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MEGOLDÁSA - A DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSI 
PLATFORM A (JOGILAG) BIZTONSÁGOS 
BEJELENTÉSEKHEZ

Mennyire biztonságos (jogilag) az Ön 
whistleblowing bejelentő rendszere?  

Az EU 2019 /1937-es Whistleblowing-irányelvének 
megfelelően a bejelentőknek biztosnak kell lenniük 
abban, hogy a vállalatnál névtelenül tudnak bejelentést 
tenni. Ezen túlmenően a visszaélések bejelentésére 
vonatkozó valamennyi fontos követelmény teljes körű 
betartását biztosítani kell a jóhírnév megsértése, illetve a 
pénzügyi és jogi kockázatok elkerülése érdekében. 

Az irányelv, amelyet az EU tagállamainak 2021. december 
17-ig, illetve a legfeljebb 249 főt foglalkoztató kisebb 
vállalatoknak 2023. december 17-ig kell átültetniük a 
nemzeti jogba; többek között háromlépcsős bejelentési 
rendszert ír elő:

1. Belső bejelentési csatornák 
2. Külső bejelentési csatornák a hatóságok felé 
3. Az információk közzététele

A belső bejelentési csatornák közé tartozhatnak online 
platformok és postafiókok az írásbeli bejelentésekhez, 
illetve egy bejelentő forródrót vagy egy pártatlan 
személy a szóbeli bejelentésekhez.

A Schindhelm Whistleblowing Megoldásával támogatjuk 
Önt abban, hogy az adatvédelmi és compliance 
előírásoknak mindenben elegen tegyen.

Négy jó ok - ami megkülönböztet minket:  

A compliance a mindennapi munkánk részét képezi. 
Ügyvédeink a belső bejelentési rendszerének 
kialakításához és az ebből adódó jogi lépések sikeres 
végrehajtásához szükséges teljeskörű szakértelemmel 
rendelkeznek.

Ügyvédi titoktartási kötelezettség.  
Ügyvédekként teljeskörű titoktartási kötelezettség 
terhel bennünket. Ez azt jelenti, hogy a nekünk átadott 
információk tekintetében 100%-os titoktartást biztosítunk 
Önnek.  

Helyi szinten gyökerező, országos és nemzetközi 
hálózathoz kapcsolódva.  
Szakértőink 14 országban, 31 helyszínen segítenek  
nagy, globális jelenléttel is rendelkező vállalatoknak a 
különböző joghatóságoknak való megfelelésben, és a 
Schindhelm Whistleblowing Megoldásának segítségével 
teljesen anonim és biztonságos szolgáltatást nyújtanak.  

Úttörők a jogi technológiai megoldások területén.  
Jogi technológiai szakértőink évek óta dolgoznak a 
digitális jogi megoldások fejlesztésén és népszerűsítésén, 
hogy ügyfeleink számára növeljék a munkafolyamatok 
automatizálását és a jogi munka hatékonyságát.  

Olyan személyre szabott digitális whistleblowing bejelentő rendszert kínálunk 
Önnek, amely megvédi vállalatát a visszaélésekkel szemben, és segít, hogy 
a törvényeknek megfelelően tudjon cselekedni. Az ügyvédi titoktartási 
kötelezettség és egy korszerű digitális platform révén abszolút biztonságot és 
anonimitást kínálunk Önnek a legmagasabb szinten.



TELJESEN BIZTONSÁGOS.  
JÓL KARBANTARTOTT.

Biztosítsa az anonimitást és  
járjon el jogilag biztonságosan

 � Platformunk teljesen anonim, jogilag biztonságos 
lehetőséget kínál a bejelentőknek a vállalaton belüli 
visszaélések bejelentésére. Szívesen segítünk Önnek 
a további szükséges intézkedések bevezetésében.

Adatbiztonság

 � Adatainak és a benyújtott bejelentések érzékenysége 
szigorú adatvédelmi koncepciót és kifinomult 
biztonsági koncepciókat igényel.

 � A végponttól végpontig terjedő titkosítás, a 
rendszeres behatolásvizsgálat, a hozzáférés-
ellenőrzés, az ISO 27001´ tanúsítvánnyal rendelkező 
szerverek és még sok más megoldás révén biztos 
lehet benne, hogy csak az Ön vállalata férhet hozzá 
az adataihoz.

Használhatóság

 � Platformunk a legkorszerűbb szoftvermegoldást 
használja, és rendkívül felhasználóbarát felülettel 
rendelkezik, amelyet úgy terveztünk, hogy 
megfeleljen az Ön CI igényeinek.

Beállítás

 � Digitalizációs csapatunk gondoskodik mindenről, ami 
a bejelentőplatform beállításával és rendelkezésre 
bocsátásával kapcsolatos, és a teljes megvalósítási 
fázisban támogatja Önt.

Rugalmasság

 � Platformunk minden méretű vállalat számára 
alkalmas, és minden elképzelhető alkalmazási 
forgatókönyvhöz konfigurálható: pénzmosás, 
humán erőforrás, munkahelyi diszkrimináció, 
GDPR megsértése, vesztegetés, csalás, bennfentes 
kereskedelem, vezetői visszajelzés, piaci visszaélés, 
egészségügyi és biztonsági jogsértések, munkahelyi 
zaklatás stb. esetén.

Egyszerű és modern személyre szabott kialakításával és a 
legmagasabb biztonsági előírásokkal a Schindhelm Whistleblowing 
Megoldása ideális választás az Ön belső bejelentési rendszerének 
megvalósításához.   

További információkat és kapcsolattartási lehetőségeket 
weboldalunkon talál: schindhelm.com/wbsolution/hu
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