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Globalna firma prawnicza Dentons nawiązała współpracę z People Intouch w celu dostarczenia kompleksowej usługi,
która pomoże klientom wdrożyć wewnętrzne systemy zgłaszania naruszeń (whistleblowing), zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Innowacyjna oferta będzie łączyć kompetencje prawnicze Dentons z platformą
komunikacji internetowej i telefonicznej SpeakUp® firmy People Intouch, aby zapewnić potrzebującym organizacjom
zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie, niezależnie od ich wielkości.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki
naruszenia prawa Unii, potocznie zwana dyrektywą o ochronie sygnalistów, weszła w życie w grudniu 2019 r., a
państwa członkowskie UE mają czas do grudnia 2021 r. na włączenie jej do systemów prawa krajowego. Nowe
przepisy wymagają między innymi wdrożenia spełniających określone wymagania systemów ochrony sygnalistów.
„Czas na działanie jest teraz, szczególnie dla firm działających w krajach członkowskich UE", powiedział
partner Diego Pol, współkierujący europejskim Zespołem Compliance w kancelarii Dentons. „Wdrożenie skutecznych
ram do informowania o nieprawidłowościach nie tylko pomoże zapewnić zgodność z przepisami unijnymi i krajowymi,
ale także wesprze etyczną kulturę biznesową w Państwa firmie. Co więcej, posiadanie bezpiecznego i solidnego
sposobu na wewnętrzne zgłaszanie niewłaściwych działań pomoże firmom wcześnie identyfikować i rozwiązywać
problemy, a ostatecznie zarządzać ryzykiem utraty reputacji”.
Platforma SpeakUp® integruje raportowanie internetowe i telefoniczne w jednym narzędziu komunikacyjnym, które
jest zarówno bezpieczne, jak i niezawodne. Z perspektywy osoby zgłaszającej, rozpoczęcie procedury jest tak proste,
jak pozostawienie wiadomości głosowej lub napisanie wiadomości tekstowej w jej ojczystym języku. Platforma
obejmuje krajów i regionów oraz ponad 75 języków. People Intouch oferuje również system zarządzania projektami
(CMS) jako dodatek do SpeakUp®, który zapewnia dodatkowe funkcje raportowania i obsługi spraw dla klientów o
bardziej złożonych potrzebach.
„Ważne jest, aby mieć prostą metodę, która pozwala łatwo wykryć sygnały o zachowaniach postrzeganych jako
niewłaściwe”. powiedział Maurice Canisius, Dyrektor Zarządzający People Intouch. „Jeśli środki, za pomocą których
można zabrać głos, są rozproszone i skomplikowane, bariery uniemożliwiające ludziom zrobienie tego będą wyższe.
Utrzymanie prostoty jest kluczowym elementem udanego programu SpeakUp”.
Nowa linia Whistleblowing Line, obsługiwana przez People Intouch, jest częścią szerszego pakietu rozwiązań
Dentons w zakresie zgłaszania naruszeń, który zapewnia klientom kompleksowe doradztwo prawne, obejmujące
opracowywanie i przegląd polityk, przeprowadzanie wewnętrznych dochodzeń lub audytów, tworzenie i zarządzanie
systemami zgłaszania naruszeń oraz szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników.
Czytaj więcej: Dentons Whistleblowing Line
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O kancelarii Dentons
Dentons jest największą globalną firmą prawniczą, której utalentowany zespół w ponad 75 krajach odpowiada na
światowe wyzwania i szanse. Rozwiązania prawne i biznesowe, jakie oferuje Dentons, czerpią z bogactwa i siły
lokalnych społeczności, wykorzystując jednocześnie wielokrotnie nagradzane innowacje w zakresie obsługi klientów,
takie jak platforma innowacji i doradztwa strategicznego Nextlaw. Dzięki swojej policentryczności i podejściu
nastawionemu na realizację celów, zaangażowaniu w rozwój integracji i różnorodności, jak również zapewnieniu
klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników z całego świata, Dentons zmienia status quo na rynku
obsługi prawnej, wspierając działania klientów i społeczności w tzw. nowej dynamice. www.dentons.com

O People Intouch
People Intouch zrewolucjonizował zgłaszanie nieprawidłowości wprowadzając SpeakUp® w 2004 roku. Dziś People
Intouch dostarcza najprostszą, najbardziej międzynarodową i najbardziej zaufaną platformę do zgłaszania
nieprawidłowości organizacjom na całym świecie. Z siedzibą w Amsterdamie i zespołem 50 międzynarodowych
profesjonalistów, People Intouch pomaga organizacjom poprzez aktywowanie cichych głosów. Silna filozofia People
Intouch oparta na przyjazności dla użytkownika, która koncentruje się na eliminowaniu potencjalnych barier w
raportowaniu, jest podzielana przez setki międzynarodowych firm. Organizacje takie jak BMW, Nestlé i Randstad
polegają na SpeakUp® od wielu lat. www.peopleintouch.com
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