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POLITYKA AEGON SPEAK UP
Uzupełnienie do Kodeksu Postępowania Aegon

1. O PROGRAMIE AEGON SPEAK UP
Niniejsze zasady należy interpretować jako uzupełnienie Kodeksu Postępowania firmy Aegon i służą one jako ramy dla
programu Aegon Speak Up. Wszystkie terminy zdefiniowane w niniejszej polityce są pisane wielką literą i mają znaczenie
przypisane im w „Załączniku 1 - Definicje”.

1.1

Wprowadzenie

Naruszenie przepisów prawa i regulacji, naszego Kodeksu Postępowania lub wewnętrznych zasad i procedur może mieć
poważne konsekwencje dla naszej firmy i naszych pracowników, klientów, udziałowców i partnerów1 biznesowych, a także na
system finansowy lub interes publiczny.
Naszą ambicją w Aegon jest bycie zaufanym, długoterminowym partnerem dla wszystkich naszych udziałowców, dlatego też
chcielibyśmy być informowani o wszelkich podejrzeniach dotyczących niezgodnego z prawem, nieetycznego lub w inny sposób
niewłaściwego postępowania, które mogłoby być szkodliwe dla firmy i jej udziałowców. Skuteczne wykrywanie i rozwiązywanie
problemów związanych z takimi zachowaniami pomoże w utrzymaniu naszej działalności i zapewni długoterminowe tworzenie
wartości dla wszystkich udziałowców.
Aegon wprowadziła Politykę Zgłaszania Nieprawidłowości Aegon, aby pokazać pracownikom i innym udziałowcom, że zachęca
do eskalacji wszelkich obaw dotyczących potencjalnego niewłaściwego postępowania i nie będzie tolerować działań o
charakterze odwetowym za zgłoszenie w dobrej wierze informacji, które ich zdaniem są niezgodne z prawem, nieetyczne lub w
inny sposób niewłaściwe.
Polityka ta obejmuje procedurę zgłaszania podejrzewanych Nieprawidłowości, sposób przeprowadzania niezależnego
dochodzenia, środków wsparcia i ochrony oraz odpowiednich działań następczych w stosunku do wszelkich zaleceń dotyczących
działań naprawczych w przypadku wykrycia problemu.

1.2

Cel dokumentu

Polityka Zgłaszania Nieprawidłowości Aegon zapewnia bezpieczne środowisko dla każdego, kto chce zgłosić obawę co do
podejrzewanych lub zaobserwowanych Nieprawidłowości dotyczących Aegon.
Celem niniejszej polityki jest przedstawienie programu Aegon Speak Up, którego celem jest:


Zachęcenie wszystkich, którzy podejrzewają Nieprawidłowości, do ich zgłoszenia;



Udostępnienie wielu kanałów zgłaszania nieprawidłowości umożliwiających poufne lub anonimowe wypowiedzenie
się;



Zapewnienie, że zgłoszenia dotyczące podejrzewanych Nieprawidłowości są właściwie oceniane, badane i
odpowiednio rozpatrywane;



Zapewnienie osobie dokonującej zgłoszenia wsparcia i ochrony przed odwetem.

1.3

1

Zakres

Termin ten należy interpretować szeroko i obejmuje on wykonawców, konsultantów, brokerów, agentów i dostawców.
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Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich podmiotów gospodarczych w grupie Aegon, w tym do spółek zależnych i
wspólnych przedsięwzięć, w których Aegon N.V. posiada większościowy udział i które są przez nią kontrolowane.2 Od spółek, w
których Aegon nie posiada większościowych udziałów, oczekuje się albo przyjęcia Polityki Zgłaszania Nieprawidłowości Aegon,
albo wdrożenia równoważnego programu.

1.4

Przepisy prawne i regulacje

Polityka ta będzie wdrażana w obrębie całej firmy Aegon zgodnie z przepisami prawnymi i regulacjami różnych jurysdykcji. W
przypadku, gdy wymogi lokalne są bardziej rygorystyczne niż te zawarte w niniejszej polityce, wymogi te mają pierwszeństwo w
danej jurysdykcji. W przypadku, gdy niniejsza polityka zapewnia dodatkowe zabezpieczenia, prawa i środki zaradcze, niniejsze
warunki mają pierwszeństwo.
Jeśli podczas wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej polityki lub w inny sposób przestrzegając jej zasad
zidentyfikujesz zobowiązanie prawne, które jest niezgodne z niniejszą polityką, musisz niezwłocznie zgłosić tę niezgodność
Globalnemu Dyrektorowi ds. Zgodności z Przepisami lub członkowi lokalnej jednostki ds. zgodności z przepisami.

1.5

Inne polityki grupy i lokalne

Polityka ta ma na celu uzupełnienie zwykłych kanałów wykorzystywanych do zgłaszania nieprawidłowości w naszej firmie. Jeśli
ustalono konkretną lokalną politykę lub procedurę postępowania w przypadku niektórych rodzajów nieprawidłowości, należy je
zgłosić zgodnie z tymi politykami i procedurami. Jeśli nie czujesz się komfortowo lub nie możesz zgłosić problemu za
pośrednictwem standardowych kanałów zgłaszania, możesz zgłosić go bezpośrednio za pośrednictwem jednego z kanałów
Speak Up, jak opisano w niniejszej Polityce. Aby zakwalifikować się do ochrony w ramach programu Aegon Speak Up, należy
zapoznać się z treścią niniejszej polityki.

1.6

Obowiązek zgłaszania nieprawidłowości

Wszyscy pracownicy Aegon są proszeni i zachęcani do zgłaszania podejrzanych nieprawidłowości w Aegon. Wszelkie kwestie,
które mogą mieć poważne konsekwencje dla firmy Aegon lub jej udziałowców, muszą być zgłaszane jak najszybciej, abyśmy
mogli szybko zareagować i odpowiednio zaradzić sytuacji.
W przypadku zaobserwowania niezgodnego z prawem, nieetycznego lub w inny sposób niewłaściwego postępowania lub
podejrzenia, że takie postępowanie miało miejsce, ma miejsce lub może mieć miejsce, obowiązkiem jest poinformowanie o tym
fakcie za pomocą jednego z wewnętrznych kanałów zgłaszania przedstawionych w Sekcji 2 niniejszej polityki.
Podejmując taką decyzję, wdrażany jest nasz Kodeks Postępowania, a firma Aegon niezwłocznie przeprowadzi dochodzenie i
zapewni wsparcie i ochronę w ramach niniejszej polityki, jeśli:
i.
pracownik miał uzasadnione powody, by sądzić, że zgłoszone informacje były prawdziwe w momencie zgłoszenia;
ii. informacje te odnoszą się do podejrzeń o postępowanie niezgodne z prawem, nieetyczne lub w inny sposób
niewłaściwe;
iii. pracownik zgłosił informacje za pośrednictwem jednego z kanałów zgłaszania firmy Aegon Speak Up.
Zachęcamy do jak najszybszego zgłoszenia swoich obaw, nawet jeśli nie wszystkie fakty są znane. Pracownik nadal będzie
chroniony zgodnie z niniejszą polityką, jeśli w dobrej wierze zgłosił informacje, które później zostaną uznane za bezpodstawne,
lub jeśli ma uzasadnione powody, by sądzić, że zgłoszone przez niego informacje mieszczą się w tym zakresie.
Jednak jeśli pracownik umyślnie złoży złośliwe lub fałszywe zarzuty, będzie to miało konsekwencje. Pracownik nie będzie
wspierany i chroniony w ramach niniejszej polityki, a w przypadku, gdy okaże się, że celowo złożył takie zarzuty, może zostać
wobec niego wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Umyślne rozpowszechnianie fałszywych informacji w wielu krajach podlega
odpowiedzialności karnej.

2

Dotyczy to każdego podmiotu, w którym Aegon N.V., bezpośrednio lub pośrednio, (i) posiada więcej niż połowę wyemitowanego kapitału
zakładowego lub (ii) kontroluje więcej niż połowę głosów lub (iii) kontroluje skład zarządu.
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Żaden z zapisów niniejszej polityki nie zabrania pracownikom nawiązywania bezpośredniego kontaktu lub udzielania
odpowiedzi na zapytania, składania zeznań lub innego rodzaju uczestnictwa w jakimkolwiek dochodzeniu lub postępowaniu, w
tym dostarczania dokumentów lub innych informacji, które może być prowadzone przez organizację samoregulującą, agencję
rządową lub inny organ regulacyjny.
Jeżeli pracownik zgłosi problem, który ma wpływ na interes publiczny, może również kwalifikować się do ochrony na mocy
lokalnych przepisów dotyczących Ujawniania Informacji w Interesie Publicznym. Więcej informacji na ten temat znajduje się w
dodatku dla danego kraju (Załącznik 3).

1.7

Kto może zabrać głos?

Każdy może zabrać głos. Polityka ta dotyczy wszystkich osób pracujących dla lub w imieniu Aegon, takich jak dyrektorzy3,
kierownicy, pracownicy, pracownicy tymczasowi (w tym również stażyści, praktykanci i wolontariusze), wykonawcy, konsultanci,
brokerzy, agenci i dostawcy.
Ponadto niniejsza polityka może być stosowana przez wszystkie osoby, których stosunki służbowe z Aegon zostały zakończone
lub nie zostały jeszcze nawiązane. Na przykład, jeśli ktoś uważa, że uzyskał informacje o Nieprawidłowościach w trakcie procesu
rekrutacji lub innych negocjacji przed zawarciem umowy.
Polityka ta obejmuje również klientów, partnerów biznesowych, udziałowców i ogół społeczeństwa. Należy jednak zauważyć, że
chociaż Aegon podejmie wszelkie rozsądne kroki w celu wsparcia całego procesu zgłaszania nieprawidłowości, nie będziemy w
stanie zapewnić takiego samego wsparcia i ochrony osobom niebędącym naszymi pracownikami. Jeśli nie jesteś pracownikiem
Aegon, będziemy stosować niniejszą politykę w rozsądnym zakresie.

1.8

Jakie nieprawidłowości możesz zgłosić?

Firma Aegon oczekuje od swoich pracowników zgłaszania zastrzeżeń w przypadku podejrzenia o niezgodne z prawem,
nieetyczne lub w inny sposób niewłaściwe postępowanie, które dotyczy firmy Aegon i może skutkować poważnym naruszeniem
obowiązujących przepisów prawa i regulacji, naszego Kodeksu Postępowania oraz wewnętrznych zasad i procedur.
W szczególności, gdy takie postępowanie może zaszkodzić sytuacji finansowej i reputacji firmy, niekorzystnie wpłynąć na
interesy klientów i udziałowców lub gdy takie postępowanie stanowi zagrożenie dla życia i mienia, systemu finansowego lub
interesu publicznego.
Przykłady zastrzeżeń, które można zgłaszać za pośrednictwem polityki Speak Up, są następujące:

3



nieprawidłowości dotyczące rachunkowości, wewnętrznych kontroli księgowych lub spraw związanych z audytem



pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu



manipulacje na rynku, wykorzystywanie informacji poufnych, bezprawne ujawnianie informacji wewnętrznych



uchylanie się od płacenia podatków oraz wątpliwe lub nieuczciwe praktyki unikania podatków



niezgodny z prawem dostęp do danych firmy lub próba naruszenia ochrony danych



przekupstwo i korupcja



naruszenia praw człowieka



naruszenie prawa konkurencji



dyskryminacja i molestowanie



odwet na jakiejkolwiek osobie za zgłoszenie nieprawidłowości lub inne postępowanie w ramach tej polityki



umyślne ukrywanie, niszczenie lub manipulowanie informacjami dotyczącymi powyższych kwestii



wszelkie inne sprawy, które uznasz za nieprawidłowe

W tym członkowie Rady Wykonawczej, Zarządu i Rady Nadzorczej Aegon N.V., a także inni dyrektorzy wykonawczy i niewykonawczy lub

nadzorczy w grupie spółek Aegon.
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Lista ta nie obejmuje wszystkich nieprawidłowości, które można zgłosić w ramach polityki Speak Up. Istnieją inne rodzaje
potencjalnie niewłaściwych zachowań, które mogą być zgłaszane w ramach tej polityki. Jeśli nie jesteś pewien, co należy zrobić,
istnieje szereg osób, do których możesz zwrócić się o poradę, jak opisano w punkcie 5.1.
W ramach tej polityki powyższe kwestie będą określane bardziej ogólnie jako „niezgodne z prawem, nieetyczne lub w inny
sposób niewłaściwe postępowanie” lub w skrócie „Nieprawidłowości” lub „zastrzeżenia”.

1.9

Co nie jest objęte niniejszą polityką

Chociaż zachęcamy wszystkich do zabrania głosu i zgłaszania zastrzeżeń firmie Aegon, nie każdy rodzaj zastrzeżeń wchodzi w
zakres tej polityki. Na przykład, polityka ta nie obejmuje:


Bezpośredniego zagrożenia życia i mienia (zob. punkt 1.9.1);



Sporów dotyczących interpretacji polityki lub decyzji zarządczych;



Bezpodstawnych plotek i pogłosek;



Informacji, które są już publicznie znane;



Kwestii, których wynik leży w Twoim osobistym interesie;



Osobistych skarg związanych z pracą (zob. punkt 1.9.2).

1.9.1

Bezpośrednie zagrożenie życia i mienia

Aegon Speak Up nie służy do stosowania w nagłych wypadkach. Nie należy stosować tej polityki do zgłaszania zdarzeń
stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia i mienia lub środowiska. Zamiast tego należy skontaktować się z personelem
ochrony i/lub zespołem reagowania kryzysowego w swojej lokalizacji. Jeśli potrzebna jest natychmiastowa pomoc w nagłych
wypadkach, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.
1.9.2

Osobiste zażalenia związane z pracą

Zastrzeżenia dotyczące osobistych interesów związanych z pracą, takie jak warunki zatrudnienia, ocena wyników, sankcje
dyscyplinarne lub spory ze współpracownikami, są sprawami dotyczącymi lokalnego miejsca pracy i zwykle powinny być
rozwiązywane lokalnie z bezpośrednim przełożonym lub przedstawicielem działu kadr zgodnie z odpowiednią lokalną polityką.
Jeśli rozwiązanie nie jest możliwe, należy w tym celu zastosować lokalną procedurę składania skarg (lub inną odpowiednią
politykę). Dalsze postępowanie wyjaśniające zgodnie z tą polityką lub z lokalną jednostką krajową może być uzasadnione
jedynie w przypadku, gdy wiąże się ono z zarzutami dotyczącymi postępowania, które wchodzi w zakres niniejszej polityki.

1.10

Jakich informacji należy udzielić?

Aby pomóc w ocenie i ewentualnym dalszym dochodzeniu w sprawie zgłoszenia, należy podać jak najwięcej informacji na temat
podejrzewanej Nieprawidłowości. Pomoże nam to lepiej ocenić sytuację i określić sposób postępowania.
Chociaż zachęcamy do podawania jak największej ilości informacji, nie należy próbować zbierać informacji lub uzyskiwać
dostępu do systemów, do których nie jest się upoważnionym, ponieważ może to naruszać kodeks postępowania firmy Aegon i
może łamać prawo. Nie należy wcześniej prowadzić dochodzenia ani gromadzić informacji. Twoje działania mogą zagrozić
późniejszemu dochodzeniu. Posiadamy wewnętrznych i zewnętrznych śledczych, którzy są upoważnieni przez Aegon do
zbierania i weryfikowania faktów w celu przeprowadzenia dochodzenia. Jeśli posiadasz jakiekolwiek informacje, które
uzasadniają Twoje zastrzeżenia, powinieneś poinformować nas, gdzie te informacje się znajdują.
Poniższe informacje będą przydatne do uwzględnienia w Twoim zgłoszeniu:


Twoje imię i nazwisko, lokalizacja i dane kontaktowe (preferowane, ale możesz zdecydować się na zachowanie
anonimowości).



Charakter podejrzewanej Nieprawidłowości.



Dlaczego to Ciebie martwi?



Kiedy i gdzie miała miejsce (podejrzewana) nieprawidłowość.



Kto był w to zamieszany?
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Jeśli byli jacyś świadkowie, to kim oni są.



Czy zrobiłeś cokolwiek w odpowiedzi na Nieprawidłowość?



Niezależnie od tego, czy zgłosiłeś już komukolwiek swoje zastrzeżenia i czy otrzymałeś jakąś odpowiedź.



Dowody na poparcie Twojego zgłoszenia i gdzie się znajdują.



Wszelkie dalsze informacje, które mogłyby pomóc w zbadaniu Twojego zgłoszenia.



Czy obawiasz się odwetu z powodu zgłoszenia problemu.

Po skontaktowaniu się za pośrednictwem jednego z kanałów Speak Up, zostaniesz krok po kroku poprowadzony przez proces
zgłaszania, aby upewnić się, że wszystkie istotne informacje zostały ujęte w zgłoszeniu.

1.11

Dostępne struktury zgłaszania nieprawidłowości

Jeśli podejrzewasz Nieprawidłowości, powinieneś zgłosić to kierownictwu. Polityka ta pozwala na zgłaszanie wątpliwości
dotyczących podejrzanych nieprawidłowości za pośrednictwem różnych kanałów.
Istnieje trójstopniowa struktura zgłaszania podejrzanych nieprawidłowości:
1.

Wewnętrzne kanały zgłaszania
W miarę możliwości należy zawsze najpierw skorzystać z lokalnych linii i procedur zgłaszania. Jeśli nie możesz lub nie
czujesz się komfortowo korzystając ze sztandarowych linii zgłaszania, możesz również skorzystać z alternatywnych metod
zgłaszania opisanych w Polityce Aegon Speak Up, która pozwala na wewnętrzne eskalowanie zastrzeżeń w sposób poufny
lub anonimowy, a także zapewnia dodatkowe wsparcie i ochronę przed odwetem.
W przypadku wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem lokalnego procesu lub alternatywnych
wewnętrznych kanałów zgłaszania, można pomóc firmie Aegon w identyfikacji problemów i w razie potrzeby podjąć
odpowiednie działania.

2.

Zewnętrzne kanały zgłaszania
Zachęcamy do zgłaszania nieprawidłowości i konsultacji wewnątrz firmy. Jeżeli Twoje zastrzeżenia pozostaną
nierozpatrzone lub jeżeli nie jest możliwe ich wewnętrzne zgłoszenie, nic w niniejszej polityce nie stoi na przeszkodzie, aby
zgłosić swoje zastrzeżenia odpowiedniemu organowi regulacyjnemu, organowi ścigania lub innemu odpowiedniemu
podmiotowi zewnętrznemu albo aby uzyskać niezależną poradę. Jednak, aby kwalifikować się do ochrony, należy zgłosić
się do odpowiedniego organu i postępować zgodnie z odpowiednią procedurą. Zob. również punkt 4.

3.

Publiczne kanały zgłaszania nieprawidłowości
Kodeks Postępowania firmy Aegon przestrzega, aby nie ujawniać istotnych, niepublicznych informacji i powstrzymywać się
od komunikowania się z mediami lub opinią publiczną w imieniu firmy Aegon bez odpowiedniego upoważnienia. Tylko w
wyjątkowych okolicznościach można publicznie ujawnić informacje o podejrzanej Nieprawidłowości, bez wywoływania
negatywnych konsekwencji i utraty swoich praw (tj. jeśli istnieje bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu
publicznego). Zdecydowanie zalecamy, aby przed podjęciem jakichkolwiek kroków skonsultować się z doradcą prawnym.
Zob. również punkt 4.

2. WEWNĘTRZNE KANAŁY ZGŁASZANIA
2.1 Standardowe linie zgłaszania nieprawidłowości
‘Speak up’ oznacza zgłaszanie swoich zastrzeżeń w dowolny, komfortowy dla osoby zgłaszającej sposób. Najlepiej, aby był to
element zwykłego dialogu w pracy i aby zaczynał się od rozmowy z osobą, która jest źródłem problemu, umożliwiając przez to
jego łatwe rozwiązanie. Możliwe, że osoba ta nie była świadoma konsekwencji swoich działań lub zachowań, albo może istnieć
proste wyjaśnienie, którego nie wziąłeś pod uwagę.
Jeśli nie jest to możliwe, należy zgłosić swoje zastrzeżenia bezpośredniemu lub wyższemu przełożonemu, przedstawicielowi
działu kadr, lub specjaliście ds. zgodności, etyki, ryzyka lub audytu. Jeśli dostępne są określone lokalne lub grupowe polityki i
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procedury dotyczące określonych rodzajów Nieprawidłowości, zachęcamy do ich przestrzegania i skontaktowania się z
ekspertem merytorycznym lub skorzystania z kanału zgłaszania przewidzianego w tej polityce lub procedurze.4
Zachęcamy również innych udziałowców, partnerów biznesowych, klientów lub całą społeczność, którzy mogą być w stanie
zidentyfikować przypadki Nieprawidłowości dotyczących firmy Aegon, do podzielenia się swoimi zastrzeżeniami.
Jeśli jesteś Partnerem Biznesowym, zachęcamy do zgłaszania swoich zastrzeżeń w stałym punkcie kontaktowym, u właściciela
kontraktu, kierownika projektu lub w naszym dziale zakupów.
Niniejsza polityka nie ma na celu rozpatrywania skarg lub zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeśli jesteś
klientem i masz pytania dotyczące naszych produktów i usług lub jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej od nas usługi,
powinieneś skontaktować się z osobą kontaktową wymienioną w korespondencji firmy Aegon. Możliwe jest również
skontaktowanie się za pośrednictwem jednego z dostępnych kanałów obsługi klienta, którego dane kontaktowe znajdują się na
naszej stronie internetowej. Klienci, którzy złożyli skargę do firmy Aegon i są niezadowoleni z odpowiedzi, mogą eskalować
swoją skargę do lokalnego rzecznika praw obywatelskich lub innego właściwego lokalnego organu publicznego.
Członkowie społeczeństwa, którzy chcą podzielić się z nami swoimi zastrzeżeniami, mogą znaleźć na naszej firmowej stronie
internetowej dane kontaktowe wszystkich naszych głównych biur krajowych i firm: www.aegon.com/about/contactaegon/aegon-global-operations.

2.2 Alternatywne kanały zgłaszania
Mogą zaistnieć sytuacje, w których regularne zgłaszanie może zostać uznane za nieodpowiednie, z następujących powodów:


Kierownictwo jest zaangażowane w Nieprawidłowość lub świadomie ją toleruje;



Zgłoszony problem nie został potraktowany poważnie, odpowiednio przeanalizowany lub właściwie rozwiązany;



Zniechęcano cię do zgłoszenia problemu lub nakazano milczenie;



Obawiasz się odwetu z powodu zgłoszenia problemu lub już go doświadczyłeś.

