež poskytnú 
opatrenia podľa požiadaviek predpisu.   
 
 

Dostupnosť a nadobudnutie účinnosti 
 
Tieto zásady sú dostupné on-line na intranete a internetových stránkach Spoločnosti, aby sa 
zabezpečil prístup zamestnancov, externých a príležitostných prispievateľov.  
 
Tieto zásady sú platné a účinné na dobu neurčitú.  
 
 

Kontakty  
 
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad, kontaktujte @AskCompliance  
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