
Blue Ventures Torolàlana momba ny fitarainana sy ny tatitra

lafika

Ny Blue Ventures dia manolo-tena amin'ny fanomezana tombontsoa amin'ny alàlan'ny
fandaharantsika ary manome lanja lehibe ny zon'ireo vondrom-piarahamonina
mpiara-miombon'antoka aminay, fikambanana mpiara-miombon'antoka, ireo mpahazo
tombontsoa aminay ary ny vahoakanay izahay. Mba hamoronana kolontsaina miasa azo
antoka, feno fiheverana ary tsara dia namolavola politika izay mitarika anao amin'ny
asanao izahay. Ireo politika ireo, miaraka amin'ny lalàn'ny firenena iasanao sy ny fomba
amam-panao sy ny kolontsain'ny vondrom-piarahamonina iarahanay dia tokony ho takatry
ny mpiasan'ny Blue Ventures rehetra.

Tianay ho fikambanana misokatra sy mitsikera tena ary mangarahara ny Blue Ventures ary
namorona fomba fanaovana tatitra sy komity hanohanana izany izahay.

Tatitra

If you believe that Blue Ventures or a Blue Ventures employee is involved in any form of
wrongdoing that compromises our work, is incompatible with our mission or partner
community interests or is illegal, such as:

1. manao heloka bevava;
2. tsy manaja ny adidy ara-dalàna;
3. mampidi-doza ny fahasalamana sy ny fiarovana ny olona iray;
4. fahasimban'ny tontolo iainana;
5. tsy manaja ny fomba amam-panao sy ny kolontsaina mpiara-miombon'antoka;
6. tsy manaja ny politikan'ny Blue Ventures, ohatra, ny fiarovana ny ankizy sy ny

olon-dehibe marefo, ny fanorisorenana manokana, ny kolikoly na ny hosoka:
7. manafina izay vaovao mifandraika amin'ny voalaza etsy ambony;
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tokony hampita ny ahiahinao amin'ny Safeguarding and Reporting Committee
(report@blueventures.org ) mampiasa mailaka na Intranet.

Raha tsy manana mailaka sy Internet ianao dia afaka mandefa hafatra amin'ny komity
amin'ny alàlan'ny SMS na WhatsApp amin'ny +44 07950 182475.

Ny komity dia hifandray aminao hanampy anao amin'ny fanaovana ny tatitra.

Ny fanadihadiana

Ny tatitrao dia halefa mivantana any amin'ny mpikambana rehetra ao amin'ny Komitin'ny
Fiarovana sy ny Tatitra (SRC). Ny SRC dia ahitana mpitantana ambony sy
tompon'andraikitra ao amin'ny Blue Ventures ary manana fahefana hanadihady ny tatitra
rehetra momba ny heloka bevava. Hitondra ny tatitra rehetra amim-pahatokiana tanteraka
ary hanomboka fanadihadiana. Ao anatin'ny fanadihadian'izy ireo ny SRC dia hanondro ny
politika sy ny fitsipika BV, ny lalàna nasionaly, ny fomba amam-panao eo an-toerana sy ny
faritra ary koa ny fandraisana torohevitra avy amin'ireo manampahefana sy fikambanana
mifandraika amin'izany.

Fampahalalana ho an'ny mpiasa BV

Mamporisika anao izahay hitatitra izay mety ho fahadisoana any am-piasana. Horaisinay ho
zava-dehibe ny tatitra rehetra ary hanolo-tena hanadihady tsara ny tatitra rehetra izahay.
Ny UK Public Interest Disclosure Act 1998 dia manome fiarovana amin'ny mpiasa tsy
hiharan'ny fanimbana na tapaka ny fifanarahana noho ny 'fisoratana anarana', dia
manolotra izany fiarovana izany ho an'ny mpiasa rehetra any amin'ny firenena rehetra
izahay raha tsy mihoatra ity lalàna ity ny lalàna nasionaly. Na izany aza, raha toa ka tsy
nampiharina tamin'ny fomba tsara ny fomba fiasa (ohatra noho ny antony ratsy na
fikatsahana lolompo manokana), ary ny fanadihadiana dia nanatsoaka hevitra fa ratsy na
mahasosotra ilay tatitra, dia mety ho voasazy ianao.
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