Jeśli, w zależności od powagi i wrażliwości problemu oraz tego, kto jest zaangażowany w Nieprawidłowość, nie czujesz się
komfortowo zgłaszając problem za pośrednictwem standardowych kanałów zgłaszania, powinieneś rozważyć skorzystanie z
jednego z dostępnych kanałów zgłaszania nieprawidłowości ‘speak up’, opisanych poniżej.
Wszystkie mechanizmy zgłaszania są również udostępniane partnerom biznesowym, klientom, udziałowcom lub innym
interesariuszom, którzy mogą mieć zastrzeżenia co do naszego postępowania biznesowego.
2.2.1

Zgłaszanie osobiste (otwarte drzwi)

Jeśli chcesz zgłosić problem w sposób poufny, możesz skontaktować się bezpośrednio z zaufanym doradcą, przedstawicielem
działu kadr lub lokalnym działem ds. zgodności z przepisami. Możesz również skontaktować się z inspektorem ds. zgodności z
przepisami w centrali Aegon w Hadze.5
W celu zapewnienia spójności zgłaszania i działań następczych, Twoje zgłoszenie zostanie wprowadzone przez pełnomocnika do
tego samego systemu, który opisano poniżej (w punkcie 2.2.2). W ten sposób pełnomocnik składa zgłoszenie w Twoim imieniu.
Usługa przyjmowania zgłoszeń przez pełnomocnika jest również możliwa, jeśli otrzyma on Twoje zgłoszenie telefonicznie,
pocztą elektroniczną, itp.
2.2.2

4

Usługa Aegon Speak Up

Należy zapoznać się z lokalnymi politykami i procedurami, aby określić, jakie sposoby zgłaszania są dostępne w danej lokalizacji, a także kiedy i

w jaki sposób można z nich skorzystać.
5

Nazwiska i dane kontaktowe znajdują się na lokalnej stronie intranetowej Speak Up.
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Aegon udzielił licencji Convercent, zewnętrznemu dostawcy, który jest w pełni niezależny i odrębny od firmy Aegon, na
zapewnienie alternatywnego kanału zgłaszania poza standardowymi liniami zgłaszania. Może on być wykorzystywany do
zadawania pytań dotyczących etyki i zgodności z przepisami lub do zgłaszania podejrzanych lub zaobserwowanych
Nieprawidłowości w sposób bezpieczny i prosty. Usługa Speak Up jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni
w roku i oferuje różne kanały przyjmowania zgłoszeń w Twoim języku ojczystym. Wszelka późniejsza komunikacja będzie
odbywać się również w Twoim języku ojczystym.
Usługa jest dostępna pod bezpłatnymi numerami telefonów i przez Internet we wszystkich krajach, w których nasza firma
prowadzi działalność.6 Skorzystanie z poniższych kanałów oznacza dokonanie zgłoszenia poufnego i anonimowego. Nie ma
żadnych mechanizmów śledzenia i namierzania, takich jak identyfikacja rozmówcy i wyszukiwanie adresów IP.
Twoje zgłoszenie jest natychmiast kierowane do wcześniej wyznaczonych przedstawicieli w naszej firmie w celu dokonania
analizy i podjęcia odpowiednich działań. Wszystkie informacje są dostarczane w postaci, w jakiej zostały zgłoszone, bez
konieczności ich redagowania lub zmiany.

ZGŁASZANIE ONLINE
Aby złożyć poufne lub anonimowe zgłoszenie online za pośrednictwem aplikacji Convercent, można przesłać zgłoszenie, wgrać
dokumenty i wymienić się wiadomościami, korzystając z bezpiecznego internetowego formularza, który jest dostępny na
stronie http://www.aegon.com/speakup/report. Masz również możliwość sprawdzenia statusu istniejącego zgłoszenia,
zadawania firmie Aegon pytań dotyczących zgodności z przepisami lub etyki oraz wyświetlania instrukcji dotyczących kontaktu
za pośrednictwem bezpłatnej usługi telefonicznej, jeśli jest to preferowane.
INFOLINIA TELEFONICZNA
Jeśli wolisz rozmawiać poufnie (lub anonimowo) z kimś spoza firmy, możesz zadzwonić na naszą dedykowaną 24-godzinną
infolinię i dokonać zgłoszenia przez telefon. Przeszkolony operator ds. zgodności z przepisami z firmy Convercent pomoże Ci
przejść przez ten proces i wykona te same kroki w celu dokonania zgłoszenia, przez które przechodziłbyś w Internecie. Przyjmie
Twoje zgłoszenie, a następnie przeczyta je ponownie, abyś zyskał pewność, że jest ono dokładne. Jeśli jesteś zadowolony ze
zgłoszenia, operator ds. zgodności z przepisami składa poufne (lub anonimowe) zgłoszenie w Twoim imieniu. Twoja tożsamość
nie zostanie ujawniona firmie Aegon bez twojej zgody.
Aby zadzwonić na infolinię, wybierz numer telefonu przypisany do Twojego kraju na stronie
http://www.aegon.com/speakup/report i postępuj zgodnie z instrukcjami . Dla krajów, w których nie ma opcji bezpłatnego
połączenia, dostępne są połączenia na koszt abonenta/rozmówcy.
2.2.3

Przewodniczący Aegon N.V. Komitet Audytu Rady Nadzorczej

Masz prawo do ominięcia linii zarządzania i powyższych kanałów Speak Up i przekazania swoich problemów bezpośrednio do
przewodniczącego Aegon N.V. lub Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, jeżeli korzystanie z powyższych kanałów zgłaszania nie
jest właściwe ze względu na charakter Twoich zastrzeżeń (na przykład, jeżeli istnieje konflikt interesów, zamierzony odbiorca
zgłoszenia jest osobiście zamieszany w podejrzaną nieprawidłowość lub nie podjął odpowiednich działań). W takich
okolicznościach przewodniczący Komitetu Audytu przejmie odpowiedzialność za koordynację późniejszego dochodzenia i
działań następczych, jeśli będzie to stosowne.
Jeżeli chcesz zgłosić zastrzeżenia do Komitetu Audytu, zapoznaj się z Załącznikiem 2 w celu uzyskania danych kontaktowych.

2.3 Co się stanie, gdy dokonasz zgłoszenia poprzez Convercent?

6

Rodzaje problemów, które można zgłaszać, oraz opcje anonimowości, które można wybrać, mogą się różnić w zależności od przepisów

obowiązujących w danej lokalizacji.

Polityka Aegon Speak Up – 1 października 2020 r.

7 z 44

Przy wysyłaniu zgłoszenia tworzony jest poufny numer dostępu i hasło.7 Możesz ich użyć, aby oddzwonić na infolinię Speak Up
lub wejść na stronę internetową (www.aegon.com/speakup/report) w celu sprawdzenia statusu swojego zgłoszenia lub pytania,
przejrzenia wiadomości lub skontaktowania się z lokalnym koordynatorem Speak Up lub ze śledczym przypisanym do Twojej
sprawy.
Wszystkie zgłaszane informacje są kierowane do Aegon bez konieczności ich edycji lub zmiany przez Convercent. Otrzymasz
wiadomość z systemu potwierdzającą otrzymanie Twojego zgłoszenia.
Aby chronić swoją tożsamość, otrzymasz powiadomienie tylko wtedy, gdy podałeś swój adres e-mail w sekcji kontaktowej
podczas przesyłania zgłoszenia. Jeśli zdecydujesz się pozostać całkowicie anonimowy, musisz po prostu regularnie sprawdzać
konto, korzystając z numeru dostępu i hasła, aby dowiedzieć się o statusie Twojego zgłoszenia lub pytania, lub czy osoba
zajmująca się Twoim zgłoszeniem lub pytaniem ma dla Ciebie informacje zwrotne lub inne pytania.
Możesz sprawdzić status swojego zgłoszenia w ciągu 24 godzin8 od jego złożenia. Daje to naszym Koordynatorom Speak Up i
wyznaczonym śledczym czas na udzielenie odpowiedzi na zgłoszone zastrzeżenia.

2.4 Zgłaszanie anonimowe
Firma Aegon zachęca, abyś podał swoje dane osobowe przy zgłaszaniu podejrzanych Nieprawidłowości. Jeżeli jednak czujesz się
niepewnie w związku z ujawnieniem swojej tożsamości, możesz zachować anonimowość. Uszanujemy tę decyzję, a zgłoszenie
będzie traktowane tak samo, jak gdyby tożsamość ta była jawna.
Aegon potraktuje wszystkie zgłoszenia poważnie i w razie potrzeby podejmie odpowiednie działania.9 Należy pamiętać, że
istnieją pewne ograniczenia dotyczące tego, co można osiągnąć, jeśli zdecydujesz się pozostać anonimowy.
Na przykład, możemy nie być w stanie:


zbadać Twoich zastrzeżeń, jeśli nie można się z Tobą skontaktować w celu uzyskania niezbędnych informacji;



informować Cię na bieżąco o postępach, w tym o wyniku dochodzenia;



zapewnić Ci wsparcie i ochronę przed działaniami odwetowymi w związku z dokonaniem zgłoszenia.

Jeśli zdecydujesz się pozostać anonimowy:


Ważne jest, abyś podał wystarczające informacje, które pozwolą na właściwe zbadanie Twojej sprawy. W punkcie 1.10
powyżej można przeczytać, jakiego rodzaju informacji należy udzielić.



Zachęcamy do korzystania z kanałów Speak Up, o których mowa w punkcie 2.2.2. Kanały te są bezpieczne i ułatwiają
anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości, a jednocześnie umożliwiają komunikację z lokalnym koordynatorem Speak
Up lub śledczym przypisanym do danej sprawy (np. w celu zadania dodatkowych pytań lub pomocy w ochronie
anonimowości).

Kanały Speak Up oferują dwie opcje anonimowości podczas tworzenia zgłoszenia:
i.

ii.

7

Zachowaj anonimowość wobec firmy Aegon
Chcesz ujawnić swoje nazwisko i dane kontaktowe naszemu usługodawcy, ale nie firmie Aegon. Usługodawca będzie
dysponował Twoimi danymi i może skontaktować się z Tobą, aby poinformować Cię o zamiarze skontaktowania się z
Tobą lub zebrania dodatkowych informacji o Twoim zgłoszeniu, ale nie ujawni Twojej tożsamości firmie Aegon.
Zachowaj pełną anonimowość

Zaleca się wprowadzenie pytania i odpowiedzi bezpieczeństwa. Convercent użyje tego pytania, aby pomóc Ci zresetować konto lub

porozmawiać z członkiem Call Center firmy Convercent o przesłanym przez Ciebie zgłoszeniu. Pamiętaj, aby wybrać pytanie, na które tylko Ty
znasz odpowiedź, oraz odpowiedź, którą zapamiętasz.
8

Z wyłączeniem wszelkich urzędowych świąt i weekendów.

9

Lokalne przepisy prawa mogą uniemożliwić firmie Aegon przyjmowanie i podejmowanie działań następczych w związku z anonimowymi
zgłoszeniami podejrzanych Nieprawidłowości, które wchodzą w zakres niniejszej polityki. Aby sprawdzić, czy zgłoszenia anonimowe są
akceptowane w danej lokalizacji, należy zapoznać się ze stronami dotyczącymi danego kraju, zawartymi w Załączniku 3.
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Nie chcesz ujawnić swojego nazwiska i danych kontaktowych firmie Aegon lub naszemu usługodawcy. Twoja
tożsamość jest całkowicie chroniona w zgłoszeniu.
Niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz, będziesz miał możliwość sprawdzenia postępów w dochodzeniu lub zobaczenia,
jakich dodatkowych informacji potrzebujemy od Ciebie w trakcie dochodzenia.
Możesz zachować anonimowość w trakcie całego procesu lub zdecydować się na ujawnienie swojej tożsamości na późniejszym
etapie, otrzymując pełne wsparcie i ochronę w ramach niniejszej polityki. To samo dotyczy sytuacji zgłoszenia anonimowego i
późniejszej identyfikacji.

2.5 Globalne zarządzanie sprawami
Po otrzymaniu zgłoszenia trafia ono do działu zarządzania sprawami. Aegon wykorzystuje globalny system zarządzania
sprawami Convercent do przechwytywania i śledzenia wszystkich zgłoszonych problemów otrzymanych za pośrednictwem
dostępnych kanałów Speak Up. System ułatwia przyjmowanie zgłoszeń, komunikację, dochodzenie i analizę do celów
związanych ze zgłoszeniem. System działa w sposób bezpieczny, a dostęp do zgłoszeń i dokumentacji dochodzeniowej mają
tylko pracownicy posiadający odpowiedni poziom poświadczenia bezpieczeństwa i wykazaną potrzebę zapoznania się ze
zgłoszeniami oraz są w stanie komunikować się z osobami zgłaszającymi nieprawidłowości w sposób poufny lub anonimowy.
W przypadku każdego otrzymanego zgłoszenia system zarządzania sprawami rejestruje całą korespondencję z osobą zgłaszającą
i osobą, której zgłoszenie dotyczy, dokumenty i stenogramy przesłuchań zebrane do celów dochodzenia, dokumentację
wyników dochodzenia, ostateczną decyzję i, w stosownych przypadkach, działania następcze.

2.6 Lokalny Koordynator Speak Up
Koordynator Speak Up jest odpowiedzialny za koordynację i zarządzanie kwestiami związanymi z etyką i zgodnością z
przepisami, a także za proces przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia dochodzeń w swojej jednostce biznesowej.
Koordynator Speak Up ma swobodę w ustalaniu właściwego sposobu postępowania. W przypadku formalnego dochodzenia,
Koordynator Speak Up jest odpowiedzialny za wyznaczenie głównego śledczego, członków zespołu dochodzeniowego oraz, w
razie potrzeby, za informowanie o postępach w dochodzeniu. Koordynator Speak Up może zaangażować zewnętrzny zespół
dochodzeniowy do pomocy lub prowadzenia dochodzenia.
Jeżeli zgłoszony problem wiąże się z istotnym zagrożeniem dla integralności i reputacji grupy Aegon lub systemu finansowego,
Koordynator Speak Up przekaże sprawę do Globalnego Koordynatora Speak Up.
Wszystkie otrzymane zapytania i zgłoszenia są rejestrowane w systemie zarządzania sprawami, w tym wszystkie zgłoszenia
dochodzeniowe i związane z nimi dowody, komunikaty i zapisy. Obejmuje to również, w stosownych przypadkach, decyzje i
działania następcze, dodatkowe wsparcie i środki ochronne (zob. również punkt 7.3).

2.7 Globalny Koordynator Speak Up
Globalny Koordynator Speak Up jest odpowiedzialny za monitorowanie jakości odbioru zgłoszeń i procesu dochodzenia we
wszystkich regionach, a także za administrowanie kanałami Speak Up i globalnym systemem zarządzania sprawami firmy
Convercent.
Jeżeli zgłoszony problem wiąże się z istotnym zagrożeniem dla integralności i reputacji grupy Aegon lub systemu finansowego,
Globalny Koordynator Speak Up będzie również odpowiedzialny za kierowanie procesem przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia
dochodzenia, co zostanie przeprowadzone w ścisłej współpracy z lokalnym Koordynatorem Speak Up. Jednak większość
zgłoszeń będzie obsługiwana i rozwiązywana lokalnie, przy niewielkim lub żadnym zaangażowaniu ze strony grupy. W takich
przypadkach lokalny Koordynator Speak Up będzie pełnił wiodącą rolę.
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Globalny Koordynator Speak Up jest członkiem Grupy ds. Zgodności z Przepisami w Centrum Korporacyjnym Aegon,
mieszczącym się w siedzibie głównej Aegon w Hadze.

2.8 Komitet Etyki
Komitet Etyki jest odpowiedzialny za nadzór nad przyjmowaniem zgłoszeń i procesem dochodzenia w ramach tej polityki. Jeżeli
zgłoszony problem wiąże się z istotnym zagrożeniem dla integralności i reputacji grupy Aegon lub systemu finansowego,
problem ten zostanie przekazany do Komitetu Etyki. Komitet ten określi odpowiedni sposób postępowania w trakcie całego
procesu.
Komitetowi Etyki przewodniczy Dyrektor Finansowy Aegon N.V., a w jego skład wchodzą: Radca Prawny, Globalny Kierownik ds.
Zgodności z Przepisami (pełniący funkcję sekretarza komitetu), Dyrektor ds. Ryzyka oraz Globalny Kierownik Działu Kadr jako
stali członkowie komitetu. Dodatkowa reprezentacja ze strony innych członków zarządu (lub ich przedstawicieli) jest określana
na podstawie tego, czy potencjalna nieprawidłowość dotyczy lub wpływa na lokalną jednostkę zgłaszającą, za którą dany
członek zarządu jest odpowiedzialny. Komitet Etyki może zaprosić ekspertów merytorycznych w zależności od charakteru
zgłaszanego problemu.
Jeżeli zgłoszony problem wiąże się z istotnym zagrożeniem dla integralności i reputacji grupy Aegon lub systemu finansowego,10
Komitet Etyki może również podjąć decyzję o zaangażowaniu zewnętrznego zespołu dochodzeniowego, obejmującego
konsultantów, księgowych, audytorów lub prawników.11 Mogą oni pomagać w dochodzeniu lub prowadzić je w imieniu i pod
kierownictwem i nadzorem Aegon, na przykład w szczególnie delikatnych sprawach, w celu zapewnienia specjalistycznej wiedzy
merytorycznej lub obiektywizmu i usunięcia wszelkich potencjalnych konfliktów w przypadku podejrzenia zaangażowania kadry
kierowniczej wyższego szczebla.
W zależności od charakteru, złożoności i wagi problemu, Komitet Etyki może sporządzić projekt Zakresu Kompetencji,
wyjaśniając cel i zakres dochodzenia, wyznaczając termin dostarczenia zgłoszenia do analizy oraz określając, czy wymagane jest
wydanie zaleceń. Komitet Etyki określi również wielkość i skład wewnętrznego lub zewnętrznego zespołu dochodzeniowego,
określi organ, na którego mocy prowadzone jest dochodzenie, oraz zapewni wystarczające zasoby.
Komitet Etyki może przekazać sprawę do formalnego zbadania i podjęcia działań następczych globalnemu i/lub lokalnemu
Koordynatorowi Speak Up odpowiedniej jednostki biznesowej, gdzie postępowanie wyjaśniające zostanie zakończone zgodnie z
kierunkiem i decyzją lokalnego kierownictwa. Komitet Etyki będzie sprawował nadzór nad wszystkimi dochodzeniami w trakcie
całego procesu i w razie potrzeby będzie interweniował. Ostateczne wyniki dochodzenia zostaną przekazane Komitetowi Etyki,
a w razie potrzeby podjęte zostaną odpowiednie działania następcze.
W razie potrzeby komitet etyki będzie składał okresowe sprawozdania Zarządowi i Komitetowi Audytu Aegon N.V. lub na jego
wniosek. Komitet Etyki może przekazać dowolną ze swoich funkcji lub uprawnień Globalnemu Kierownikowi ds. Zgodności z
Przepisami. Odniesienia do Komitetu Etyki w niniejszej polityce zawierają odniesienia do Globalnego Kierownika ds. Zgodności z
Przepisami.

3. SPOSÓB BADANIA ZGŁOSZENIA
Dochodzenia wewnętrzne są ważnym elementem programu Aegon Speak Up. Dzięki dochodzeniom jesteśmy w stanie
rozpoznać i zająć się zgłoszeniami dotyczącymi podejrzanych Nieprawidłowości. Ten rozdział wyjaśnia, jak prowadzimy
dochodzenia. Wyjaśniono w nim również poszczególne kroki, które zostaną podjęte po otrzymaniu zgłoszenia przez
Koordynatora Speak Up, do czasu zakończenia dochodzenia i zaproponowania lub podjęcia odpowiednich działań następczych.
Nasz wewnętrzny proces dochodzeniowy składa się z czterech etapów, jak opisano w dalszej części tego rozdziału:
ETAP 1
– Przyjęcie zgłoszenia
10

Może to mieć miejsce w przypadku zaangażowania członka kadry kierowniczej wyższego szczebla, potencjalnie istotnej kwestii finansowej
lub regulacyjnej, znacznego obciążenia prawnego, działalności przestępczej lub kwestii interesu publicznego.
11

Jeżeli w tym celu uwzględniane są usługi audytora śledczego, może to nie być ten sam audytor, który został wyznaczony przez udziałowców
Aegon N.V. do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Aegon.
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ETAP 2
ETAP 3
ETAP 4

–
–
–

Formalne dochodzenie
Sprawozdanie z dochodzenia
Decyzja i działania następcze

3.1 Zasady prowadzenia dochodzeń
Dochodzenia muszą być prowadzone w sposób profesjonalny i zgodnie z naszym Kodeksem Postępowania, Podręcznikiem
Dochodzenia Aegon lub inną, bardziej odpowiednią polityką lokalną. Ponadto w trakcie procesu dochodzenia wewnętrznego
będą przestrzegane następujące zasady:
3.1.1

Niezależność

Śledczy muszą być w stanie zachować niezależność, aby móc prowadzić dochodzenie i ustalać fakty bez zewnętrznych wpływów
i bez obawy przed odwetem.
3.1.2

Bezstronność

Śledczy muszą być bezstronni i nie mogą być zaangażowani w żadne podejrzane Nieprawidłowości, ani też pozostawać w
osobistych lub bliskich stosunkach roboczych z osobą, w sprawie której prowadzone jest dochodzenie. Śledczy musi
poinformować Koordynatora Speak Up o każdym potencjalnym konflikcie interesów, który może uniemożliwić przeprowadzenie
dochodzenia w dowolnym momencie jego trwania.12
3.1.3

Bezstronne podejście

Śledczy muszą zachować jasność i otwartość umysłu oraz powstrzymać się od wyciągania wniosków do czasu zakończenia
dochodzenia. Śledczy będą poszukiwać dowodów potwierdzających podejrzaną Nieprawidłowość oraz dowodów, które jej
przeczą.
3.1.4

Współpraca

Jeżeli zaangażujesz się w dochodzenie, oczekujemy od Ciebie pełnej współpracy i odpowiedzi na wszystkie pytania w sposób
kompletny i uczciwy, dostarczenia odpowiednich danych, informacji, dokumentów lub innych materiałów wymaganych przez
śledczych.
3.1.5

Poufność

Poufność dochodzenia musi być zachowana przez wszystkich śledczych. W zakresie, w jakim dochodzenia prowadzone są w celu
uzyskania porady prawnej lub w oczekiwaniu na wynik postępowania sądowego, śledczy muszą współpracować z lokalnymi
działami prawnymi w celu zachowania odpowiedniej ochrony prawnej i uprawnień. Wymiana informacji ograniczona jest do
osób, które muszą mieć wiedzę niezbędną do zbadania sprawy lub ułatwienia jej rozstrzygnięcia (zob. również punkt 5.3).
Osoby przesłuchiwane lub proszone o przekazanie danych, informacji lub dokumentów w ramach dochodzenia muszą zachować
poufność i nie mogą omawiać ich z innymi osobami, w tym ze swoim przełożonym. Aby zapobiec zakłóceniom w pracy,
pracownicy mogą poinformować swojego przełożonego, że zostali poproszeni o współpracę w ramach dochodzenia, bez
wchodzenia w szczegóły.
3.1.6

Wzajemny szacunek

Każda osoba uczestnicząca w dochodzeniu będzie traktowana z szacunkiem i godnością. Śledczy będą uczciwi i bezstronni. Nie
będą podawać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji ani wywierać na Ciebie niepotrzebnej presji.

12

Funkcji śledczego nie może pełnić osoba, która jest bezpośrednim współpracownikiem, kierownikiem lub bezpośrednim podwładnym
osoby, w której sprawie prowadzone jest dochodzenie.
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3.1.7

Rozsądne ramy czasowe

Dochodzenia muszą być prowadzone w rozsądnych ramach czasowych. Ramy czasowe mogą się jednak różnić w zależności od
charakteru i złożoności danej sprawy oraz dostępnych zasobów. Każda sprawa jest wyjątkowa i nie idziemy na skróty, aby
szybko zamknąć sprawę. Śledczy mogą przeprowadzać przesłuchania wieczorami i w weekendy, aby przyspieszyć dochodzenie
i/lub w celu zachowania poufności. W rezultacie, dochodzenie może trwać kilka tygodni lub miesięcy.
Naszym celem jest zakończenie dochodzenia w ciągu maksymalnie 90 dni od złożenia zgłoszenia. W wyjątkowych
okolicznościach Komitet Etyki może udzielić zgody na przedłużenie terminu o dodatkowe 30 dni. O opóźnieniu i jego
przyczynach zostaniesz poinformowany, jeśli podałeś swoje dane kontaktowe lub zalogowałeś się do systemu.
Jeżeli zgłoszenie kwalifikuje się jako Ujawnienie Nieprawidłowości w Interesie Publicznym, Komitet Etyki jest związany
terminami określonymi w przepisach dotyczących Ujawniania Nieprawidłowości w Interesie Publicznym, które mają
zastosowanie w jurysdykcji, w której dokonano zgłoszenia i/lub w której wystąpiła podejrzana Nieprawidłowość.
3.1.8

Niepodejmowanie działań odwetowych

Ważne jest, aby każdy czuł się komfortowo, zgłaszając swoje zastrzeżenia, niezależnie od tego, czy okażą się uzasadnione, czy
nie. W związku z tym Aegon prowadzi surową politykę przeciwko odwetowi i nie będzie tolerować odwetu wobec nikogo, kto w
dobrej wierze zgłosił podejrzaną nieprawidłowość lub współpracował w dochodzeniu. Więcej informacji na temat tego, w jaki
sposób Aegon chroni pracowników i inne osoby przed działaniami odwetowymi, oraz co należy zrobić, jeśli obawiasz się lub
doznałeś odwetu, znajdziesz w rozdziale 5.2.

3.2 ETAP 1 – Przyjęcie zgłoszenia
W przypadku dokonania nowego zgłoszenia, system zarządzania sprawami wysyła powiadomienie, w oparciu o rodzaj i/lub
lokalizację zgłaszanego zastrzeżenia do Globalnego Koordynatora Speak Up13 lub do osób wyznaczonych jako Koordynatorzy
Speak Up w poszczególnych lokalnych spółkach.14
Koordynator Speak Up potwierdzi otrzymanie zgłoszenia w ciągu 24 godzin15 od jego złożenia. Zostaniesz poinformowany o
przyjęciu zgłoszenia i procesie dochodzenia, a także o spodziewanych terminach wstępnego dochodzenia i ewentualnego
późniejszego dochodzenia.
Wkrótce po przesłaniu zgłoszenia do systemu, Koordynator Speak Up dokona dokładnej oceny zgłoszenia w celu ustalenia, czy
zgłoszenie wchodzi w zakres niniejszej polityki, a jeśli tak, to czy należy przeprowadzić formalne dochodzenie i kto je
przeprowadzi.
W ramach tej oceny Koordynator Speak Up oceni również, czy istnieje ryzyko ujawnienia Twojej tożsamości w trakcie
dochodzenia oraz czy istnieje ryzyko odwetu na Tobie lub innych osobach w związku z Twoim zgłoszeniem. W zależności od
wyniku można ustalić, czy wymagane są dodatkowe środki ochrony. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 5.2.
Po przyjęciu zgłoszenia Koordynator Speak Up określi sposób dalszego postępowania w danej sprawie. Nie wszystkie zgłoszenia
dotyczące podejrzanych Nieprawidłowości wymagają formalnego postępowania wyjaśniającego. Jeżeli wydaje się, że istnieje
proste rozwiązanie problemu, lub doszło do nieporozumienia, problem może zostać rozwiązany lub wyjaśniony bez dalszego
dochodzenia.

13

Globalny Koordynator Speak Up jest członkiem Grupy ds. Zgodności z Przepisami w Centrum Korporacyjnym Aegon, mieszczącym się w
siedzibie głównej Aegon w Hadze, w Holandii.
14

Są to wyznaczeni lokalni przedstawiciele ds. zgodności, np. szefowie lokalnych działów ds. zgodności w poszczególnych jednostkach
biznesowych. Ich dane kontaktowe można znaleźć na stronie www.aegon.com/speakup lub w lokalnym intranecie (klucz wyszukiwania):
‘speakup’).
15

Z wyłączeniem wszelkich urzędowych świąt i weekendów.

Polityka Aegon Speak Up – 1 października 2020 r.

12 z 44

Koordynator Speak Up może również ustalić, że Twoje zgłoszenie nie zostanie poddane dochodzeniu z innych powodów. Na
przykład, jeśli Twój problem nie wchodzi w zakres tej polityki,16 jeśli nie ma wystarczających podstaw do dalszego postępowania
lub jeśli sprawa została już wcześniej zbadana. W takich przypadkach sprawa zostanie zamknięta, a Ty zostaniesz o tym
poinformowany.
Jeżeli istnieją wystarczające podstawy do podjęcia dalszych działań, Koordynator Speak Up przeprowadzi lub zleci formalne
dochodzenie, niezależne dochodzenie lub przekaże sprawę do odpowiedniego organu w celu dalszego zbadania, stosownie do
sytuacji.
Jeśli masz uzasadnione powody, aby nie zgodzić się z tą decyzją, możesz zwrócić się do Komitetu Etyki o przeprowadzenie
kontroli lub, jeśli nie jest to możliwe lub niewłaściwe, zwrócić się z taką prośbą do przewodniczącego Komitetu Audytu (zob.
również: punkt 3.8).
Koordynator Speak Up zapewnia konsekwentne stosowanie i odpowiednie udokumentowanie przyjęcia zgłoszenia w systemie
zarządzania sprawami. Przyjęcie zgłoszenia musi zostać zakończone w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.

3.3 ETAP 2 – Formalne dochodzenie
Celem dochodzenia jest zebranie dowodów pozwalających stwierdzić, czy miało miejsce podejrzane zachowanie. Odbywa się to
poprzez przesłuchiwanie osób, przeglądanie zapisów oraz gromadzenie danych, informacji i dokumentacji.
Komitet Etyki jest odpowiedzialny za nadzór nad przyjmowaniem zgłoszeń i procesem dochodzenia, a także za zapewnienie
obiektywnego i bezstronnego rozpatrywania zgłoszeń o podejrzanej Nieprawidłowości.
Koordynator Speak Up jest odpowiedzialny za wyznaczenie głównego śledczego oraz członków zespołu dochodzeniowego.
Koordynator Speak Up i główny śledczy dopilnują, aby członkowie zespołu dochodzeniowego posiadali niezbędną wiedzę
fachową i doświadczenie, aby wspierać proces dochodzenia. Potencjalne konflikty interesów, które mogłyby zagrozić
bezstronności i niezależności dochodzenia, powinny być zgłaszane i rozwiązywane przed jego rozpoczęciem.
Główny śledczy jest odpowiedzialny za ustalenie celu dochodzenia, zebranie dowodów, złożenie sprawozdania z ustaleń i
przedstawienie zaleceń Komitetowi Etyki. Przygotowując dochodzenie, główny śledczy rozważy, czy sytuacja wymaga
zastosowania środków tymczasowych w celu zachowania dowodów, zapewnienia prawidłowego przebiegu dochodzenia oraz
ochrony osób zaangażowanych w jego prowadzenie.
Główny śledczy omówi ewentualne środki z Koordynatorem Speak Up lub, stosownie do okoliczności, z Inspektorem Ochrony.
Koordynator Speak Up jest również pierwszym punktem kontaktowym głównego śledczego w celu uzyskania dalszych
wskazówek w przypadku pojawienia się nieoczekiwanych problemów lub potrzeby uzyskania porady.
W trakcie dochodzenia główny śledczy może zapoznać się z lub zażądać udostępnienia wszystkich dokumentów, które w
uzasadniony sposób uzna za niezbędne do przeprowadzenia dochodzenia. Przesłuchania prowadzone są z osobami, które mogą
mieć wiedzę na temat danej sprawy. Ich oświadczenia będą rejestrowane na piśmie i przedstawiane im w celu uzyskania ich
zatwierdzenia i podpisania.
Główny śledczy musi odpowiednio zabezpieczyć wszystkie dane, informacje i dokumenty uzyskane w trakcie dochodzenia, aby
zapobiec ich utracie, kradzieży, manipulacji lub dostępowi do nich bez odpowiedniego upoważnienia. Jeżeli dana informacja ma
znaczenie dla dochodzenia, musi zostać dołączona do odpowiedniego przypadku w naszym systemie zarządzania sprawami i
zachowana zgodnie z niniejszą polityką.

16

Jeżeli Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ramach innej polityki, zostaniesz o tym poinformowany i zostaniesz skierowany do

właściwego podmiotu. Koordynator Speak Up zarejestruje i będzie śledził sposób postępowania z Twoim zgłoszeniem, a Ty będziesz miał
zapewnione wsparcie i ochronę w ramach tej polityki.
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3.4 ETAP 3 – Sprawozdanie z dochodzenia
Po ustaleniu faktów dotyczących sprawy główny śledczy oceni informacje uzyskane w trakcie dochodzenia, przeanalizuje
dowody i wyciągnie wnioski dotyczące podejrzanej Nieprawidłowości.
Główny śledczy sporządzi pisemne sprawozdanie, w którym przedstawi kwestie, które były przedmiotem dochodzenia, zebrane
dowody oraz ustalenia. W sprawozdaniu z dochodzenia określa się również, czy istniały jakiekolwiek wątpliwości lub dowody
dotyczące szkodliwych działań podjętych przeciwko Tobie lub innym osobom uczestniczącym w dochodzeniu oraz odpowiedź w
ramach programu Aegon Speak Up na te wątpliwości i dowody.
W zależności od charakteru dochodzenia główny śledczy może skontaktować się z Tobą w celu dokonania analizy ustaleń, chyba
że istnieją poważne zastrzeżenia, które temu przeczą. W stosownych przypadkach ta sama zasada ma zastosowanie do osób,
które są przedmiotem dochodzenia, zgodnie z opisem w punkcie 5.6. Główny śledczy sporządzi notatki dokumentujące tę
rozmowę, które zostaną zachowane w aktach dochodzenia.
Główny śledczy może wydać zalecenie, czy dalsze działania mogą być konieczne lub przydatne. Główny śledczy może zalecić
podjęcie formalnych działań (takich jak wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, poprawa polityki i procedur, wzmocnienie
kontroli wewnętrznych lub zminimalizowanie zidentyfikowanego ryzyka), działań nieformalnych (np. szkoleń, coachingu lub
mediacji) lub zalecić odstąpienie od dalszych działań.
Przekazywanie sprawozdania z dochodzenia musi być ograniczone do osób, które mają ścisłą potrzebę poznania jego ustaleń. W
zależności od odbiorców sprawozdania z dochodzenia, tożsamość zaangażowanych osób może nie być widoczna w
sprawozdaniu, a dokumenty uzupełniające mogą nie zostać dołączone. Główny śledczy zadba o to, aby w systemie zarządzania
sprawami dostępne były wszystkie zapisy z przesłuchań oraz inna stosowna dokumentacja, tak aby w razie potrzeby można je
było przedstawić w późniejszym terminie.

3.5 ETAP 4 – Decyzja i działania następcze
Główny śledczy przedstawi lokalnemu kierownictwu lub Komitetowi Etyki ostateczne wyniki dochodzenia, na podstawie
których, odpowiednio, lokalne kierownictwo lub Komitet Etyki ustalą, czy podejrzana Nieprawidłowość jest (częściowo)
uzasadniona, nieuzasadniona lub niemożliwa do ustalenia. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie było podyktowane
złośliwością, główny śledczy może zalecić podjęcie formalnych lub nieformalnych działań, o których mowa w punkcie 5.7.
Jeżeli zostanie stwierdzone, że zgłoszony problem jest (częściowo) uzasadniony, lokalne kierownictwo podejmie decyzję o
zastosowaniu odpowiednich środków zaradczych i/lub dyscyplinarnych w celu powstrzymania i/lub zapobieżenia powtórnemu
wystąpieniu problemu w przyszłości.
Lokalne kierownictwo lub Komitet Etyki poleci odpowiedniemu organowi zarządzającemu spółki wdrożenie środków zaradczych
i/lub wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w rozsądnych ramach czasowych. Środki dyscyplinarne zostaną określone przez
lokalne kierownictwo firmy, zgodnie z lokalną polityką i procedurami.
Lokalny Koordynator Speak Up monitoruje, czy instrukcje lokalnego kierownictwa lub Komitetu Etyki są wykonywane
prawidłowo w oczekiwanym terminie. Lokalny Koordynator Speak Up często aktualizuje system zarządzania sprawami, aby
odzwierciedlić postępy w działaniach następczych do momentu ich zakończenia.
Po zakończeniu dochodzenia prowadzone będą okresowe działania następcze z osobami chronionymi w ramach tej polityki, aby
upewnić się, że Nieprawidłowość nie została podjęta ponownie oraz że nie doszło do działań odwetowych w wyniku zgłoszenia
Nieprawidłowości lub uczestnictwa w dochodzeniu. Koordynator Speak Up dokumentuje wyniki każdej kolejnej rozmowy z
uczestnikami i zapewnia, że wysiłki te będą kontynuowane, stosownie do potrzeb.

3.6 Informowanie na bieżąco
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń w ramach tej polityki, będziesz regularnie otrzymywał informacje o tym, co jest robione w
odpowiedzi na Twoje zgłoszenie. Co do zasady komunikujemy się z Tobą za pośrednictwem kanału, który wybrałeś do
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zgłoszenia zastrzeżeń. Jeśli zdecydowałeś się pozostać anonimowy, będziesz musiał oddzwonić do Call Center firmy Convercent
lub uzyskać dostęp do swojego zgłoszenia na stronie www.aegon.com/speakup/report w celu uzyskania informacji o wszelkich
aktualizacjach dotyczących Twojego zgłoszenia.17
Generalnie, cała komunikacja z Tobą będzie prowadzona przez Koordynatora Speak Up. Po przesłaniu zgłoszenia za
pośrednictwem jednego z kanałów Speak Up, Koordynator Speak Up wyśle do Ciebie potwierdzenie w ciągu 24 godzin18 i
wyjaśni Ci proces dochodzenia, oczekiwane ramy czasowe, terminy, w których będziesz informowany o postępach i wynikach
dochodzenia oraz z kim należy się kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań, potrzeby wsparcia lub w przypadku obaw czy
odwetu.
W ciągu 14 dni od zgłoszenia zostaniesz poinformowany o wyniku wstępnej analizy. Koordynator Speak Up poinformuje Cię, czy
zostanie wszczęte formalne dochodzenie, czy nie. Jeżeli zdecydujemy się nie prowadzić dochodzenia, wyjaśnimy Ci powody tej
decyzji i poinformujemy o dostępnych możliwościach.
W przypadku formalnego dochodzenia zostaniesz poinformowany o wyznaczeniu głównego śledczego. O postępach
poczynionych w trakcie dochodzenia będziesz informowany na bieżąco. Należy zwrócić uwagę, że aktualizacja statusu będzie
stanowić jedynie aktualizację statusu dochodzenia i nie będzie zawierać żadnych szczegółów dotyczących dochodzenia lub osób
nim objętych. Częstotliwość aktualizacji może się różnić w zależności od charakteru i złożoności dochodzenia. Przedstawimy Ci
również szacunkowe ramy czasowe, które uznamy za rozsądne i niezbędne do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia. Zazwyczaj
dochodzenie zostaje zakończone w ciągu trzech miesięcy od złożenia zgłoszenia. Jeśli dojdzie do opóźnienia, poinformujemy Cię
o przyczynach opóźnienia i podamy dostosowane ramy czasowe potrzebne do zakończenia dochodzenia i sporządzenia
sprawozdania.
Po zakończeniu dochodzenia poinformujemy Cię o jego wyniku oraz o tym, jakie działania zostały podjęte lub zaproponowane w
związku z Twoim zgłoszeniem. Czasami jednak konieczność zachowania poufności może uniemożliwić nam poinformowanie Cię
o szczegółach dochodzenia. Zazwyczaj nie informujemy o żadnych działaniach dyscyplinarnych podjętych w związku z daną
sprawą. Nie będziesz miał dostępu do sprawozdania z dochodzenia lub związanych z nim dokumentów, jeśli takie zostaną
sporządzone. Wszelkie informacje, którymi się z Tobą dzielimy muszą być traktowane jako poufne.

3.7 Niezadowalający wynik
Jeśli po dokładnym rozważeniu sprawy uważasz, że Twoje zastrzeżenia lub zastrzeżenia zgłoszone przeciwko Tobie nie zostały
rozpatrzone w sposób obiektywny i bezstronny lub że dochodzenie lub dalsze działania były niewłaściwe, możesz zwrócić się do
Komitetu Etyki o dokonanie oceny.
Wniosek powinien wyjaśniać, dlaczego uważasz, że ocena jest konieczna. Jeżeli Twój wniosek zostanie zatwierdzony, Komitet
Etyki przeprowadzi ocenę i może skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji. Nie będzie to nowe
dochodzenie, lecz badanie przyjęcia zgłoszenia i/lub procesu dochodzenia lub przegląd danych, informacji i dokumentacji
zebranych podczas przyjęcia zgłoszenia i/lub procesu dochodzenia.
Jeżeli Komitet Etyki dojdzie do wniosku, że zgłoszone zastrzeżenia zostały potraktowane w sposób prawidłowy lub że
dochodzenie zostało przeprowadzone prawidłowo, a także jeżeli nie ma nowych informacji, które mogłyby zmienić wyniki
dochodzenia, dochodzenie zostanie zamknięte. Jeżeli okaże się, że Twoje zastrzeżenia są uzasadnione lub że nowe informacje
przedstawiają sprawę w innej perspektywie, dochodzenie zostanie ponownie otwarte. Wyniki oceny zostaną Ci przekazane w
ciągu mniej więcej 14 dni.
Jeśli skontaktowanie się z Komitetem Etyki nie jest możliwe lub jest niewłaściwe, lub jeśli masz uzasadnione powody, aby być
niezadowolonym z wyników oceny, możesz również skontaktować się bezpośrednio z przewodniczącym Komitetu Audytu.19 W
przypadku gdy będziesz niezadowolony z wyniku oceny i tylko wtedy, gdy Twoje zastrzeżenia dotyczą interesu publicznego,

17

Potrzebujesz numeru sprawy i hasła, aby uzyskać dostęp do aktualizacji swojego zgłoszenia od Koordynatora Speak Up lub głównego
śledczego.
18

Z wyłączeniem wszelkich urzędowych świąt i weekendów.

19

Dane kontaktowe znajdują się w Załączniku 2.
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możesz rozważyć zgłoszenie swojego zastrzeżenia zewnętrznym organom regulacyjnym, organom ścigania lub innym
odpowiednim organom (zob. również punkt 4.1).

3.8 Eskalacje
Jeżeli zgłoszone zastrzeżenia dotyczą lokalnego zespołu kierowniczego jednostki regionalnej lub krajowej, lokalny Koordynator
Speak Up skieruje skargę do Globalnego Kierownika ds. Zgodności z Przepisami lub Globalnego Koordynatora Speak Up, który
poinformuje o tym przewodniczącego Komitetu Etyki. Ewentualnie Globalny Kierownik ds. Zgodności z Przepisami oraz Globalny
Koordynator Speak Up mogą zaangażować Komitet Audytu Rady Nadzorczej w celu omówienia najbardziej odpowiedniego
sposobu postępowania.
Członek Komitetu Etyki jest zobowiązany niezwłocznie ujawnić wszelkie osobiste zaangażowanie w zgłoszony problem lub
rzeczywisty, potencjalny lub domniemany konflikt interesów, który może zagrozić niezależnemu i bezstronnemu podejściu do
zgłoszonego problemu. W takich przypadkach dany członek nie bierze udziału w dalszym postępowaniu w sprawie zgłoszonego
zastrzeżenia i zostaje tymczasowo zastąpiony.
Jeżeli zgłoszone zastrzeżenie dotyczy członka Rady Wykonawczej, Zarządu lub Rady Nadzorczej Aegon N.V., zgłoszenie zostanie
rozpatrzone i zbadane przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej. Jeżeli zgłoszone zastrzeżenie dotyczy członka Komitetu Audytu,
zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3.9 Interakcja z organami ścigania i właściwymi władzami
W przypadku uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa skierujemy sprawę do lokalnych organów ścigania w celu
ewentualnego ścigania. Mogą również zaistnieć okoliczności, w których Aegon ma prawny obowiązek natychmiastowego
ujawnienia lub ujawnienia w ustalonym terminie wszelkich zastrzeżeń właściwym organom regulacyjnym.
Aegon zadba o to, by obowiązki te zostały wypełnione. Specjalny zespół skontaktuje się z odpowiednim organem posiadającym
jurysdykcję w danej sprawie (np. nadzór nad rynkiem finansowym, ochrona konkurencji i konsumentów, ochrona danych) i
zapewni przestrzeganie procedur dotyczących komunikacji z organami regulacyjnymi

4. ZEWNĘTRZNE KANAŁY ZGŁASZANIA
4.1 Ujawnienie informacji właściwym organom
Niniejsza polityka nie ogranicza możliwości komunikowania się z organami regulacyjnymi, organami ścigania lub innymi
odpowiednimi podmiotami zewnętrznymi, ani zgłaszania im podejrzanych Nieprawidłowości, zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa, regulacjami lub normami ostrożnościowymi obowiązującymi w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach
mogą istnieć obowiązkowe wymogi dotyczące zgłaszania nieprawidłowości w pewnych okolicznościach. Przepisy prawne
dotyczące działań odwetowych, które mogą mieć zastosowanie do ujawniania informacji władzom, różnią się w zależności od
jurysdykcji i rodzaju zgłoszenia.
Jeśli rozważasz zgłoszenie zastrzeżenia związanego z podejrzaną Nieprawidłowością, powinieneś najpierw zgłosić je
wewnętrznie kierownictwu lub skorzystać z jednego z dostępnych kanałów Speak Up. Możesz jednak znaleźć się w sytuacji, w
której okoliczności będą wymagać zwrócenia uwagi odpowiednich władz na podejrzaną Nieprawidłowość, w tym przestępstwa i
naruszenia przepisów. Przekazywanie takich informacji jest określane mianem „ujawniania” właściwym organom.
Możesz rozważyć dokonanie (zewnętrznego) ujawnienia, jeżeli pomimo zgłoszenia wewnętrznego, Twoje zgłoszenie o
podejrzaną Nieprawidłowość pozostaje nierozpatrzone, na przykład w przypadkach, gdy naruszenie nie zostało odpowiednio
ocenione lub nie przeprowadzono dochodzenia, lub nie podjęto odpowiednich działań naprawczych w ciągu trzech miesięcy od
zgłoszenia zastrzeżenia.
Tylko w przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne nie jest możliwe, można rozważyć dokonanie zgłoszenia bezpośrednio do
odpowiedniego organu regulacyjnego, organu ścigania lub innego podmiotu zewnętrznego, zgodnie z lokalnymi przepisami
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dotyczącymi ujawniania informacji w interesie publicznym.20 Na przykład dlatego, że są to instytucje, które byłyby w stanie
podjąć skuteczne działania w celu ochrony interesu publicznego lub zachowania stabilności systemu finansowego, lub dlatego,
że istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że zgłoszenie zastrzeżeń wewnętrznie doprowadzi do odwetu przeciwko Tobie.
Wszystkie zastrzeżenia zgłaszane za pośrednictwem któregokolwiek z kanałów Speak Up są chronione na mocy niniejszej
Polityki. Jednak w przypadku zgłoszenia zewnętrznego tylko niektóre z nich będą kwalifikowały się do ochrony na mocy
lokalnych przepisów prawa, regulacji lub norm ostrożnościowych. Jeśli Twoje zgłoszenie kwalifikuje się jako zgłoszenie
stanowiące przedmiot interesu publicznego, uzyskasz ochronę zapewnioną na mocy lokalnych przepisów dotyczących
ujawniania informacji w interesie publicznym. Ochrona ta obejmuje poufność oraz zwolnienie z odpowiedzialności karnej i
cywilnej lub postępowania dyscyplinarnego. Otrzymasz również ochronę przed szkodliwymi działaniami odwetowymi w związku
z ujawnieniem informacji odpowiednim władzom.
Aby kwalifikować się do takiej ochrony, ważne jest, abyś dokonał ujawnienia informacji właściwemu organowi i postępował
zgodnie z procedurą określoną w lokalnej ustawie o ujawnianiu informacji w interesie publicznym. Musisz działać w dobrej
wierze i mieć uzasadnione powody, aby sądzić, że ujawnione informacje są prawdziwe.
Przed dokonaniem takiego ujawnienia należy skontaktować się z niezależnym doradcą prawnym w celu uzyskania porady na
temat odpowiednich wymogów dotyczących tego typu ujawnień. Możesz również zwrócić się o poradę do niezależnych
organów utworzonych w celu udzielania porad i wskazówek w kwestiach związanych z interesem publicznym.21
Jeżeli po dokładnym rozważeniu i uzyskaniu porady prawnej uważasz, że ujawnienie informacji władzom jest jedynym
właściwym sposobem działania, nie wolno Ci ujawniać więcej informacji, niż jest to racjonalnie konieczne do zidentyfikowania
Nieprawidłowości.
Firma Aegon dołoży wszelkich starań, aby pomóc właściwemu organowi i współpracować z nim w celu osiągnięcia
zadowalających wyników.

4.2 Ujawnienie publiczne
W niektórych przypadkach konieczne może okazać się zgłoszenie problemu poza zalecanymi kanałami zgłaszania wymienionymi
w niniejszej polityce i udostępnienie informacji o podejrzanej Nieprawidłowości bezpośrednio do wiadomości publicznej.
Musisz mieć świadomość, że jeśli zgłosisz podejrzaną Nieprawidłowość osobie lub organizacji, która nie jest wymieniona w
niniejszej polityce, np. powiadamiając media, najprawdopodobniej stracisz wszystkie prawa wynikające z niniejszej polityki, a
także możesz nie uzyskać ochrony na mocy lokalnych przepisów dotyczących ujawniania informacji w interesie publicznym.
Publiczne ujawnienie informacji musi być postrzegane jako rozwiązanie ostateczne i ma zastosowanie jedynie w przypadku
obaw dotyczących interesu publicznego. Tylko w wyjątkowych okolicznościach można publicznie ujawnić informacje o
podejrzanej Nieprawidłowości, bez utraty swoich praw.
Możesz być chroniony, jeśli ujawnisz publicznie informacje w następujących okolicznościach:


Zgłosiłeś podejrzaną Nieprawidłowość wewnętrznie i/lub zewnętrznie, ale nie podjęto żadnych odpowiednich działań
w odpowiedzi na Twoje zgłoszenie w wymaganym terminie.22



Uważasz, że zostałbyś poddany działaniom odwetowym za zgłoszenie zastrzeżeń, lub



Uważasz, że istnieje niewielka szansa na skuteczne rozwiązanie problemu (np. gdy dowody mogą zostać ukryte lub
zniszczone), lub

22

Jeśli korzystałeś z kanału wewnętrznego, oczekiwany termin nie powinien przekraczać trzech miesięcy. Termin ten dotyczy również
korzystania z kanału zewnętrznego, jednak w uzasadnionych przypadkach oczekiwany termin może wynosić sześć miesięcy. Ramy czasowe
mogą się różnić w zależności od kraju, zob. również przypis powyżej.
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Podejrzana Nieprawidłowość może stanowić bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla interesu publicznego (np.
sytuacja nadzwyczajna lub ryzyko nieodwracalnej szkody, takie jak istotne zdarzenie, które zagraża stabilności
systemu finansowego).

Jeśli dzielisz się informacjami w domenie publicznej, powinieneś być świadomy, że nie ma żadnych wymagań co do poufności
Twojej tożsamości. Warto zastanowić się nad skutkami publicznego ujawnienia informacji oraz nad tym, czy będziesz w stanie
zaakceptować (ryzyko), że Twoja tożsamość stanie się publicznie znana.
Przed dokonaniem takiego ujawnienia należy skontaktować się z niezależnym doradcą prawnym w celu uzyskania porady na
temat odpowiednich wymogów dotyczących tego typu ujawnień. Możesz również zwrócić się o poradę do niezależnych
organów utworzonych w celu udzielania porad i wskazówek w kwestiach związanych z interesem publicznym.23

5. WSPARCIE I OCHRONA
Jednym z celów tej polityki jest zapewnienie, że każda osoba, która zgłosi lub ujawni podejrzaną Nieprawidłowość, otrzyma
wsparcie i ochronę przed negatywnymi konsekwencjami związanymi ze zgłoszeniem zastrzeżeń.
Ważne jest, abyś czuł się wspierany i chroniony przez firmę przy zgłaszaniu problemów, które mogą być szkodliwe dla reputacji i
integralności firmy, jej pracowników lub naszych udziałowców. Firma Aegon ustanowiła specjalne środki mające na celu
zapewnienie wsparcia i zaradzenie sytuacjom, które stwarzają ryzyko odwetu, jak określono poniżej. Ten rozdział dotyczy tego,
w jaki sposób zapewniamy Ci wsparcie i ochronę, w tym zwolnienie z odpowiedzialności na wypadek postępowania karnego,
cywilnego i dyscyplinarnego.

5.1 Wsparcie
Gdy zgłosisz podejrzaną Nieprawidłowość, poinformujemy Cię o wsparciu, które jest dostępne w trakcie całego procesu
zgłaszania nieprawidłowości. Zostaniesz także zapytany o potrzebę wsparcia, jeśli taka istnieje.
Masz prawo do wsparcia ze strony Aegon przed, w trakcie i po zgłoszeniu zastrzeżenia. Jeśli potrzebujesz wsparcia, powinieneś
poprosić o nie współpracownika (z poszanowaniem zasad poufności), bezpośredniego przełożonego, Zaufanego Doradcę lub
przedstawiciela działu kadr. Możesz również skontaktować się z Koordynatorem Speak Up lub skorzystać z jednego z
dostępnych kanałów Speak Up, aby poprosić o dodatkowe lub konkretne wsparcie.
Jeśli potrzebujesz dodatkowego lub konkretnego wsparcia, Koordynator Speak Up skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby, a
także zainicjuje i skoordynuje działania w celu udzielenia Ci wsparcia. Przykłady wsparcia mogą obejmować:


Dodatkowe informacje i wskazówki z określonych źródeł wewnętrznych i zewnętrznych;



Powołanie Zaufanego Doradcy lub Inspektora ds. Wsparcia i Ochrony, zgodnie z opisem w punkcie 5.1, w celu
udzielenia Ci pomocy;24



Profesjonalne doradztwo;



Dodatkowe środki mające na celu ochronę Twojej tożsamości; lub



Dodatkowe środki mające na celu zapobieganie lub powstrzymanie działań odwetowych.

Zgłaszanie Nieprawidłowości w ramach tej polityki może być również objęte lokalnymi przepisami dotyczącymi ujawniania
informacji w interesie publicznym. W przypadku, gdy ujawnisz informacje w interesie publicznym odpowiedniemu organowi,
możesz również kwalifikować się do uzyskania wsparcia ze strony organu regulacyjnego lub innego niezależnego podmiotu
zewnętrznego, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ujawniania informacji w interesie publicznym.25

23

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w wykazach krajów zamieszczonych w Załączniku 3.

24

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem działu kadr, aby dowiedzieć się, czy w Twojej lokalizacji został powołany Zaufany Doradca.

25

Wsparcie i ochrona oferowane przez zewnętrzne kanały zgłaszania mogą się różnić w zależności od kraju. Proszę zapoznać się ze stronami

dotyczącymi poszczególnych krajów, znajdującymi się w Załączniku 3.
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5.1.1

Zasoby informacyjne i wskazówki Speak Up

Jeśli nie jesteś pewien, co zrobić lub do kogo się zwrócić, powinieneś skonsultować się ze swoim przełożonym, przedstawicielem
działu kadr lub porozmawiać ze współpracownikiem, któremu ufasz i który może Ci doradzić. Możesz również skontaktować się
z Zaufanym Doradcą (zob. punkt 5.1.2) lub pracownikiem ds. etyki lub zgodności z przepisami.
Ponadto, program Speak Up firmy Aegon oferuje następujące opcje doradztwa:
Funkcja Ask-a-Question (zadaj pytanie) na stronie www.aegon.com/speakup/report pozwala na anonimowe zadawanie pytań.
Twoje pytanie zostanie przekazane do Koordynatora Speak Up, który zaangażuje odpowiedniego eksperta merytorycznego.
Otrzymasz odpowiedź za pomocą preferowanej metody kontaktu (telefonicznie lub pocztą elektroniczną), lub jeśli chcesz
pozostać anonimowy, możesz sprawdzić status swojego pytania za pomocą numeru dostępu i hasła, które zostały utworzone
podczas przesyłania pytania.
Możesz również skorzystać z Zestawu narzędzi Aegon Speak Up na stronie www.aegonspeakup.com lub pobrać aplikację z
Apple App Store (Link) lub Google Play Store (Link). Zestaw narzędzi Aegon Speak Up pomoże Ci w przygotowaniu się do
zgłoszenia problemu w pracy. Oferuje wsparcie i prowadzi użytkownika przez każdy etap zgłaszania nieprawidłowości. Podczas
korzystania z aplikacji lub odwiedzania strony internetowej Twoja tożsamość nie będzie identyfikowana. Nie używamy plików
cookie ani żadnych innych mechanizmów śledzenia lub identyfikacji.
5.1.2

Zaufany Doradca

Możesz również omówić swoje zastrzeżenia w ścisłej tajemnicy z niezależnym Zaufanym Doradcą, takim jak konsultant do
spraw poufności lub powiernik.26 Są to współpracownicy pełniący różne funkcje na różnych szczeblach organizacji, którzy
przyjmują tę rolę dodatkowo do swojej dotychczasowej pracy i mają zawodowy obowiązek zachowania poufności.
Możesz porozmawiać poufnie z Zaufanym Doradcą bez konieczności informowania kierownictwa. Możesz na przykład
poinformować o niewłaściwym zachowaniu w miejscu pracy, konflikcie związanym z pracą lub podejrzanej Nieprawidłowości w
miejscu pracy. Po nieformalnej rozmowie, Zaufany Doradca może udzielić Ci informacji i porad lub wesprzeć i poprowadzić Cię
w podejmowaniu formalnych kroków.
Zgodnie z tą polityką, Zaufany Doradca może pomóc Ci w dokonaniu zgłoszenia za pośrednictwem jednego z kanałów Speak Up,
lub złożyć zgłoszenie w Twoim imieniu, jeśli chcesz pozostać (częściowo) „anonimowy”. Zaufany Doradca może pełnić rolę
pośrednika pomiędzy Tobą a firmą Aegon podczas całego procesu. Zaufany Doradca nie decyduje o tym, czy dane zastrzeżenie
zostanie poddane dochodzeniu, nie przeprowadza takiego dochodzenia, ani w nim nie uczestniczy.
Zaufany Doradca skieruje Cię do innego Zaufanego Doradcy firmy Aegon w przypadku zaistnienia konfliktu interesów,
pojawienia się takiego konfliktu lub w przypadku, gdy Zaufany Doradca nie może wykonywać swoich obowiązków w sposób
bezstronny. Zaufany Doradca przed skontaktowaniem się z innym Zaufanym Doradcą omówi z Tobą możliwości przekazania
sprawy.
Więcej informacji o Zaufanych Doradcach i ich danych kontaktowych znajdziesz na stronie intranetowej swojej lokalizacji.
5.1.3

Inspektor ds. Wsparcia i Ochrony

W stosownych przypadkach Koordynator Speak Up może, w porozumieniu z Tobą, podjąć decyzję o powołaniu Inspektora ds.
Wsparcia i Ochrony. Funkcję Inspektora ds. Wsparcia i Ochrony pełni zazwyczaj członek kierownictwa wyższego szczebla
(lokalnego), kierownik działu kadr (lokalnego) lub wyznaczony delegat o odpowiednim stażu pracy i umiejętnościach
niezbędnych do zapewnienia wsparcia i ochrony Twoich interesów podczas całego procesu zgłaszania nieprawidłowości i poza
nim. Funkcja ta nie jest kompatybilna z innymi funkcjami, ustanowionymi w ramach niniejszej polityki. Potencjalni kandydaci są
Ci przedstawiani przed ich powołaniem.

26

Należy pamiętać, że pojęcie Zaufanego Doradcy, opisane w tym rozdziale, może nie być wspierane lub nie być dostępne w Twojej
lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem działu kadr.
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Inspektorem ds. Wsparcia i Ochrony powinna być osoba, z którą czujesz się komfortowo, która Cię wysłucha i udzieli Ci porady,
a w stosownych przypadkach będzie Ci towarzyszyć podczas rozmów i spotkań związanych z dochodzeniem. Inspektor ds.
Wsparcia i Ochrony ma również za zadanie chronić Twoją tożsamość oraz zapobiegać działaniom odwetowym grożącym lub
podejmowanym przeciwko Tobie w związku ze zgłoszeniem zastrzeżeń. Ze względu na swoje stanowisko w spółce, Inspektor ds.
Wsparcia i Ochrony będzie miał prawo do wdrożenia wszelkich środków niezbędnych do ochrony Twoich interesów.

5.2 Ochrona przed działaniami odwetowymi
Odwet jest niekorzystnym działaniem związanym z zatrudnieniem, podjętym przeciwko Tobie z powodu zgłoszenia lub
ujawnienia podejrzanej Nieprawidłowości lub z powodu udziału w dochodzeniu.
Obejmuje to między innymi:
a. zawieszenie, zwolnienie, dymisję lub równoważne środki;
b. zdegradowanie lub wstrzymanie awansu;
c. przeniesienie obowiązków, zmiana lokalizacji miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy;
d. wstrzymanie szkoleń;
e. negatywną ocenę wyników lub zatrudnienia;
f. nałożenie lub zastosowanie jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym kary pieniężnej;
g. stosowanie przymusu, zastraszania, nękania lub ostracyzmu;
h. dyskryminację, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
i.
nieprzekształcenie umowy o pracę tymczasową w umowę o pracę na czas nieokreślony, jeżeli oczekiwałeś, że zostanie
Ci zaoferowane stałe zatrudnienie;
j.
nieprzedłużenie lub przedwczesne rozwiązanie umowy o pracę tymczasową;
k. szkodę wyrządzoną przez firmę, w tym utratę reputacji, szczególnie w mediach społecznościowych, lub straty
finansowe, w tym utratę możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i utratę dochodów;
l.
umieszczenie na czarnej liście na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub
branżowego, co może skutkować niemożnością znalezienia zatrudnienia w przyszłości w danym sektorze lub branży;
m. przedterminowe rozwiązanie lub unieważnienie umowy o dostawę towarów lub usług;
n. unieważnienie licencji lub zezwolenia;
o. ujawnienie Twojej tożsamości jako osoby, która dokonała zgłoszenia lub publiczne ujawnienie w celu wyrządzenia Ci
szkody.
Działania odwetowe podjęte przeciwko osobie innej niż osoba zgłaszająca, na przykład członkowi rodziny, współpracownikowi
lub komukolwiek niesłusznie uznanemu za osobę zgłaszającą, są również uważane za działania odwetowe, jeżeli zostały podjęte
w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane zgodnie z niniejszą polityką. Pamiętaj również, że wszyscy przełożeni, jeśli są świadomi,
że zgłosiłeś zastrzeżenie, mają obowiązek powiadomienia lokalnego Koordynatora Speak Up, jeśli uważają, że ponosisz szkodę
w wyniku zgłoszenia Nieprawidłowości.
Firma Aegon surowo zakazuje wszelkich form szkodliwego postępowania.27 Każde działanie odwetowe będzie traktowane jako
poważne naruszenie Kodeksu Postępowania firmy Aegon. Aegon może podjąć odpowiednie działania dyscyplinarne, które w
najpoważniejszych przypadkach mogą prowadzić do zwolnienia lub rozwiązania umowy, stosownie do okoliczności. Mogą one
również podlegać odpowiedzialności cywilnej i karnej na mocy lokalnych przepisów dotyczących ujawniania informacji w
interesie publicznym.
5.2.1

Jakie działania nie są działaniami odwetowymi?

27

Niniejsza polityka nie uniemożliwia firmie Aegon podejmowania decyzji związanych z zatrudnieniem, które nie wynikają ze zgłoszenia
podejrzanej Nieprawidłowości (zob. również punkt 5.2.1). Niepowiązane działania dyscyplinarne lub inne działania związane z zatrudnieniem
podjęte przeciwko Tobie lub innym osobom mogą zostać uznane za rozsądne działania kierownicze i w związku z tym nie wpływają na
zasadność zgłoszenia zgodnie z niniejszą polityką lub obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ujawniania informacji w interesie
publicznym.
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Ochrona przed działaniami odwetowymi nie uniemożliwia firmie Aegon podejmowania przeciwko Tobie decyzji związanych z
zatrudnieniem lub umową, takich jak działania dyscyplinarne lub działania związane z zarządzaniem wynikami pracy, jeśli byłeś
zaangażowany w niewłaściwe postępowanie lub jeśli Twoje wyniki są niezadowalające. Takie działania mogą być uznane za
rozsądne działania kierownicze i w związku z tym nie wpływają na zasadność zgłoszenia zastrzeżeń, pod warunkiem, że działania
takie nie są wynikiem zgłoszenia podejrzanej Nieprawidłowości.
Aby zapobiec sytuacji, w której rozsądne decyzje związane z zatrudnieniem lub umową są postrzegane jako podjęte w odwecie
za dokonanie zgłoszenia lub publiczne ujawnienie informacji, Aegon musi wykazać, że działanie to zostało podjęte z
uzasadnionego powodu i w oparciu o odpowiednie przesłanki. Działanie to jest uzasadnione i proporcjonalne, spójne z
podobnymi przypadkami i niezwiązane z Twoim zgłoszeniem lub publicznym ujawnieniem (tzn. takie samo działanie zostałoby
podjęte, gdybyś nie dokonał zgłoszenia lub nie ujawnił publicznie informacji).
5.2.2

Kto jest chroniony?

W przypadku zgłoszenia zastrzeżenia zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 1.6, Aegon podejmie wszelkie uzasadnione
środki w celu zapobieżenia działaniom odwetowym, w tym groźbom i próbom odwetu.
Aegon, w stosownych przypadkach, zapewni również ochronę przed niesprawiedliwym i negatywnym traktowaniem:
a. Osób, które pomagają Ci w procesie zgłaszania (takich jak Zaufany Doradca wyznaczony przez firmę);
b. Osób, w stosunku do których prowadzone jest dochodzenie;
c. Osób, które prowadzą, pomagają lub uczestniczą w dochodzeniu (takich jak osoby prowadzące dochodzenie, świadkowie,
członkowie personelu, którzy są proszeni przez osoby prowadzące dochodzenie o udzielenie informacji);
d. Osób trzecich, które są z Tobą związane i które mogą być przedmiotem działań odwetowych w kontekście zawodowym,
takich jak Twoi współpracownicy lub członkowie Twojej rodziny;28 oraz
e. Podmiotom prawnym, których jesteś właścicielem, dla których pracujesz lub z którymi jesteś w inny sposób związany
zawodowo.
Niekorzystne traktowanie osoby niesłusznie uznanej za osobę zgłaszającą lub dokonującą publicznego ujawnienia informacji,
jest również uważane za odwet, dlatego firma Aegon również będzie ją chronić. Firma Aegon zapewnia również ochronę w
przypadku sprzeciwu lub odmowy udziału w działaniach lub przydzielonych zadaniach, które w uzasadniony sposób stanowią
naruszenie prawa, naszego Kodeksu Postępowania, wewnętrznych polityk i procedur firmy lub naszych wartości.
Jeśli nie jesteś pracownikiem firmy Aegon, możemy nie być w stanie zapewnić Ci takiego samego poziomu wsparcia, ale
odpowiemy na każdą uzasadnioną prośbę o pomoc.
5.2.3

Jakie są warunki objęcia ochroną?

Kwalifikujesz się do ochrony na podstawie tej polityki, jeśli:
i.
miałeś uzasadnione powody, by sądzić, że zgłoszone informacje były prawdziwe w momencie zgłoszenia;
ii. informacje te wchodzą w zakres niniejszej polityki; oraz
iii. Twoje zastrzeżenia zostały przekazane lub zgłoszone za pośrednictwem jednego z kanałów Speak Up
Jeżeli zgłosisz problem, który ma wpływ na interes publiczny, możesz również kwalifikować się do ochrony na mocy lokalnych
przepisów dotyczących Ujawniania Informacji w Interesie Publicznym. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dodatku
dla danego kraju (Załącznik 3).
Jeżeli w momencie zgłoszenia umyślnie i świadomie zgłosiłeś nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd informacje, nie będziesz
mógł skorzystać z ochrony na mocy niniejszej polityki. W przypadku udowodnienia, że umyślnie złożyłeś fałszywe oświadczenie,
możesz zostać objęty postępowaniem dyscyplinarnym.
5.2.4

28

Jakie środki zapobiegawcze są podejmowane, aby Cię chronić?

Ochrona byłaby zapewniona członkom rodziny, którzy są związani z firmą.
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Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o podejrzanej Nieprawidłowości (z uwzględnieniem działań odwetowych) za
pośrednictwem jednego z kanałów Speak Up, Koordynator Speak Up oceni Twoje zgłoszenie (zob. także punkt 3.2), a także
oceni, czy istnieje ryzyko, że Twoja tożsamość może zostać ujawniona w trakcie dochodzenia oraz czy ryzyko odwetu jest
ewidentne dla Ciebie lub innych osób związanych z Twoim zgłoszeniem.
W przypadku anonimowego zgłoszenia, ocena ryzyka skoncentruje się przede wszystkim na tym, czy tożsamość anonimowego
zgłaszającego można łatwo ustalić lub czy istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie ona ustalona w trakcie dochodzenia. W
stosownych przypadkach ocena może również koncentrować się na tym, czy istnieje ryzyko, że inne osoby mogą zostać
niesłusznie uznane za zgłaszającego i zostać poddane działaniom odwetowym.
Jeżeli ocena wykaże, że ryzyko odwetu jest niskie, Koordynator Speak Up nie podejmie środków zapobiegawczych. Zostaniesz
poinformowany, co należy zrobić i z kim należy się skontaktować, jeśli obawiasz się lub doświadczasz odwetu. Jeżeli ocena
wykaże, że istnieje prawdopodobieństwo odwetu, Koordynator Speak Up wyznaczy Inspektora ds. Wsparcia i Ochrony, jak
opisano w punkcie 5.1.3. Inspektor ds. Wsparcia i Ochrony ustali z Tobą, w jaki sposób można zapobiec odwetowi i ograniczyć
jego skutki.
5.2.5

Jak oceniamy ryzyko wystąpienia działań odwetowych?

Ważne jest, abyś poinformował, czy obawiasz się negatywnego lub niesprawiedliwego traktowania w odpowiedzi na Twoje
zgłoszenie. W ten sposób koordynator Speak Up może dokonać świadomej oceny ryzyka odwetu i podjąć odpowiednie działania
w celu ochrony.
Ocena ta opiera się na szablonie zawierającym wskaźniki, które mogą ostrzec przełożonych, Koordynatorów Speak Up i główną
osobę prowadzącą dochodzenie, jeśli istnieją kwestie, które sprawiają, że zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia działań
odwetowych. Koordynator Speak Up może zadać Ci pytania dotyczące Twojej obecnej sytuacji zawodowej, osób, które
poinformowałeś o Twoich zastrzeżeniach lub osób, których dotyczy Twoje zgłoszenie. Możesz również zostać zapytany, jak
Twoim zdaniem osoby objęte zgłoszeniem mogą zareagować na Twoje zastrzeżenia.
W zależności od wyniku można ustalić, czy wymagane są dodatkowe środki ochrony. Ocena może wskazywać, że Twoja
tożsamość jest znana lub może zostać poznana, lub że podjęto działania odwetowe lub istnieje prawdopodobieństwo ich
podjęcia. W takich przypadkach zostaną podjęte odpowiednie środki w celu rozwiązania problemów związanych z poufnością
lub w celu zapobieżenia działaniom odwetowym.
5.2.6

Co zrobić, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że zostaną wobec Ciebie podjęte działania odwetowe?

Powinieneś natychmiast poinformować o tym swojego przełożonego, Koordynatora Speak Up lub skorzystać z jednego z
kanałów Speak Up, jeżeli uważasz, że grozi Ci odwet i że może on być wynikiem zgłoszenia podejrzanej Nieprawidłowości.
Razem ustalimy najbardziej odpowiedni sposób postępowania. Rodzaj działań będzie zależał od okoliczności i powagi działań
odwetowych, na jakie możesz być narażony. W najpoważniejszych przypadkach możemy być zmuszeni do podjęcia
wyjątkowych środków, takich jak tymczasowe przeniesienie, relokacja lub urlop wypoczynkowy. Nie należy automatycznie
zakładać, że to Ty powinieneś zostać przeniesiony. Będzie to zależało od okoliczności danej sprawy oraz od Twojego stanowiska
w tej sprawie.
Sprawą najwyższej wagi jest utrzymanie integralności programu Aegon Speak Up oraz ochrona praw wszystkich
zainteresowanych stron w tym procesie. Każde zgłoszenie groźby lub rzeczywistego odwetu będzie traktowane bardzo
poważnie.
Oskarżenie o odwet zostanie poddane takiemu samemu procesowi dochodzenia, jak zgłoszenia podejrzanych
Nieprawidłowości. Jeżeli oskarżenie o odwet zostanie poparte dochodzeniem wewnętrznym, osoba, która podjęła działania
odwetowe wobec Ciebie, może zostać objęta postępowaniem dyscyplinarnym. Odwet o poważniejszym charakterze może
stanowić przestępstwo karne, a sprawa może zostać skierowana do odpowiedniego lokalnego organu ścigania.
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Aegon podejmie odpowiednie działania zgodne z lokalną polityką i procedurami dyscyplinarnymi przeciwko osobom
dokonującym odwetu, niezależnie od ich stanowiska w organizacji. Jeśli dana sprawa dotyczy interesu publicznego, może być
również chroniona na mocy lokalnych przepisów dotyczących ujawniania informacji w interesie publicznym (zob. również punkt
5.5 i Załącznik 3).
5.2.7

Monitorowanie działań odwetowych

Będziemy aktywnie monitorować Ciebie i inne osoby biorące udział w dochodzeniu w celu ustalenia, czy nie doszło do działań
odwetowych w związku z Twoim udziałem w dochodzeniu. Jest to działanie ciągłe i może być kontynuowane po zakończeniu
dochodzenia.
Koordynator Speak Up, główna osoba prowadząca dochodzenie oraz Inspektor ds. Wsparcia i Ochrony, którzy są zaangażowani
w rozpatrywanie Twojego zgłoszenia, będą monitorować Twoje środowisko pracy pod kątem wszelkich oznak
niesprawiedliwego lub niekorzystnego traktowania. W zależności od okoliczności danej sprawy, przełożony i/lub zaufany
współpracownik mogą również odgrywać rolę w zapobieganiu lub powstrzymywaniu działań odwetowych.
W trakcie dochodzenia główna osoba prowadząca dochodzenie zasygnalizuje wszelkie zmiany zaobserwowane w środowisku
pracy, a po jego zakończeniu wszystkie zaangażowane strony będą regularnie obserwowane, aby upewnić się, że nie doszło do
odwetu. W ramach działań następczych Inspektor ds. Wsparcia i Ochrony i/lub Koordynator Speak Up mogą również
nieformalnie sprawdzić przebieg sprawy (metoda sprawdzania).
Inspektor ds. Wsparcia i Ochrony ma możliwość śledzenia, wykorzystując analizę danych do monitorowania ewentualnych
działań odwetowych. W przypadku gdy uzyskane dane wskazują na możliwość wystąpienia działań odwetowych, Inspektor ds.
Wsparcia i Ochrony będzie współpracował z Koordynatorem Speak Up i sprawdzał, czy takie działania wystąpiły oraz
interweniował w razie potrzeby.

5.3 Ochrona Twojej tożsamości (poufność)
Wszystkie zgłoszenia dokonane w ramach tej polityki będą traktowane jako poufne na wszystkich etapach procesu. W
przypadku dokonania zgłoszenia, Twoja tożsamość i wszelkie informacje, które mogłyby Cię zidentyfikować, nie będą
udostępniane, chyba że:
o udzielisz wyraźną zgodę na udostępnienie tych informacji29, lub
o ujawnienie takich informacji jest wymagane przez prawo lub postępowanie sądowe.
Jeżeli w celu przeprowadzenia dochodzenia konieczne będzie udostępnienie informacji, które mogłyby Cię zidentyfikować,
Aegon podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zmniejszenia ryzyka, że zostaniesz zidentyfikowany.
Aby pomóc nam zachować poufność Twojej tożsamości i zapobiec ryzyku działań odwetowych, zachęcamy Cię do
nieprzekazywania współpracownikom i innym nieupoważnionym osobom żadnych informacji o tym, że zgłosiłeś swoje
zastrzeżenia, w tym szczegółów dotyczących Twoich zastrzeżeń, tożsamości jakiejkolwiek osoby (osób) wymienionej
(wymienionych) lub objętej (objętych) Twoim zgłoszeniem, a także statusu lub wyniku (wyników) dochodzenia.
Jeśli ujawnienie Twojej tożsamości jest wymagane przez prawo, firma Aegon może być zmuszona do ujawnienia Twojej
tożsamości lub informacji, które mogłyby Cię zidentyfikować, prawnikom, organom regulacyjnym lub organom ścigania,
niezależnie od tego, czy wyraziłeś na to zgodę. W takich przypadkach firma Aegon dokona tego w zakresie, w jakim jest to
konieczne i proporcjonalne. Poinformujemy Cię o konieczności ujawnienia Twojej tożsamości, chyba że nie będzie to możliwe.
W pewnych okolicznościach Aegon może być zobowiązany do poinformowania osób, gdy stają się one przedmiotem
dochodzenia w związku z postawionymi im zarzutami. Poinformujemy je tylko, gdy będzie można obiektywnie stwierdzić, że
ujawnienie informacji nie ma negatywnego wpływu na samo dochodzenie. Nie ujawnimy Twojej tożsamości w zakresie, w jakim
będzie to możliwe i podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapobiec zidentyfikowaniu Ciebie jako źródła zgłoszenia.

29

Jeżeli zgoda zostanie wycofana, Aegon może nie być w stanie przeprowadzić dochodzenia i rozstrzygnąć sprawy.
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Aegon zadba o to, aby informacje zawarte w zgłoszeniu oraz dokumenty dotyczące późniejszego dochodzenia i działań
następczych były przechowywane w bezpieczny sposób, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi. Dostęp do systemu
zarządzania sprawami jest ograniczony do osób, które posiadają odpowiedni poziom poświadczenia bezpieczeństwa i wykazały
konieczność posiadania takiej wiedzy.30
Każda osoba, która dowiedziała się o zgłoszeniu lub zaangażowała się w rozpatrywanie, dochodzenie lub rozstrzygnięcie
zgłoszenia, musi przestrzegać zasad poufności. Jeżeli doszło do naruszenia poufności lub istnieje takie prawdopodobieństwo,
razem z Aegon ustalicie sposób wsparcia i ochrony przed nieuczciwym lub negatywnym traktowaniem.
Jakiekolwiek nieautoryzowane ujawnienie Twojej tożsamości oraz wszelkich innych informacji, które mogą umożliwić Twoją
identyfikację, może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego wobec osób zaangażowanych w to takie ujawnienie.
Takie ujawnienie może również stanowić przestępstwo karne, a osoby, których ono dotyczy, mogą być również przedmiotem
postępowania karnego i cywilnego.

5.4 Ochrona Twoich danych osobowych
Ten rozdział zawiera informacje na temat sposobu postępowania z danymi osobowymi w kontekście polityki Aegon Speak Up.
Opisano w nim rodzaje zbieranych przez nas danych osobowych, sposób wykorzystania tych informacji, to, komu je
udostępniamy, w jaki sposób je zabezpieczamy i jak długo będą one przechowywane. Przetwarzając dane osobowe, Aegon
przestrzega lokalnych przepisów prawa oraz wewnętrznych i zewnętrznych regulacji, w tym ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 (”RODO”).
5.4.1

Cel usługi Aegon Speak Up

Usługa Aegon Speak Up to nasz ogólnoświatowy system zarządzania zgłoszeniami i dochodzeniami mający na celu zgłaszanie
zastrzeżeń dotyczących podejrzanych lub zaobserwowanych Nieprawidłowości oraz zadawanie pytań dotyczących etyki i
zgodności z przepisami w bezpieczny i poufny sposób.
W ramach usługi Aegon Speak Up firma Aegon przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o jedną z poniższych podstaw
prawnych:
i.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku ustanowienia systemu Aegon
Speak Up w jurysdykcjach, w których Aegon prowadzi działalność; lub
ii.
Aegon posiada uzasadniony interes w ochronie firmy i jej udziałowców przed bezprawnym, nieetycznym i w inny
sposób niewłaściwym postępowaniem, przy czym weźmiemy pod uwagę, czy nasze interesy nie są nadrzędne w
stosunku do interesów, podstawowych praw i wolności osób, których dotyczą.
Ponadto, Zasada 2.6 Holenderskiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego z 2016 r. wymaga od firmy Aegon ustanowienia procedury
zgłaszania podejrzanych lub zaobserwowanych Nieprawidłowości w firmie i stowarzyszonych spółkach, w celu podjęcia
odpowiednich działań w oparciu o te zgłoszenia oraz zapewnienia pracownikom możliwości dokonania zgłoszenia bez narażania
ich pozycji prawnej.
5.4.2

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych

Aegon N.V., P.O. Box 85, 2501 CB Haga, Holandia jest administratorem danych osobowych w kontekście niniejszej polityki. Dane
osobowe przekazywane za pośrednictwem Usługi Aegon Speak Up będą przechowywane w bezpiecznej bazie danych
prowadzonej i obsługiwanej przez zewnętrznego usługodawcę Convercent Inc. z siedzibą w 3858 Walnut Street, Suite 255,
Denver, CO 80205, USA, i działającego jako podmiot przetwarzający dane w imieniu i pod nadzorem Aegon. Baza danych
znajduje się w Convercent Primary Data Center w Dublinie, w Irlandii, a kopia zapasowa w Convercent Disaster Recovery Site
we Frankfurcie, w Niemczech.

Zasada „ograniczonego dostępu” zakłada, że dostęp do systemu zarządzania sprawami, w tym do informacji o zgłoszeniach i dochodzeniach
zarejestrowanych w systemie, jest niezbędny do właściwego wykonywania obowiązków powierzonych w ramach tej polityki (np. w celu
zbadania sprawy lub ułatwienia jej rozwiązania).
30
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Dostęp do danych ma tylko firma Aegon. Firma Convercent i inne podmioty nie mają do nich dostępu. Jest to zapewnione przez
certyfikowaną procedurę obejmującą kompleksowe środki techniczne i organizacyjne.
5.4.3

Rodzaje zbieranych danych osobowych

Rodzaje danych osobowych i informacji, które możemy uzyskać za pośrednictwem Usługi Aegon Speak Up obejmują:
Twoje dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu (chyba że chcesz dokonać
zgłoszenia anonimowo);


Imiona i nazwiska oraz inne dane osobowe osób wymienionych w zgłoszeniu;



Opis wszelkich podejrzanych Nieprawidłowości, w tym wszystkie istotne dane;



Dokumenty, zdjęcia, filmy wideo i inne treści, które mogą być dostarczone do nas jako dowody;



Wszelkie pytania związane z etyką i zgodnością z przepisami.

5.4.4

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje informacje

Podane przez Ciebie dane osobowe i informacje będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane: Dane
osobowe, które nam udostępniasz, oraz informacje, które zbieramy w związku z Twoim zgłoszeniem, zostaną wykorzystane do
oceny, czy musimy wszcząć dochodzenie. Twoje dane osobowe będą również wykorzystywane do celów zarządzania procesem
zgłaszania i dochodzenia, do komunikacji z Tobą, do wspierania i ochrony oraz do podejmowania wszelkich wymaganych działań
następczych.
Informacje dotyczące Twojego zgłoszenia mogą być również zbierane w celu monitorowania skuteczności działania programu
Aegon Speak Up oraz zgłaszania zbiorczych danych liczbowych i wyników dochodzenia kierownictwu wyższego szczebla i
naszym zarządom.
W trakcie tego procesu podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe są dokładne, kompletne
i wiarygodne w odniesieniu do ich zamierzonego wykorzystania.
5.4.5

Kto ma dostęp do Twoich danych

Twoje zgłoszenie zostanie ocenione przez Grupę ds. Zgodności z Przepisami w siedzibie głównej firmy Aegon w Hadze
(Holandia) oraz, na podstawie rodzaju i lokalizacji zgłoszonego problemu, osoby, które zostały wyznaczone jako Koordynatorzy
Speak Up w każdej lokalnej jednostce, gdzie dokonywana jest pierwsza ocena Twojego zgłoszenia. W zależności od wyniku
takiej oceny, Twoje zgłoszenie może doprowadzić do wszczęcia dochodzenia, przekazania lub zamknięcia sprawy.
Twoje zgłoszenie zostanie przydzielone do dedykowanego zespołu w celu podjęcia odpowiednich działań, w ramach których
podane przez Ciebie dane osobowe i informacje mogą być udostępniane i dalej przetwarzane przez odpowiednich pracowników
w całej organizacji Aegon, takich jak inspektorzy ds. etyki i zgodności, przedstawiciele działu HR, kierownicy ds. ryzyka,
audytorzy wewnętrzni oraz członkowie działu finansowego lub prawnego, zarówno na poziomie grupy, jak i lokalnym. Będzie to
zależało od charakteru, złożoności i powagi problemu oraz od tego, czy osoby zajmujące kluczowe stanowiska mogą być w niego
zamieszane. Z tego powodu możemy również zaangażować zewnętrznych specjalistów, takich jak konsultanci, audytorzy śledczy
lub prawnicy, do pomocy lub prowadzenia dochodzenia w imieniu i pod nadzorem Aegon.
Ponadto, prawo może wymagać od firmy Aegon, aby dostarczyła organom regulacyjnym, organom ścigania, organom
antymonopolowym, organom ochrony danych, sądom i innym podmiotom informacji o niektórych naruszeniach zgodności.
5.4.6

Przekazy transgraniczne

Podczas przetwarzania zgłoszenia lub przeprowadzania pełnego dochodzenia dane mogą być przekazywane oddziałom Aegon i
stronom trzecim w kraju spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG), które nie zapewniają
odpowiedniego poziomu ochrony danych, jak przewidziano w przepisach UE. W przypadku gdy dane osobowe są przekazywane
poza terytorium UE/EOG, przekazywanie danych osobowych jest objęte klauzulami modelowymi UE i/lub wiążącymi zasadami
korporacyjnymi Aegon w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony.
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5.4.7

Jak chronione są Twoje dane osobowe?

Wszelka komunikacja między Twoim komputerem a internetową usługą Aegon Speak Up wykorzystuje protokół HTTPS i TLS 1.2
do szyfrowania i ochrony prywatności danych w tranzycie.
Adres IP komputera nie jest zapisywany podczas korzystania z usługi online Aegon Speak Up. Aby utrzymać połączenie między
Twoim komputerem a internetową usługą Aegon Speak Up, na Twoim komputerze zapisywany jest plik cookie, który zawiera
tylko ID sesji. Plik cookie jest ważny tylko do końca sesji i traci ważność po zamknięciu przeglądarki. Pozwala to na wysyłanie
zabezpieczonych wiadomości do osoby (osób) obsługującej (obsługujących) Twoje zgłoszenie.
Wszystkie dane przetwarzane w systemie zarządzania zgłoszeniami i dochodzeniami są chronione w zabezpieczonym systemie
RDBMS i szyfrowane za pomocą zaawansowanego szyfrowania AES-256 oraz certyfikatu cyfrowego.
Dostęp do Twoich danych osobowych jest ograniczony do grupy specjalnie wyszkolonych pracowników, upoważnionych przez
firmę Aegon w związku z ich obowiązkami wynikającymi z polityki Aegon Speak Up.
5.4.8

Przechowywanie danych

Dane osobowe przetwarzane w ramach usługi Aegon Speak Up zostaną niezwłocznie usunięte, gdy nie będą już potrzebne lub
stosowne.
Dane osobowe będą zazwyczaj bezpiecznie usuwane poprzez zredagowanie31 w ciągu 6 miesięcy od zakończenia dochodzenia,
chyba że zostaną wszczęte środki dyscyplinarne lub postępowanie sądowe przeciwko osobie zamieszanej w Nieprawidłowość
lub osobie, która umyślnie złożyła fałszywe lub złośliwe zgłoszenie. W takich przypadkach dane osobowe będą przechowywane
przez 6 miesięcy od zakończenia tego postępowania oraz przez okres dozwolony na ewentualne odwołanie.
W pewnych sytuacjach firma Aegon może mieć uzasadniony interes w przedłużeniu wyżej wymienionych okresów
przechowywania danych, na przykład gdy jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, lub do celów monitorowania
działań odwetowych, w przypadku których wcześniejsza ocena wskazuje na ich potencjalne wystąpienie. Aby zapewnić
skuteczną ochronę osoby zgłaszającej, świadków i innych osób zaangażowanych w dochodzenie przed działaniami odwetowymi
w trakcie dochodzenia i po jego zakończeniu, wyżej wymienione okresy przechowywania danych zostaną przedłużone o
dodatkowe 12 miesięcy.
Dane osobowe, które w oczywisty sposób nie są istotne dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie będą zbierane lub, jeśli
zostaną przypadkowo zebrane, zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki. Dane osobowe dotyczące zgłoszeń, które uznano za
nieobjęte zakresem niniejszej polityki lub niepotwierdzone podczas dochodzenia wstępnego lub późniejszego dochodzenia,
będą traktowane zgodnie z tym samym podejściem.
5.4.9

Twoje prawa

Ty i osoby wymienione w zgłoszeniu mają prawo wiedzieć, jakie informacje są przetwarzane w ramach programu Aegon Speak
Up. Ponadto możesz poprosić nas o poprawienie lub usunięcie niektórych danych osobowych. W niektórych przypadkach
możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a jeśli Aegon poprosi Cię o zgodę, możesz ją w każdej chwili
wycofać.
Poinformujemy Cię, jeśli dowiemy się, że jesteś przedmiotem zgłoszenia, które jest rozpatrywane w ramach programu Aegon
Speak Up, z wyjątkiem przypadków, w których takie zgłoszenie musi być odroczone w celu zapewnienia, że dochodzenie lub
śledztwo nie zostanie w żaden sposób utrudnione.

31

Ponowne podjęcie działań odnosi się do procesu trwałego usunięcia wszystkich widocznych danych osobowych ze zgłoszenia w celu
zapewnienia, że identyfikacja osoby zgłaszającej lub osoby zamieszanej w Nieprawidłowość nie jest już możliwa. Usunięty tekst zastępuje
się tekstem [INFORMACJE ZREDAGOWANE], [ZREDAGOWANE] lub znakami redakcyjnymi, które pojawiają się jako czarne oznaczenia.
Redakcja pozwala nam na zachowanie anonimowości danych dla celów zbiorczego zgłaszania, identyfikacji wzorców i potencjalnych
zagrożeń, które wymagają proaktywnych działań kierowniczych.
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W miarę możliwości prawnych tożsamość osoby zgłaszającej nie zostanie ujawniona i zostaną podjęte wszelkie rozsądne kroki w
celu zapewnienia, że nie będzie można wyciągnąć żadnych wniosków co do jej tożsamości. Podejście to będzie stosowane
również w przypadku, gdy jesteś świadkiem lub w inny sposób uczestniczysz w dochodzeniu.
Każda odmowa lub odroczenie udostępnienia informacji będących przedmiotem dochodzenia zostanie udokumentowane,
łącznie z uzasadnieniem decyzji oraz uzasadnieniem jej zastosowania w konkretnej sytuacji.
5.4.10

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w zakresie przesyłania załączników

Przy wysyłaniu zgłoszenia lub informacji uzupełniających istnieje możliwość dodania załączników. Jeśli chcesz dokonać
zgłoszenia anonimowo, należy pamiętać o następujących informacjach dotyczących bezpieczeństwa: Dokumenty mogą
zawierać (ukryte) dane osobowe lub informacje, które mogłyby umożliwić Twoją identyfikację.32 Aby zapewnić, że Twoja
anonimowość nie zostanie naruszona, prosimy o usunięcie z dokumentu wszystkich wrażliwych informacji, tak aby nie zostały
one przekazane podczas wysyłania dokumentu.33
5.4.11

Inspektor Ochrony Danych

Aegon wyznaczył Inspektorów Ochrony Danych w całej naszej organizacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag
dotyczących naszej polityki prywatności i ochrony danych osobowych, w przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z
powyższych praw lub w przypadku skargi na sposób, w jaki firma Aegon postępowała z Twoimi danymi osobowymi w
odniesieniu do programu Aegon Speak Up, prosimy o kontakt mailowy: groupdataprotectionofficer@aegon.com.
Jeśli jesteś pracownikiem firmy Aegon i chciałbyś dowiedzieć się więcej o sposobie, w jaki firma Aegon postępuje z Twoimi
danymi osobowymi, zapoznaj się z oświadczeniem o ochronie prywatności dotyczącym przetwarzania danych osobowych
pracowników firmy Aegon.

5.5 Dodatkowe zabezpieczenia w zakresie ujawniania danych w interesie publicznym (w UE)
W przypadku dokonania zgłoszenia lub publicznego ujawnienia informacji, które kwalifikuje się do objęcia ochroną na mocy
obowiązujących lokalnych przepisów dotyczących ujawniania informacji w interesie publicznym, nie będziesz podlegał żadnej
odpowiedzialności cywilnej, karnej, administracyjnej ani związanej z zatrudnieniem na podstawie takiego zgłoszenia lub
publicznego ujawnienia. Nie oznacza to jednak, że nie ponosisz odpowiedzialności za własne zachowanie ujawnione w
zgłoszeniu lub publicznym ujawnieniu informacji.
Następujące środki ochrony mogą być dla Ciebie dostępne na mocy prawa lokalnego:
5.5.1

Ochrona przed naruszeniem zobowiązań prawnych lub umownych

Jesteś chroniony przed naruszeniem jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub umownych, takich jak umowy o poufności lub
nieujawnianiu informacji, i nie ponosisz żadnej odpowiedzialności34 za zgłoszenie lub publiczne ujawnienie informacji, pod
warunkiem, że miałeś uzasadnione powody, aby sądzić, że zgłoszenie lub publiczne ujawnienie informacji było konieczne do
ujawnienia naruszenia.

Dokument może zawierać ukryte metadane. Na przykład, informacje o dokumencie i jego zawartości, takie jak nazwisko autora, inicjały,
nazwa użytkownika, nazwisko przełożonego i nazwa firmy, słowa kluczowe, informacje o prawach autorskich i lokalizacja pliku.
32

33

Jeśli nie jesteś w stanie usunąć tych danych, poproś o pomoc osobę, której ufasz, lub rozważ jedną z poniższych opcji: (i) skopiuj tekst
załącznika do swojego zgłoszenia (w przypadku pobrania z Internetu), (ii) wydrukuj i oczyść dokument i załącz zeskanowaną wersję do
swojego zgłoszenia lub (iii) wyślij wydrukowany i oczyszczony dokument anonimowo na adres korespondencyjny, jak wspomniano w
punkcie 2.2.1, i nie zapomnij załączyć odniesienia do numeru sprawy, który otrzymałeś na końcu procesu zgłoszenia.
34 Odpowiedzialność wszelkiego rodzaju ma następujące znaczenie: wszelka odpowiedzialność cywilna, karna, administracyjna lub związana

z zatrudnieniem.
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5.5.2

Zwolnienie z odpowiedzialności

Korzystasz ze zwolnienia z odpowiedzialności w przypadku uzyskania dostępu do informacji, które są ujęte w zgłoszeniu lub
publicznie ujawniane. Takie zwolnienie z odpowiedzialności nie ma zastosowania w następujących przypadkach:
a. Nie jesteś chroniony przed odpowiedzialnością karną, jeżeli złamiesz prawo i popełnisz przestępstwo. Takie przypadki
są nadal regulowane przez obowiązujące prawo lokalne.
b. Nie jesteś również chroniony przed jakąkolwiek inną odpowiedzialnością wynikającą z działań lub zaniechań, które nie
są związane ze zgłoszeniem lub publicznym ujawnieniem lub które nie są konieczne do ujawnienia naruszenia zgodnie
z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi ujawniania informacji w interesie publicznym. Takie przypadki są
nadal regulowane przez obowiązujące prawo UE lub lokalne.
5.5.3

Przeniesienie ciężaru dowodu

Jeżeli w postępowaniu sądowym przed sądem lub innym organem można wykazać, że dokonałeś zgłoszenia lub publicznego
ujawnienia i doznałeś szkody, zakłada się, że szkoda została wyrządzona w odwecie za zgłoszenie lub publiczne ujawnienie. W
takich przypadkach do osoby, która dokonała szkody, należy udowodnienie, że działanie to było oparte na należycie
uzasadnionych podstawach (przeniesienie ciężaru dowodu). W stosownych przypadkach możesz mieć dostęp do środków
zaradczych zapobiegających odwetowi.
Przykładami są:


przywrócenie do pracy w przypadku zwolnienia, degradacji lub przeniesienia, lub wstrzymania szkolenia lub awansu;



przywrócenie anulowanej licencji lub umowy;



rekompensata za rzeczywiste i przyszłe straty finansowe, takie jak przyszła utrata dochodów, koszty związane ze
zmianą zawodu;



odszkodowanie za inne szkody gospodarcze, takie jak koszty prawne i koszty leczenia, oraz za szkody niematerialne,
takie jak ból i cierpienie.

5.5.4

Środki tymczasowe

W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie postępowania sądowego, zgodnie z prawem krajowym w celu powstrzymania gróźb, prób lub
ciągłych działań odwetowych, można również skorzystać z środków tymczasowych.
5.5.5

Ochrona przed odpowiedzialnością w postępowaniu sądowym

Jesteś chroniony przed odpowiedzialnością w postępowaniu sądowym, w którym możesz polegać na swoim zgłoszeniu lub
publicznym ujawnieniu w celu oddalenia sprawy, pod warunkiem, że miałeś uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zgłoszenie
lub publiczne ujawnienie było niezbędne do stwierdzenia naruszenia zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ujawniania
informacji w interesie publicznym.35

5.6 Ochrona oskarżonych
Firma Aegon uznaje, że postawienie zarzutów może budzić u oskarżonego obawy, czy będzie on traktowany sprawiedliwie i
bezstronnie w trakcie i po zakończeniu dochodzenia. Aegon Speak Up zapewnia, że prawa osób oskarżonych są przestrzegane
oraz że będą one objęte ochroną w ramach niniejszej polityki. Polityka ta nie uniemożliwia jednak korzystania z niezależnej
porady prawnej.
W przypadku dokonania zgłoszenia, w którym dana osoba została oskarżona o niewłaściwe postępowanie, oskarżony zostanie o
tym jak najszybciej poinformowany, chyba że istnieje ryzyko, że skuteczność działań dochodzeniowych może być zagrożona, na
przykład jeśli istnieje ryzyko zatajenia lub zniszczenia dowodów, lub zastraszenia świadków. W takich przypadkach oskarżony
zostanie poinformowany, gdy tylko pozwolą na to okoliczności.

35

W tym względzie postępowanie sądowe może np. dotyczyć zniesławienia, naruszenia praw autorskich, naruszenia tajemnicy, naruszenia
zasad ochrony danych oraz ujawnienia tajemnicy handlowej.
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Tożsamość oskarżonego będzie utrzymywana w tajemnicy, w zakresie, w jakim jest to możliwe, podczas prowadzenia
szczegółowego dochodzenia i zgodnie z niniejszą polityką.
Jeżeli wymagane jest przeprowadzenie dochodzenia, zostanie ono przeprowadzone zgodnie z zasadami postępowania
określonymi w niniejszej polityce. Oskarżony będzie miał możliwość ustosunkowania się do zarzutów przed dokonaniem
przeciwko niemu jakichkolwiek niekorzystnych ustaleń.

Jeżeli zarzuty są częściowo uzasadnione, zostaną rozważone proporcjonalne środki w odpowiedzi na Nieprawidłowość.

5.7 Działania dyscyplinarne
Wyniki dochodzenia mogą wskazywać na zasadność podjęcia działań dyscyplinarnych. Ustalenie to będzie oparte na lokalnych
politykach i procedurach.
Niektóre przykłady naruszeń wymagających podjęcia działań dyscyplinarnych obejmują między innymi:


Bezprawne, nieetyczne lub inne niewłaściwe postępowanie;



Zgłaszanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji ze złośliwych powodów;



Ujawnienie tożsamości osoby, która zgłosiła Nieprawidłowość, jest uwikłana w zgłoszenie lub uczestniczyła w
dochodzeniu; lub



Grożenie, zachęcanie lub podejmowanie działań odwetowych.

Każda osoba, bez względu na zajmowane stanowisko w firmie, którą firma uzna za zaangażowaną w postępowanie naruszające
nasz Kodeks Postępowania, może zostać objęta postępowaniem dyscyplinarnym, do rozwiązania stosunku pracy włącznie,
według uznania firmy. Ponadto, firma zastrzega sobie prawo do wszczęcia, w stosownych przypadkach, postępowania
cywilnego z tytułu Nieprawidłowości. Poważne sprawy karne muszą być zgłaszane odpowiednim lokalnym organom ścigania lub
innym odpowiednim organom regulacyjnym (zob. również punkt 4.1).
Niektóre przykłady działań naprawczych obejmują między innymi:


ustne lub pisemne przeprosiny;



wydanie pisemnego ostrzeżenia lub nagany;



zmiana przydziału pracy, jeżeli ma to zastosowanie;



objęcie danej osoby okresem próbnym;



obniżenie oceny wyników pracy danej osoby;



usunięcie uprawnień do premii;



odebranie zmiennego wynagrodzenia;



rozwiązanie stosunku pracy lub umowy o pracę;



odebranie statusu preferowanego dostawcy, jeśli dotyczy.

5.8 Brak prawa do zwolnienia z odpowiedzialności
Jeśli złożysz zgłoszenie dotyczące Nieprawidłowości, które uwzględniają Twoje własne zachowanie, nie będziesz chroniony
przed dochodzeniem, postępowaniem dyscyplinarnym, ściganiem karnym lub odpowiedzialnością cywilną za własne
Nieprawidłowości. To samo dotyczy innych osób, które uczestniczą w dochodzeniu.
Jednak jeśli jesteś zamieszany w poważne przewinienie służbowe i zdecydujesz się zgłosić ten fakt, może on, pod pewnymi
warunkami, stanowić okoliczność łagodzącą w kolejnym postępowaniu dyscyplinarnym. W indywidualnych przypadkach Aegon
zdecyduje, w jaki sposób skorzystać z prawa do zachowania dyskrecji.

5.9 Szkolenie i świadomość
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Informacje o programie Aegon Speak Up są przekazywane wszystkim pracownikom w momencie dołączenia do Aegon. W razie
potrzeby są oni informowani o wszelkich aktualizacjach. Przekazywanie pracownikom informacji o polityce firmy Aegon odbywa
się również poprzez coroczne potwierdzenie przestrzegania Kodeksu Postępowania.
Informacje te są również dostępne dla wszystkich naszych udziałowców na naszej globalnej stronie internetowej
(www.aegon.com/speakup) oraz na lokalnych stronach internetowych. Dedykowana strona internetowa jest dostępna lokalnie
poprzez dodanie następującego słowa kluczowego do adresu lokalnej strony internetowej: /speakup (np.
www.aegon.nl/speakup lub www.transamerica.com/speakup).
Aegon Speak Up jest częścią naszego obowiązkowego programu szkoleniowego w zakresie zgodności z przepisami i będzie
przekazywany nowym pracownikom podczas wprowadzenia, jak również okresowo w ramach szkolenia odświeżającego dla
obecnych pracowników.
Szkolenie uświadamiające zapewni, że wszyscy pracownicy będą wiedzieć, jak rozpoznawać Nieprawidłowości, jakie działania
należy podjąć w przypadku podejrzenia Nieprawidłowości, w jaki sposób zostaną potraktowane ich zgłoszenia oraz jakie
wsparcie i ochrona są dla nich dostępne. Przełożeni są szkoleni w zakresie rozpoznawania, kiedy dana sprawa wchodzi w zakres
programu Aegon Speak Up i jakie działania powinni podjąć, w tym zapewnienia pracownikom wsparcia i ochrony przed
działaniami odwetowymi.
Pracownicy odpowiedzialni za obsługę programu Aegon Speak Up (np. system przyjmowania zgłoszeń i zarządzania sprawami)
przejdą specjalistyczne szkolenie, które pomoże im w zarządzaniu zgłoszeniami i prowadzeniu dochodzeń, a także zapewni
wsparcie i ochronę osób, które złożyły zgłoszenia.
Globalny Kierownik ds. Zgodności z Przepisami jest odpowiedzialny za nadzór nad opracowaniem i przeprowadzeniem
skutecznych szkoleń w zakresie programu Aegon Speak Up w całej firmie Aegon.

6. OCENA, MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
6.1 Ocena Aegon Speak Up
Personel może być od czasu do czasu sprawdzany – na przykład za pomocą Globalnej Ankiety Pracowniczej Aegon – pod kątem
swojej świadomości i zaufania do programu, procedur zgłaszania nieprawidłowości oraz postawy przełożonych wobec
programu Aegon Speak Up, tak aby można było wcześnie zidentyfikować słabe punkty i wprowadzić ulepszenia.36
Osoby, które zgłosiły zastrzeżenia lub były przedmiotem dochodzenia, są zachęcane do wypełnienia ankiety w celu uzyskania
informacji zwrotnej na temat swoich doświadczeń z programem Aegon Speak Up.37

6.2 Ocena zewnętrznej usługi Speak Up
Skuteczność usługi Aegon Speak Up obsługiwanej przez Convercent, zewnętrznego usługodawcę, jest regularnie testowana w
celu zapewnienia, że kanały są dostępne i działają zgodnie z oczekiwaniami. Odbywa się to poprzez wykonywanie połączeń
testowych z infolinią Speak Up. Doświadczenia związane z połączeniami testowymi są zgłaszane usługodawcy, gdy nasza ocena
wskazuje na możliwość uzyskania lepszych doświadczeń użytkownika. Regularnie testowany jest również proces pobierania z
Internetu i pobierania z serwera proxy, a także przepływ czynności dochodzeniowych z wykorzystaniem rozwiązania do
zarządzania sprawami.

6.3 Zmiany prawne i regulacyjne
Będziemy monitorować zmiany prawne i regulacyjne we wszystkich odpowiednich jurysdykcjach w celu zapewnienia zgodności
z lokalnym prawem i przepisami. W szczególności, gdy dotyczy to ochrony danych, ujawniania informacji w interesie publicznym
oraz ochrony informatorów.
36

Ankiety są dobrowolne i anonimowe.

37

Ankieta dotycząca doświadczenia z programem Speak Up jest dobrowolna i poufna.

Polityka Aegon Speak Up – 1 października 2020 r.

30 z 44

6.4 Sprawozdawczość
Co kwartał Globalny Kierownik ds. Zgodności z Przepisami przedstawia Komitetowi Etyki, Zarządowi i Komitetowi Audytu Aegon
N.V. zbiorcze sprawozdanie dotyczące wszystkich aktywnych spraw zgłoszonych w ramach programu Aegon Speak Up.
Obejmuje to liczbę i rodzaje zgłoszeń, liczbę i status dochodzeń, ich wyniki (w tym działania naprawcze i dyscyplinarne podjęte
w odpowiedzi na wyniki dochodzeń i zalecenia) oraz szczegółowe informacje o wszelkim udzielonym wsparciu i środkach
podjętych w celu ochrony osób przed odwetem. Zastrzeżenia wiążące się ze znacznym lub nieuzasadnionym ryzykiem będą
niezwłocznie rozpatrywane.
Komitet Etyki corocznie przedstawia Zarządowi i Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej Aegon N.V. sprawozdanie na temat
wyników i skuteczności programu Aegon Speak Up, w tym świadomości i zaufania pracowników do programu. Komitet Etyki
będzie zgłaszać istotne przypadki Nieprawidłowości, które miały miejsce w ciągu roku, a także wszelkie kwestie, które wystąpiły
w związku z programem Aegon Speak Up. Ponadto przedstawiane będzie podsumowanie i stan trwających istotnych dochodzeń
bez ujawniania tożsamości osoby zgłaszającej (osób zgłaszających) lub osoby (osób), których dotyczy postępowanie.
Komitet Etyki przedstawi również analizę danych uzyskanych ze wszystkich zgłoszeń i późniejszych dochodzeń, które mogą
ujawnić tendencje lub wskazać słabe punkty i zagrożenia dla skuteczności naszego programu zgodności i systemu kontroli
wewnętrznej Aegon.
Sprawozdanie roczne jest również przedstawiane Radom Zakładowym Centrum Korporacyjnego Aegon i Aegon Nederland.
Na podstawie powyższych informacji kierownictwo rozważy potrzebę wprowadzenia zmian, dodatkowych środków lub
zasobów, aby zapewnić skuteczność programu i zaufanie pracowników.
W sprawozdaniu rocznym Zarząd i Rada Nadzorcza Aegon N.V. przekażą udziałowcom i innym zainteresowanym stronom
informacje o tym, w jaki sposób program Aegon Speak Up wspiera nasze cele w zakresie zarządzania, takie jak zrównoważony
rozwój, odpowiedzialność korporacyjna i długoterminowe tworzenie wartości. Zawiera on informacje na temat struktury i
skuteczności programu Aegon Speak Up i jest poparty wyborem kluczowych danych liczbowych, które są porównywane z
dostępnymi standardami badawczymi i branżowymi.

7. ROLE I ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Poniżej znajduje się przegląd głównych ról i obowiązków przypisanych poszczególnym osobom i/lub zespołom w firmie, które
odgrywają rolę w programie Aegon Speak Up, a także tego, czego można od nich oczekiwać w trakcie całego procesu. Wszystkie
zaangażowane osoby muszą posiadać niezbędną wiedzę fachową, doświadczenie, umiejętności i zasoby, aby wspierać proces
zgłaszania i dochodzenia oraz wspierać i chronić osoby zaangażowane w ten proces.

7.1 Personel
Personel ma następujące kluczowe obowiązki i zobowiązania:


Nieakceptowanie niezgodnego z prawem, nieetycznego lub niewłaściwego postępowania, a w razie wątpliwości,
zgłaszanie takiego postępowania;



Wspieranie innych w zgłaszaniu zastrzeżeń i tworzenie w tym celu bezpiecznego środowiska;



Zachowanie poufności w każdym przypadku, gdy znana jest tożsamość osoby zgłaszającej, osoby oskarżonej lub innej
osoby uczestniczącej w dochodzeniu;



Niepodejmowanie działań odwetowych przeciwko osobie zgłaszającej, oskarżonej ani żadnej innej osobie
uczestniczącej w dochodzeniu;



Zgłaszanie wszelkich gróźb lub działań odwetowych w związku ze zgłoszeniem podejrzanej Nieprawidłowości;



Nienadużywanie niniejszej polityki.

7.2 Kierownicy
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Kierownik ma następujące kluczowe obowiązki i zobowiązania:


Bycie przystępnym i wspierającym dla pracowników, którzy chcą zgłosić podejrzane Nieprawidłowości;



Rozumienie polityki Aegon Speak Up i posiadanie wiedzy o tym, kim są lokalni Koordynatorzy Speak Up.



Ukończenie obowiązkowego szkolenia dla kierowników w zakresie programu Aegon Speak Up;



Zapewnienie, że pracownicy są świadomi istnienia programu Aegon Speak Up i uczestniczą w dostępnych szkoleniach;



Wspieranie osób, które zgłosiły zastrzeżenia, i upewnienie się, że są chronione przed działaniami odwetowymi;



Zapewnienie, że sporządzone zgłoszenia są przekazywane Koordynatorowi Speak Up, jeśli zgłoszony problem jest
bardzo poważny, kwalifikuje się jako ujawnienie informacji w interesie publicznym lub jeśli istnieje ryzyko odwetu na
członku zespołu;



Zapewnienie, że zidentyfikowane problemy w miejscu pracy zostaną skorygowane;



Niepodejmowanie działań odwetowych ani działań, które mogłyby zostać odebrane jako odwet na osobie zgłaszającej
lub innych osobach, które mogą być zaangażowane w dochodzenie.

7.3 Koordynator Speak Up
Koordynator Speak Up ma następujące kluczowe obowiązki i zobowiązania:


Koordynowanie kwestii związanych z etyką i zgodnością z przepisami, które pojawiają się za pośrednictwem kanałów
Speak Up;



Koordynowanie przyjmowania zgłoszeń i przeprowadzanie wstępnej oceny w celu ustalenia, czy dane zgłoszenie
wchodzi w zakres niniejszej polityki;



Podejmowanie decyzji o tym, czy należy przeprowadzić formalne dochodzenie lub podjąć inne odpowiednie działania,
oraz kto powinien podjąć te działania;



Podejmowanie decyzji o dodatkowych środkach wsparcia i ochrony, w przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo
zidentyfikowania osób biorących udział w procesie Speak Up i podjęcia działań odwetowych wobec nich;



Wyznaczenie głównego śledczego i członków zespołu dochodzeniowego lub zaangażowanie zewnętrznego zespołu
dochodzeniowego do pomocy lub kierowania dochodzeniem;



Koordynowanie procesu dochodzenia i zarządzanie nim;



Utrzymywanie regularnego kontaktu z osobą zgłaszającą oraz informowanie jej o aktualnym statusie i wszelkich
możliwych wynikach zgłoszenia lub procesu dochodzeniowego;



Pełnienie funkcji administratora kanałów Speak Up i systemu zarządzania sprawami;



Zapewnienie, że zgłoszenia są właściwie rejestrowane i zarządzane w bezpieczny sposób w systemie zarządzania
sprawami;



Ochrona poufności i anonimowości zgłaszającego, oskarżonego i wszelkich innych osób uczestniczących w
dochodzeniu;



Ochrona osoby zgłaszającej, oskarżonej i wszelkich innych osób uczestniczących w dochodzeniu przed działaniami
odwetowymi;



Monitorowanie, czy instrukcje Komitetu Etyki są prawidłowo wykonywane w oczekiwanym terminie;



Rozpatrywanie i analizowanie wszelkich skarg zgłaszanych przez osobę zgłaszającą, dotyczących przyjmowania
zgłoszeń i przeprowadzania dochodzeń, a także wszelkich działań odwetowych, jakich doznała osoba zgłaszająca lub
które mogła doznać w wyniku zgłoszenia;



Wspieranie Globalnego Kierownika ds. Zgodności z Przepisami w wykonywaniu obowiązków i zobowiązań
wynikających z niniejszej polityki.

7.4 Inspektor ds. Wsparcia i Ochrony
Inspektor ds. Wsparcia i Ochrony ma następujące kluczowe obowiązki i zobowiązania:


Zapewnianie dodatkowego wsparcia osobom, które zgłaszają podejrzane Nieprawidłowości;



Podejmowanie wszelkich uzasadnionych środków w celu ochrony osoby zgłaszającej, osoby oskarżonej lub innej
osoby uczestniczącej w dochodzeniu;



Przekazywanie spraw Komitetowi Etyki, jeżeli stwierdzono, że wobec zgłaszającego, oskarżonego lub jakiejkolwiek
innej osoby uczestniczącej w dochodzeniu zastosowano poważny środek odwetowy lub grożono jego zastosowaniem;



Osoba wyznaczona na stanowisko Inspektora ds. Wsparcia i Ochrony nie może zostać wyznaczona na stanowisko
śledczego w związku z tą samą sprawą.
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7.5 Globalny Kierownik ds. Zgodności z Przepisami
Globalny Kierownik ds. Zgodności z Przepisami ma następujące kluczowe obowiązki i zobowiązania:


Utrzymanie polityki, w tym okresowy przegląd związanych z nią informacji i wytycznych;



Dokonywanie przeglądu i utrzymywanie wytycznych na poziomie grupy oraz narzędzi pomocniczych związanych z tą
polityką;



Ułatwianie obowiązkowych szkoleń w zakresie Polityki i kanałów zgłaszania dla wszystkich pracowników, w tym
dodatkowych szkoleń dla kierownictwa, kadry kierowniczej i osób, którym przydzielono określoną rolę w ramach
niniejszej Polityki;



Składanie sprawozdań na temat działania i skuteczności programu Aegon Speak Up do Rady Nadzorczej i Zarządu
Aegon N.V. oraz przygotowywanie informacji na potrzeby sprawozdawczości zewnętrznej;



Zapewnienie, że wszystkie informacje dotyczące zgłoszeń i dochodzeń są zarządzane w bezpieczny sposób oraz że
istnieje ścisły proces autoryzacji;



Wykonywanie wszelkich zobowiązań i obowiązków Komitetu Etyki, zgodnie z instrukcjami i nadzorem Komitetu Etyki;



Monitorowanie przyjmowania zgłoszeń, zarządzania sprawami, procesu dochodzeniowego, działań następczych oraz
mechanizmów wsparcia i ochrony (w tym monitorowania działań odwetowych);



Monitorowanie sposobu, w jaki lokalne jednostki biznesowe realizują swoje obowiązki w ramach tej polityki.

7.6 Komitet Etyki
Komitet Etyki ma następujące obowiązki i zobowiązania:


Wdrażanie i utrzymywanie skutecznego programu zapobiegania i wykrywania Nieprawidłowości;



Upoważnianie do korzystania z usług niezależnej strony trzeciej w celu zbadania zgłoszenia podejrzanej
Nieprawidłowości;



Podejmowanie decyzji o dodatkowych środkach wsparcia i ochrony w przypadkach, w których istnieje
prawdopodobieństwo identyfikacji oraz podjęcia działań odwetowych wobec osoby zgłaszającej, oskarżonej lub
jakiejkolwiek innej osoby uczestniczącej w dochodzeniu;



Ustalenie, czy zgłoszenie podejrzanej Nieprawidłowości jest (częściowo) uzasadnione, nieuzasadnione lub niemożliwe
do ustalenia, oraz określenie, czy konieczne jest podjęcie odpowiednich działań kierowniczych i/lub dyscyplinarnych;



Poinstruowanie odpowiedniego kierownika wyższego szczebla o wdrożeniu środków zaradczych i/lub wszczęciu
postępowania dyscyplinarnego w rozsądnym terminie;



Dokonanie przeglądu przypadków, w których dana osoba jest niezadowolona z procesu przyjmowania zgłoszeń lub
dochodzenia, ich wyników lub możliwych działań następczych;



Przeglądanie i rozpatrywanie wszelkich skarg dotyczących działań odwetowych lub wszelkich obaw, że zgłoszenie nie
zostało rozpatrzone zgodnie z niniejszą polityką.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1 Zarządzanie
Zarząd Aegon N.V. sprawuje nadzór i jest właścicielem programu Aegon Speak Up.38
Obejmuje to świadomość pracowników, skuteczność środków wsparcia i ochrony poszczególnych osób, procesy przyjmowania
zgłoszeń i dochodzeń, działania następcze, dobrobyt osób zaangażowanych w proces Speak Up oraz ich zaufanie do programu.
Globalny Kierownik ds. Zgodności z Przepisami jest odpowiedzialny za wdrożenie i skuteczne działanie programu Aegon Speak
Up. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Aegon N.V. jest odpowiedzialny za ostateczny nadzór nad projektem i skutecznością
funkcjonowania Aegon N.V. Program Speak Up.
38

Obejmuje to procedurę zgłaszania podejrzanych Nieprawidłowości, odpowiednie i niezależne dochodzenie w sprawie znamion
Nieprawidłowości, a także odpowiednie działania następcze w związku z wszelkimi zaleceniami dotyczącymi działań naprawczych w
przypadku wykrycia naruszenia.
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Funkcja audytu wewnętrznego zapewnia niezależne poświadczenie struktury i skuteczności Aegon N.V. programu Speak Up i
sprawdza, czy procedury są skuteczne pod względem operacyjnym. Audyty są przeprowadzane okresowo w oparciu o podejście
oparte na analizie ryzyka lub zgodnie z zaleceniami Rządu lub Komitetu Audytu.

8.2 Zatwierdzenie i data wejścia w życie
Niniejszą politykę zatwierdził Zarząd Aegon N.V. i będzie obowiązywać od 1 października 2020 r. oraz została ustanowiona w
porozumieniu z Radami Zakładowymi Aegon, o których mowa w punkcie 8.3 niniejszej polityki.
Niniejsza polityka zastępuje „Aegon Global Ethics Line Policy” oraz „Aegon N.V. Violations of Code of Conduct Investigation
procedure” ze skutkiem od tej daty. Powiązane globalne i lokalne polityki i procedury zostaną zmienione w celu
odzwierciedlenia programu zmiany marki, dostępnych sposobów zgłaszania naruszeń oraz ustalonych mechanizmów ochrony.

8.3 Zatwierdzenie przez Radę Zakładową
W niektórych krajach istnieje wymóg prawny konsultowania się z radami zakładowymi lub przedstawicielami pracowników albo
uzyskania ich zgody. Rada Zakładowa Centrum Korporacyjnego Aegon i Aegon Nederland mają prawo do wyrażenia zgody na
każdą decyzję o przyjęciu, zmianie lub wycofaniu niniejszej polityki, zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt m holenderskiej ustawy o radach
zakładowych.
Przy przyjmowaniu, zmianie lub wycofaniu niniejszej polityki prowadzone będą konsultacje z Centralną Radą Zakładową i
Europejską Radą Zakładową Aegon.
Roczne sprawozdanie z działalności Aegon N.V. jest przekazywane radom zakładowym. Program Speak Up w ubiegłym roku oraz
oczekiwania Aegon na nadchodzący rok.

8.4 Dostępność
Najnowsza wersja tej polityki zostanie udostępniona na korporacyjnej stronie internetowej Aegon N.V. pod następującym
linkiem: http://www.aegon.com/speakup oraz wewnętrznie na odpowiednich lokalnych stronach intranetowych (dostępnych
tylko dla pracowników).
Kierownictwo każdej jednostki regionalnej lub krajowej zapewnia, że niniejsza polityka, związane z nią dokumenty i inne źródła
(opisane w punkcie 8.9) są publikowane na ich lokalnych stronach intranetowych. Informacje te powinny być udostępniane w
lokalnym języku. Ponadto należy podać poprawne nazwiska i dane kontaktowe lokalnych Zaufanych Doradców, Koordynatorów
Speak Up (na poziomie lokalnym i grupowym) oraz Komitetu Etyki, a także aktualizować je.
Kierownictwo każdej jednostki regionalnej lub krajowej zapewnia również publikację odpowiednich informacji na swojej stronie
internetowej, aby zapewnić dostęp do tych informacji również osobom niezatrudnionym przez Aegon, takim jak klienci,
partnerzy biznesowi, udziałowcy i ogół społeczeństwa. Treść jest dostosowana do treści zawartych na globalnej stronie
internetowej.

8.5 Okoliczności nieuwzględnione / Zmiany
Komitet Etyki ma prawo do decydowania o wszelkich okolicznościach nieobjętych niniejszą polityką. Obejmuje to również
interpretację i stosowanie niniejszej polityki w przypadku, gdy przepisy są niejasne.
Istotne aktualizacje niniejszej polityki wymagają zatwierdzenia przez Radę Aegon N.V. Zmiany, które nie wpływają w istotny
sposób na postanowienia niniejszej polityki, takie jak zmiany redakcyjne, poprawki i mniejsze aktualizacje, mogą zostać
zatwierdzone przez Komitet Etyki. Rady zakładowe będą informowane o drobnych zmianach. Aktualizacje dotyczące programu
Aegon Speak Up będą przekazywane wszystkim pracownikom.
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8.6 Naruszenia polityki
Naruszenie tej polityki może być traktowane jako poważne naruszenie naszego Kodeksu Postępowania. Należy je niezwłocznie
zgłosić Komitetowi Etyki, Globalnemu Kierownikowi ds. Zgodności z Przepisami, Koordynatorowi Speak Up lub zgłosić za
pośrednictwem jednego z kanałów Speak Up.
Wszelkie domniemane naruszenia tej polityki będą traktowane poważnie i, w razie potrzeby, zostaną osobno rozpatrzone. W
przypadku stwierdzenia, że doszło do naruszenia tej polityki, Aegon może rozważyć podjęcie odpowiednich działań
dyscyplinarnych, w tym rozwiązanie umowy o pracę lub zatrudnienie w najbardziej poważnych przypadkach. Osoba, która jest
zamieszana w takie postępowanie, może być również narażona na odpowiedzialność karną lub cywilną za naruszenie
odpowiednich przepisów lokalnych. Więcej informacji na temat środków dyscyplinarnych i środków naprawczych znajduje się w
punkcie 5.7.

8.7 Brak zrzeczenia się praw i środki zaradcze
Prawa i środki zaradcze przewidziane w niniejszej polityce nie mogą zostać uchylone lub ograniczone przez jakąkolwiek umowę,
politykę, formę lub warunek zatrudnienia, w tym przedsporną umowę o arbitraż lub ugodę: Żadne zobowiązania prawne ani
umowne nie mogą uniemożliwić zgłoszenia, odmówienia ochrony ani ukarania Cię za wypowiedź, jeśli podane przez Ciebie
informacje są niezbędne do zgłoszenia zastrzeżeń.
Wszelkie konflikty dotyczące praw i środków zaradczych pomiędzy niniejszą polityką a lokalnymi przepisami dotyczącymi
publicznego ujawniania informacji znajdują się w punkcie 1.4.

8.8 Harmonogram weryfikacji
Polityka ta będzie poddawana weryfikacji co najmniej raz na dwa lata lub w miarę uaktualniania wymogów prawnych i
regulacyjnych lub uaktualniania powiązanych polityk i procedur firmy.

8.9 Dokumenty związane z polityką firmy i inne źródła
Program Aegon Speak Up składa się z tej polityki i następujących powiązanych zasobów:


Kodeks Postępowania Aegon N.V.



Zestaw narzędzi Aegon Speak Up (App i online) - dostępny publicznie
(online, Apple App Store, Google Play Store)



Usługa Aegon Speak Up (telefon i usługa internetowa)



Wytyczne Aegon dotyczące etycznego podejmowania decyzji



Wytyczne dotyczące segregacji i oceny Aegon

– wyłącznie do użytku wewnętrznego



Podręcznik Dochodzenia Aegon Speak Up

– wyłącznie do użytku wewnętrznego



Wytyczne dotyczące monitorowania działań odwetowych Aegon



Program szkoleniowy Aegon Speak Up
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Załącznik 1 – Definicje
Dla celów niniejszej polityki stosuje się następujące definicje (terminy są pisane wielką literą):
Aegon
Aegon Speak Up

Aegon N.V. oraz spółki z jej grupy kapitałowej, w tym spółki zależne i joint venture, w których Aegon N.V. posiada większościowy udział i które
są przez nią kontrolowane.
Program mający na celu zapewnienie bezpiecznych dróg i formalnych procesów umożliwiających pracownikom i osobom trzecim zgłaszanie
problemów bez obawy przed odwetem. Program jest zarządzany przez Globalnego Kierownika ds. Zgodności z Przepisami.

Partnerzy biznesowi
Kodeks postępowania

Termin ten należy interpretować szeroko i obejmuje on wykonawców, konsultantów, brokerów, agentów i dostawców.
Kodeks Postępowania Aegon N.V. opublikowany na stronie www.aegon.com/coc i mający zastosowanie do wszystkich pracowników Aegon.

Właściwe organy

Mogą to być organy sądowe, inspektorat, organy regulacyjne lub nadzorcze kompetentne w określonych dziedzinach lub organy o bardziej
ogólnych kompetencjach na szczeblu centralnym państwa, organy ścigania, organy antykorupcyjne lub rzecznicy praw obywatelskich. W
zależności od lokalnego ustawodawstwa i rodzaju problemu.

Inspektor ds. Zgodności lub
Inspektor ds. Etyki

Osoba odpowiedzialna za wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie programu świadomości etycznej i zgodności z przepisami w firmie
Aegon.

Convercent

Convercent jest niezależną firmą, której firma Aegon zleciła zapewnienie poufnych i anonimowych internetowych i telefonicznych kanałów
zgłaszania na całym świecie każdemu, kto chciałby zgłosić podejrzaną Nieprawidłowość w firmie Aegon, jako alternatywy dla zwykłych kanałów
zgłaszania dostępnych w firmie Aegon.

Komitet Etyki

Komitet Etyki jest odpowiedzialny za nadzór nad przyjmowaniem zgłoszeń i procesem dochodzenia w ramach tej polityki. Jeżeli zgłoszony
problem wiąże się z istotnym zagrożeniem dla integralności i reputacji grupy Aegon lub systemu finansowego, problem ten zostanie
przekazany do Komitetu Etyki. Komitet ten określi odpowiedni sposób postępowania w trakcie całego procesu.

Inspektor ds. Zgodności Grupy Starszy członek Działu Zgodności z Przepisami Grupy Aegon N.V., mieszczący się w siedzibie głównej Aegon w Hadze, w Holandii
Koordynator Speak Up
Pracownik, który jest odpowiedzialny za koordynację i zarządzanie kwestiami związanymi z etyką i zgodnością z przepisami, a także za proces
przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia dochodzeń w swojej jednostce biznesowej. Zobacz również punkty 2.6, 2.7 i 7.3.
Inspektor ds. Wsparcia i
funkcja ustalona w ramach tej polityki, zazwyczaj pełniona przez członka kierownictwa wyższego szczebla (lokalnego), kierownika działu kadr
Ochrony
(lokalnego) lub wyznaczonego delegata o odpowiednim stażu pracy i umiejętnościach niezbędnych do zapewnienia wsparcia i ochrony Twoich
interesów podczas całego procesu zgłaszania nieprawidłowości i poza nim. Zobacz również punkty 5.1.3 i 7.4.
Zaufany Doradca
Osoba wewnątrz lub na zewnątrz organizacji, która w ścisłej tajemnicy omawia zastrzeżenia. Nazywany również Konsultantem ds. Poufności
lub Powiernikiem. Możesz rozmawiać z nimi poufnie bez informowania kierownictwa. Możesz rozmawiać o kwestiach związanych z miejscem
pracy. Zaufany Doradca może udzielić Ci informacji i porad lub wesprzeć i poprowadzić Cię w podejmowaniu formalnych kroków w celu
rozwiązania sytuacji. Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich jurysdykcjach. Zobacz również 5.1.2.
Nieprawidłowość

Bezprawne, nieetyczne lub w inny sposób niewłaściwe postępowanie, które może być szkodliwe dla firmy i jej udziałowców.
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Załącznik 2 – Dane kontaktowe
Krajowe biura i firmy Aegon
Jeśli chcesz skontaktować się z Aegon w swoim kraju, znajdziesz tutaj dane kontaktowe wszystkich naszych głównych biur i firm:
https://www.aegon.com/about/contact-us/#

Inspektor ds. Zgodności z Przepisami Grupy Aegon N.V.
W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub sugestii dotyczących programu Aegon Speak Up, prosimy o kontakt wysyłając
pismo na następujący adres:
Aegon N.V.
Do rąk: Inspektora ds. Zgodności Grupy
POUFNE
Aegonplein 50
2591 TV Haga
Holandia
P.O. Box 85
2501 CB Haga
Holandia
Kontakt przez e-mail:

groupcomplianceofficer@aegon.com

Koordynatorzy Aegon Speak Up
Nazwiska i dane kontaktowe Koordynatorów Speak Up znajdują się w lokalnej witrynie intranetowej.

Usługa Aegon Speak Up
Serwis Aegon Speak Up zapewnia bezpieczne środowisko dla każdego, kto chce zgłosić obawy co do podejrzewanych lub
zaobserwowanych nieprawidłowości w Aegon. Aegon Speak Up Service jest całodobową usługą dedykowaną, zarządzaną przez
Convercent, w pełni niezależną stronę trzecią, w imieniu Aegon.
Oferuje różne kanały komunikacyjne w różnych językach. Skorzystanie z tych kanałów oznacza dokonanie zgłoszenia poufnego i
anonimowego. Wszystkie zgłoszenia są gromadzone w jednym, ujednoliconym systemie zarządzania sprawami, który jest
monitorowany przez wybrany zespół wyznaczonych i przeszkolonych pracowników (Koordynatorów Speak Up) w całej firmie
Aegon.
Możesz wybrać jedną z poniższych opcji: (i) telefoniczna linia pomocy, (ii) składanie zgłoszeń online, lub (iii) składanie zgłoszeń
osobiście przez pełnomocnika:
I.
Zadzwoń na infolinię Aegon Speak Up
Aby porozmawiać z kimś spoza firmy, można zadzwonić na specjalną bezpłatną infolinię i zgłosić się telefonicznie do
przeszkolonego inspektora ds. zgodności. Numery podane poniżej dotyczą wyłącznie głównych biur i firm Aegon.
Należy pamiętać, że nie jest to linia awaryjna. W przypadku zgłoszenia sytuacji awaryjnej należy skontaktować się z odpowiednimi służbami
ratunkowymi lub organami ścigania w danym regionie lub kraju, a także z naszymi pracownikami ochrony i/lub zespołem reagowania
kryzysowego.

Lista lokalnych bezpłatnych numerów infolinii:
Brazylia
Chiny
Hong Kong
Węgry

212 018 1111
00 800 1777 9999
800 906 069
00 800 1777 9999
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Indie
Polska
Rumunia
Hiszpania
Holandia
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone
Turcja

00 800 100 4175
00 800 111 3819
0 800 360 228
900 905 460
0 800 022 0441
0 808 189 1053
800 461 9330
00 800 113 0803

Jeśli Twoja lokalizacja nie jest tutaj wymieniona, odwiedź serwis Aegon Speak Up online (adres URL poniżej), gdzie znajdziesz
instrukcje, jak skontaktować się z bezpłatną infolinią w Twojej lokalizacji.
II.
Odwiedź Aegon Speak Up Online
Jeśli nie czujesz się komfortowo rozmawiając z operatorem na żywo, możesz skorzystać z opcji zgłaszania online. Możesz
wprowadzić informacje do formularza online i masz czas na to, żeby przemyśleć i przeanalizować zapisaną informację przed jej
przesłaniem.
Aby dokonać zgłoszenia online, należy odwiedzić stronę www.aegon.com/speakup/report. To łącze prowadzi bezpośrednio do
bezpiecznego portalu internetowego obsługiwanego przez Convercent. Można je również znaleźć pod adresem:
www.convercent.com/report. Najpierw musisz wpisać nazwę firmy, aby kontynuować.
III. Zgłoszenie osobiste przez pełnomocnika (zgłoszenie otwarte)
Usługa Aegon Speak Up umożliwia również zgłaszanie osobiste (lub przez pełnomocnika). Jeśli podzielisz się swoimi
zastrzeżeniami bezpośrednio z Zaufanym Doradcą, przedstawicielem działu kadr lub lokalnym bądź grupowym działem ds.
zgodności z przepisami, pełnomocnik ma łatwy dostęp do tych kontaktów, w Twoim imieniu, do tego samego systemu
zarządzania przypadkami w celu zachowania spójności dochodzenia i zgłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Aegon N.V.
Jeżeli zaistnieją okoliczności, które wymagają ominięcia wyżej wymienionych Kanałów Speak Up lub w przypadku konieczności
eskalacji problemu, można skontaktować się bezpośrednio z przewodniczącym Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Aegon N.V.,
wysyłając pismo na następujący adres:
Aegon N.V.
Do rąk: Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Aegon N.V.
POUFNE
Aegonplein 50
2591 TV Haga
Holandia
P.O. Box 85
2501 CB Haga
Holandia
W przypadku gdy będziesz niezadowolony z wyniku oceny i tylko wtedy, gdy Twoje zastrzeżenia dotyczą interesu publicznego,
możesz rozważyć zgłoszenie swojego zastrzeżenia zewnętrznym organom regulacyjnym, organom ścigania lub innym
odpowiednim organom. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 4 „Zewnętrzne kanały zgłaszania” oraz na
odpowiednich stronach dotyczących poszczególnych krajów w Załączniku 3 do niniejszej polityki.
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Załącznik 3 – Strony poszczególnych krajów
Holandia
Dodatek dotyczący działalności grupy w Holandii.
W uzupełnieniu do niniejszej Polityki należy pamiętać o następujących kwestiach, jeśli dokonujesz zgłoszenia z Holandii lub Twój
problem dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej przez Aegon w Holandii:
Przepisy prawne i regulacje
Polityka ta została opracowana w celu wspierania zgodności z następującymi przepisami i/lub regulacjami:


Ustawa o holenderskim urzędzie ds. zgłaszania nieprawidłowości z 2016 r. (Wet Huis voor Klokkenluiders)



Artykuł 7:658c BW (Kodeks cywilny) - Zakaz odwetu na osobach zgłaszających nieprawidłowości (Benadelingsverbod
Klokkenluiders)



Ustawa o nadzorze finansowym (Wet op het financieel toezicht)



Sekcja 23i dekretu w sprawie zasad ostrożnościowych w ramach Wft (Besluit prudentiële regels Wft)



Holenderski kodeks ładu korporacyjnego z 2016 r., Zasada 2.6 – Niewłaściwe postępowanie i nieprawidłowości

Zaufani Doradcy Aegon (vertrouwenspersonen)
Aegon wyznaczył konsultantów do spraw poufności lub powierników (vertrouwenspersonen), z którymi można rozmawiać
poufnie bez konieczności informowania kierownictwa. Możesz na przykład poinformować o niewłaściwym zachowaniu w
miejscu pracy, konflikcie związanym z pracą lub podejrzanej Nieprawidłowości w miejscu pracy. Po nieformalnej rozmowie,
Zaufany Doradca może udzielić Ci informacji i porad lub wesprzeć i poprowadzić Cię w podejmowaniu formalnych kroków.
Aby uzyskać dane kontaktowe, kliknij na odpowiedni link poniżej:
Aegon Nederland
http://intranet.ds.global/netherlands/over-aegon/meldpunt/Pages/default.aspx
Centrum Korporacyjne Aegon
http://intranet.ds.gobal/corporate-center/hr/cchr-policies/Pages/Complaints.aspx
Zgłaszanie zewnętrzne
Oprócz wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości, można również ujawnić swoje zastrzeżenia odpowiednim organom
regulacyjnym.
Działalność Aegon jest regulowana przez Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM) i Holenderski Bank Centralny (DNB).
Zastrzeżenia można zgłaszać do tych organów bezpośrednio i anonimowo, jeśli jest to preferowane.

a.

b.

Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM)
Nr telefonu

+31 (0)800 - 6800 680

E-mail

meldingenformulier@afm.nl

Online

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/misstanden-incidenten

Poczta

Autoriteit Financiële Markten
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam
The Netherlands

De Nederlandsche Bank (Holenderski Bank Centralny)
Nr telefonu
+31 (0)800 020 1086
E-mail
meldpuntmisstanden@dnb.nl
Online
https://www.dnb.nl/en/about-dnb/contact-us/complaints-handling-scheme-for-externalparties/040_DNBWhistleblowingDesk/index.jsp
Poczta
De Nederlandsche Bank
Attn Whistleblowing Desk
Postbus 98
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1000 AB Amsterdam
The Netherlands
Przed dokonaniem ujawnienia należy mieć uzasadnione powody, by sądzić, że AFM lub DNB jest organizacją właściwą do
ujawnienia zastrzeżeń. Zarówno AFM, jak i DNB zachęcają do dokonania pierwszego zgłoszenia wewnętrznie (czytaj: postępuj
zgodnie z polityką Aegon Speak Up). Jeśli nie możesz tego zrobić lub jeśli nie jesteś pewien czy AFM lub DNB jest organizacją
odpowiednią do zgłoszenia Twoich zastrzeżeń, powinieneś skontaktować się z nimi w celu omówienia swojej sytuacji. Nie będą
podejmowane żadne próby zidentyfikowania pracownika, który zgłasza się bezpośrednio do organu nadzorującego.
Jeśli podejrzewasz lub zaobserwowałeś nadużycie, które potencjalnie szkodzi interesowi publicznemu, możesz również
skontaktować się z:

c.

Holenderskim urzędem ds. zgłaszania nieprawidłowości (Wet Huis voor Klokkenluiders)
Nr telefonu

+31 (0)88 133 10 00

E-mail

info@huisvoorklokkenluiders.nl

Online
Poczta

https://www.huisvoorklokkenluiders.nl
Huis voor Klokkenluiders
Maliebaan 72
3581 CV Utrecht
(wizyta po umówieniu)
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

Pracownicy zatrudnieni w Holandii mają prawo do ujawnienia każdego podejrzenia o nadużycie, na podstawie
uzasadnionych przyczyn, które ma miejsce w miejscu pracy i ma wpływ na interes publiczny, na przykład kiedy
dotyczy ono:

naruszenia przepisów ustawowych,

zagrożenie dla zdrowia publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub środowiska naturalnego, lub

niewłaściwego działania lub zaniechania, które zagrażają właściwemu funkcjonowaniu służby publicznej
lub przedsiębiorstwa.
Dział dochodzeniowy Holenderskiego Urzędu ds. Zgłaszania Nieprawidłowości prowadzi dochodzenia w sprawie
nadużyć w organizacjach oraz w sprawie niekorzystnej sytuacji pracowników z powodu zgłoszenia nieprawidłowości.
Zgłoszenia poważnych naruszeń przepisów i regulacji finansowych będą jednak kierowane do AFM lub DNB, jako
właściwego organu.
Porady zewnętrzne
Zalecamy, aby przed dokonaniem tego typu ujawnień rozważyć zasięgnięcie porady prawnej lub pomocy prawnika.
Alternatywnie, możesz skontaktować się z działem doradztwa Holenderskiego Urzędu ds. Zgłaszania Nieprawidłowości. Udziela
on bezpłatnych, poufnych porad i wsparcia pracownikom, którzy chcą zgłosić ewentualne nadużycia w swojej organizacji.
Nr telefonu (Linia
Doradcza)
E-mail
Ostatnia aktualizacja:

088 1331 030 lub
0800 9015 (bezpłatna)
advies@huisvoorklokkenluiders.nl
1 października 2020 r.

Niniejszy dodatek (oraz wszelkie informacje dostępne za pośrednictwem linków w tym dodatku) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Przed
podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań wynikających z treści niniejszego dodatku należy najpierw uzyskać profesjonalną poradę prawną.
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Wielka Brytania
Dodatek dotyczący działalności grupy w Wielkiej Brytanii.
W uzupełnieniu do niniejszej Polityki należy pamiętać o następujących kwestiach, jeśli dokonujesz zgłoszenia z Wielkiej Brytanii
lub Twój problem dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej przez Aegon w Wielkiej Brytanii:
Przepisy prawne i regulacje
Polityka ta została opracowana w celu wspierania zgodności z następującymi przepisami i/lub regulacjami:


Ustawa o prawach pracowniczych z 1996 r.



Ustawa o ujawnianiu informacji w interesie publicznym z 2013 r.



Zasady i wytyczne PRA i FCA dla ubezpieczycieli podlegających dyrektywie Solvency II (2009/138/WE) w ramach
systemu zarządzania wyższego szczebla (SMR)



Podręcznik Urzędu Nadzoru Finansowego (SYSC), rozdział 18 i Oświadczenie 15/24 Zgłaszanie nieprawidłowości u
depozytariuszy oraz regulacje dotyczące firm inwestycyjnych i ubezpieczycieli wyznaczonych przez PRA

Aegon UK Rzecznik Zgłaszania Nieprawidłowości
Zgodnie z zasadami FCA i PRA, Aegon UK powołał przewodniczącego Komitetu Audytu Grupy AUK (Kierownik wyższego szczebla
zgodnie z ustawodawstwem brytyjskim) na Rzecznika Zgłaszania Nieprawidłowości w działalności Aegon UK.
Rzecznik Zgłaszania Nieprawidłowości jest odpowiedzialny za zapewnienie i nadzorowanie uczciwości, niezależności i
skuteczności programu Aegon Speak Up dla działalności Aegon UK, a także za informowanie FCA o przegranej Aegon UK w
postępowaniu przed sądem pracy z udziałem brytyjskiego informatora, który z powodzeniem oparł swoje roszczenie na
szkodzie poniesionej w związku z ujawnieniem chronionych informacji o działalności Aegon UK.
Audyt Wewnętrzny Aegon UK jest odpowiedzialny za niezależne badanie zastrzeżeń zgłaszanych w ramach programu Aegon
Speak Up, w miarę ich powstawania. Wyniki dochodzenia są co najmniej raz w roku przekazywane przez Głównego Audytora
Wewnętrznego do Komitetu Audytu Grupy Aegon UK, w przypadku gdy zgłoszenie zostało złożone przez pracownika
zatrudnionego w Wielkiej Brytanii lub pracownika tymczasowego, w zależności od przypadku.
Zgłaszanie zewnętrzne
Oprócz wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości, można również ujawnić swoje zastrzeżenia odpowiednim organom
regulacyjnym, pod warunkiem, że stanowią one „Problem podlegający zgłoszeniu” (zgodnie z definicją poniżej).
Działalność Aegon UK jest regulowana przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) i Urząd Regulacji Ostrożnościowej (PRA).
Zastrzeżenia można zgłaszać do tych organów bezpośrednio i anonimowo, jeśli jest to preferowane.
a.

Urząd Nadzoru Finansowego
Nr telefonu
+44 (0)20 7066 9200
E-mail
whistle@fca.org.uk
Online
https://www.the-fca.org.uk/firms/whistleblowing
Poczta
Intelligence Department (Ref. PIDA)
Financial Conduct Authority
12 Endeavour Square,
London, E20 1JN
United Kingdom

b.

Urząd Regulacji Ostrożnościowej
Nr telefonu

+44 (0)20 3461 8703

E-mail

PRAwhistleblowing@bankofengland.co.uk

Online

https://www.the-fca.org.uk/firms/whistleblowing

Poczta

Confidential Reporting (whistleblowing) IAWB Team
Legal Directorate
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Bank of England
Threadneedle Street,
London, EC2R 8AH
United Kingdom
Przed dokonaniem ujawnienia należy mieć uzasadnione powody, by sądzić, że FCA lub PRA jest organizacją właściwą do
ujawnienia zastrzeżeń. Zarówno FCA, jak i PRA zachęcają do dokonania pierwszego zgłoszenia wewnętrznie (czytaj: postępuj
zgodnie z polityką Aegon Speak Up). Jeśli nie możesz tego zrobić lub jeśli nie jesteś pewien czy FCA lub PRA jest organizacją
odpowiednią do zgłoszenia Twoich zastrzeżeń, powinieneś skontaktować się z nimi w celu omówienia swojej sytuacji. Nie będą
podejmowane żadne próby zidentyfikowania pracownika, który zgłasza się bezpośrednio do organu nadzorującego.
Ujawnienie informacji szerszemu gronu odbiorców (np. za pośrednictwem portali społecznościowych lub mediów) musi być
postrzegane jako rozwiązanie ostateczne i dotyczy tylko zastrzeżeń mających wpływ na interes publiczny. Tylko w wyjątkowych
okolicznościach można w ten sposób ujawnić informacje o podejrzanej lub zaobserwowanej Nieprawidłowości, bez utraty
swoich praw.
Porady zewnętrzne
Zalecamy, aby przed dokonaniem tego typu ujawnień rozważyć zasięgnięcie porady prawnej lub pomocy prawnika.
Alternatywnie, można skontaktować się z organizacją Protect (dawniej znaną pod nazwą: Public Concern at Work), niezależną
organizacją charytatywną, która udziela bezpłatnych, prawnych i poufnych porad. Protect może udzielić informacji na temat
różnych możliwości i pomóc w zgłoszeniu zastrzeżenia. Aby skorzystać z tej usługi, nie musisz znajdować się na terenie Wielkiej
Brytanii.
Protect
Nr telefonu (Linia
Doradcza)
E-mail
Online
Poczta

+44 (0)20 3117 2520 (* opcja 1)
whistle@protect-advice.org.uk
https://protect-advice.org.uk/advice-line
The Green House
244-254 Cambridge Heath Road
London E2 9DA
United Kingdom

Zastrzeżenia podlegające zgłoszeniu
Zastrzeżenie podlegające zgłoszeniu definiuje się jako „Ujawnienie informacji chronionych w UK”, które jest ujawnieniem
dokonanym na podstawie wiary osoby dokonującej ujawnienia w prawdziwość ujawnianej sytuacji, która leży w interesie
publicznym i zawiera informacje dotyczące potencjalnego lub realnego:
i.
przestępstwa karnego
ii.
naruszenia obowiązku prawnego
iii.
pomyłki sądowej
iv.
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa danej osoby
v.
szkody dla środowiska naturalnego, lub
vi.
celowego zatajania informacji związanych z którymkolwiek z powyższych przypadków
28
Osobiste skargi (np. nękanie, prześladowanie, dyskryminacja) nie są objęte przepisami dotyczącymi ujawniania informacji w
interesie publicznym, chyba że dana sprawa leży w interesie publicznym. Osobiste skargi uznane za nie leżące w interesie
publicznym powinny być zgłaszane w ramach następujących polityk Aegon UK; polityki dotyczącej rozwiązywania problemów w
pracy i/lub polityki dotyczącej poszanowania i godności.
Ostatnia aktualizacja:

1 października 2020 r.

Niniejszy dodatek (oraz wszelkie informacje dostępne za pośrednictwem linków w tym dodatku) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Przed
podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań wynikających z treści niniejszego dodatku należy najpierw uzyskać profesjonalną poradę prawną.
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Stany Zjednoczone
Dodatek dotyczący działalności grupy w Stanach Zjednoczonych.
W uzupełnieniu do niniejszej Polityki należy pamiętać o następujących kwestiach, jeśli dokonujesz zgłoszenia ze Stanów
Zjednoczonych lub Twój problem dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej przez Aegon w Stanach Zjednoczonych:
Przepisy prawne i regulacje
Pracownicy zatrudnieni w Stanach Zjednoczonych mają zapewnioną ochronę przed odwetem na mocy szeregu przepisów
federalnych, stanowych i lokalnych, w tym przepisów odnoszących się konkretnie do spółek notowanych na giełdzie i w branży
usług finansowych.
Polityka ta została opracowana w celu wspierania zgodności z następującymi przepisami i/lub regulacjami:


Ustawa o odpowiedzialności korporacyjnej i karnej za nadużycia finansowe z 2002 r. (Sarbanes-Oxley)



Ustawa Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów z 2010 r. (Dodd Frank)



Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA)



Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy z 1970 r.

Zgłaszanie zewnętrzne
Oprócz wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości, można również ujawnić swoje zastrzeżenia odpowiednim organom
regulacyjnym lub organom ścigania.
Nie musisz najpierw dokonywać zgłoszenia wewnętrznie. Masz prawo do przekazania swoich zastrzeżeń bezpośrednio do tych
organów w dowolnym momencie, w tym do pomocy lub uczestnictwa w postępowaniu (np. udzielenie odpowiedzi na każde
zapytanie lub złożenie zeznania przed organem regulacyjnym lub organem ścigania).
a.

Urząd Regulacji Sektora Finansowego (FINRA) – Urząd ds. Zgłaszania Nieprawidłowości
Nr telefonu
E-mail

1 866 96 FINRA (+1 866 963 4672)
(646) 315-7293 (spoza USA)
whistleblower@finra.org

Online

http://www.finra.org/whistleblower

Możesz skontaktować się z FINRA z informacjami o potencjalnie nieuczciwej, nielegalnej lub nieetycznej działalności,
która dotyczy amerykańskich brokerów-dealerów.
b.

Amerykańska Komisja Handlu Towarowymi Kontraktami Terminowymi (CFTC)
Nr telefonu

(866) 873 5675 (bezpłatny)

Fax

(202) 418 5975

E-mail

whistleblower@cftc.govwhistleblower@cftc.gov

Online

https://www.whistleblower.gov

Poczta

Commodity Futures Trading Commission
Whistleblower Office
1155 21st Street, NW
Washington, DC 20581
United States

Możesz skorzystać z programu zgłaszania nieprawidłowości CFTC do zgłaszania możliwych naruszeń ustawy o giełdach
towarowych.
c.

Amerykańskie Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów (CFPB)
Nr telefonu

855 695 7974

E-mail

whistleblower@cfpb.govwhistleblower@cfpb.gov

Online

https://www.consumerfinance.gov/policy-compliance/enforcement/information-industrywhistleblowers/
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Poczta

Consumer Financial Protection Bureau
Attn SEFL, Office of Enforcement
1700 G Street, NW
Washington, D.C. 20552
United States
Możesz powiadomić CFPB o potencjalnych naruszeniach federalnych przepisów finansowych dotyczących
konsumentów.
d.

Departament Pracy USA – Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA)
Nr telefonu

800 321 OSHA (0800 321 6742)

Online

https://www.whistleblowers.gov

U.S. Department of Labor
Occupational Safety & Health Administration
200 Constitution Avenue, NW
Room Number N3626
Washington, D.C. 20210
Możesz złożyć skargę do Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, jeśli uważasz, że zostałeś
zwolniony lub poddany działaniom odwetowym za zgłoszenie Nieprawidłowości.
e.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) – Biuro ds. Zgłaszania Nieprawidłowości
Nr telefonu

(202) 551 4790

Fax

(703) 813 9322

Online

http://www.sec.gov/whistleblower/submit-a-tip

Poczta

Securities and Exchange Commission
Attn SEC OWB
14420 Albermarle Point Place
Suite 102
Chantilly, VA 20151-1750

Możesz zgłosić do SEC możliwe naruszenia federalnych przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych
Przed dokonaniem ujawnienia należy mieć uzasadnione powody, by sądzić, że dana sprawa narusza prawo federalne, stanowe
lub lokalne Stanów Zjednoczonych oraz że powyższy organ regulacyjny lub wykonawczy jest właściwą organizacją do jej
ujawnienia. Nie będą podejmowane żadne próby zidentyfikowania pracownika, który zgłasza się bezpośrednio do władz.
Ujawnienie informacji szerszemu gronu odbiorców (np. za pośrednictwem portali społecznościowych lub mediów) musi być
postrzegane jako rozwiązanie ostateczne i dotyczy tylko zastrzeżeń mających wpływ na interes publiczny. Tylko w wyjątkowych
okolicznościach można w ten sposób ujawnić informacje o podejrzanej lub zaobserwowanej Nieprawidłowości, bez utraty
swoich praw.
Porady zewnętrzne
Zalecamy, aby przed dokonaniem tego typu ujawnień rozważyć zasięgnięcie porady prawnej lub pomocy prawnika.
Ostatnia aktualizacja:

1 października 2020 r.

Niniejszy dodatek (oraz wszelkie informacje dostępne za pośrednictwem linków w tym dodatku) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Przed
podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań wynikających z treści niniejszego dodatku należy najpierw uzyskać profesjonalną poradę prawną.
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Polityka
Biblioteka Polityk

Zgodność z przepisami grupy

Nr ID polityki

ASU2020

Nazwa polityki

Polityka Aegon Speak Up

Wersja

2.0

Rodzaj polityki

Polityka grupy

Rodzaj ryzyka

Prawo i zgodność z przepisami

Zatwierdzona przez

Radę Aegon N.V.

Data

31 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzenie rady
zakładowej39

Centralna Rada Zakładowa Aegon

Data

2 września 2020 r.

Data wejścia w życie

1 października 2020 r.

Właściciel

Alexander MacLean

Autor

Marc Kuipers

Orientacyjny czas weryfikacji

Dwa razy w roku

Ostatnia
weryfikacja

1 października 2020 r. (wersja 2.0)

Odpowiedzialność za
weryfikację

Dział ds. zgodności z przepisami grupy

Następna
weryfikacja

1 października 2022 r.

Powiązane

Kodeks Postępowania Aegon

Zarządzanie

Publikacja
Wewnątrz

Aegon Policy House

Na zewnątrz

http://www.aegon.com/speakup

Kontrola wersji
Wersja

Data

Sprawdził(a)

20201001-2.0

01-10-2020

Marc Kuipers

39

Streszczenie zmiany
Uruchomienie programu Aegon Speak Up (zmiana marki i
przeprojektowanie programu globalnego, wycofanie
wszystkich poprzednich wersji i związanych z nimi
dokumentów).

Zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt m. niderlandzkiej ustawy o radach zakładowych
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Aktualizacja: październik 2020 r.
Aegon N.V.
PO Box 85
2501 CB The Hague The Netherlands
© 2008-2020. Aegon N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka Aegon Speak Up jest obecnie dostępna w języku angielskim i niderlandzkim. Inne języki
zostaną udostępnione wkrótce.
W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, obowiązuje wersja angielska.
Najnowsza wersja polityki Aegon Speak Up jest dostępna w Internecie pod adresem
www.aegon.com/speakup.
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