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DIE L'ORÉAL-GEES
L'ORÉAL se missie is om alle vroue en mans wêreldwyd van die beste vernuwende kosmetiek te voorsien
in soverre gehalte, doeltreffendheid en veiligheid betref. Ons ambisie vir die komende jare is om 'n verdere
eenmiljard verbruikers oral in die wêreld te wen deur die kosmetiese produkte te skep wat aan die oneindige
diversiteit van hulle skoonheidsbehoeftes en wense voldoen. Ons identiteit en reputasie is gegrond op sterk
Waardes en Etiese Beginsels. Ons Waardes is Passie, Innovasie, Ondernemingsgees, Ontvanklikheid, Strewe na
Uitnemendheid en Verantwoordelikheid. Ons Etiese Beginsels is Integriteit, Respek, Moed en Deursigtigheid.

AS 'N ONDERNEMING
Ons strategie vir leierskap word gegrond op voortdurende investering in ons navorsing en ontwikkeling. Dit stel
ons handelsmerke in staat om produkte aan ons klante te lewer wat innoverend, hoogsdoeltreffend, prakties en
aangenaam is om te gebruik, en wat volgens die strengste gehalte- en veiligheidstandaarde vervaardig word.
Ons heg groot waarde aan eerlikheid en duidelikheid; ons verbruikersreklame word gegrond op bewese prestasie
en wetenskaplike data. Ons is daartoe verbind om stewige en blywende verhoudinge met ons klante en ons
verskaffers te bou, gegrond op vertroue en tot ons wedersydse voordeel. Ons respekteer die belanghebbers
van ons sake-omgewing, met inbegrip van ons mededingers. Ons doen sake met integriteit: ons respekteer die
wette van die lande waarin ons bedrywig is en kom goeie korporatiewe bestuurspraktyke na. Ons handhaaf hoë
standaarde in boekhouding en verslagdoening en ondersteun die stryd teen korrupsie. Ons lewer langtermyn-,
volhoubare belanghebberwaarde deur Maatskappybates te beskerm en hulle op die doeltreffendste manier te
gebruik. Ons mik vir uitnemendheid, en roep onsself en ons metodes voortdurend ter verantwoording.

AS 'N WERKGEWER
Ons mik om van L'ORÉAL 'n fantastiese plek te maak om in te werk. Ons weet dat ons werknemers ons grootste
bates is. Hulle is geregtig op 'n veilige en gesonde werksomgewing: een waarin persoonlike talent en meriete
erken word, waarde aan diversiteit geheg word, privaatheid gerespekteer word, en ag geslaan word op die
balans tussen professionele en persoonlike lewe. Ons glo daaraan om aan ons werknemers 'n stimulerende
omgewing en opwindende persoonlike geleenthede te bied sowel as 'n kans om 'n verskil te maak. Ons moedig
'n atmosfeer van openheid, moed, grootmoedigheid en respek aan, sodat dit al ons werknemers vrystaan om
met hulle vrae, idees en besorgdhede vorendag te kom.

AS 'N VERANTWOORDELIKE KORPORATIEWE
BURGER
Ons doen ons deel om 'n wêreld van skoonheid en billikheid te skep. Ons is bedag op ons impak op die natuurlike
omgewing, met inbegrip van biodiversiteit, en streef konstant daarna om dit te verlaag: ons is vasbeslote om
te verhoed dat môre ter wille van vandag gekompromitteer word. Ons maak 'n positiewe bydrae tot die lande
en gemeenskappe waarin ons teenwoordig is, en respekteer plaaslike kulture en sensitiwiteite. Ons is daartoe
verbind om Menseregte te respekteer. Ons wil help om 'n einde te maak aan die uitbuiting van kinders in die
werkplek en die gebruik van gedwonge arbeid. Ons wil 'n einde maak aan toetse op diere in ons bedryf, en ons
dra by tot die ontwikkeling en aanvaarding van alternatiewe metodes. Ons soek aktief na en is ten gunste van
sakevennote wat ons waardes en ons etiese verbintenisse deel.

Dit is die gees waarin ons te werk gaan: Die L'ORÉAL-GEES
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INLEIDINGS

DEUR JEAN-PAUL AGON
In die 21ste eeu sal slegs maatskappye wat gedragsnorme by hulle kultuur,
strategie en alledaagse praktyke geïntegreer het, volhoubaar wees.

Ons ambisie is om een van die voortreflikste maatskappye wêreldwyd te wees.
Ons etiekprogram word reeds herken en plaas ons onder die wêreld se
toonaangewende maatskappye op hierdie terrein.
Ons sterk etiese kultuur is een van die pilare van die Nuwe L'ORÉAL. Dit is waarom
ons ons voornemens as 'n onderneming, as 'n werkgewer en as 'n korporatiewe
burger duidelik moet verklaar.
Ons Etiese Beginsels - Integriteit, Respek, Moed en Deursigtigheid - sal ons in staat
stel om voort te gaan om Ð Groep te wees wat vertroue inboesem.
Die Gedragskode is van toepassing op almal van ons, waar ons ook al werk en ongeag die werk wat ons doen –
ongeag of ons 'n nuwe werknemer of 'n Bestuurskomiteelid is, tot op Direksievlak.
Die Gedragskode is ons verwysingsdokument, om ons keuses te inspireer en ons daaglikse handelinge te
begelei.
Lees hierdie Kode sorgvuldig. Leef dit. Gee dit deur. Respekteer dit en maak seker dat dit rondom jou
gerespekteer word.
L'ORÉAL het almal se voortreflikheid nodig om voortreflik te kan wees.
JEAN-PAUL AGON
Chairman and Chief Executive Officer
Chairman of the L'ORÉAL Foundation

DEUR EMMANUEL LULIN
Ons Gedragskode is 'n lewende en gedeelde dokument wat onderwerpe dek wat

essensieel vir ons kultuur van lojaliteit, vertroue en solidariteit is. Dit het ten doel om
ons te help verstaan wat van ons as L'ORÉAL-werknemers verwag word deur die
algemene beginsels uiteen te sit en deur talryke praktiese alledaagse voorbeelde.
Bo en behalwe hierdie dokument het jy 'n toegewyde intranetwerf (http://ethics.
loreal.wans) en opleiding tot jou beskikking. Etiekkorrespondente in elke land help
ons om ons kode uit te leef.
Etiek is egter 'n essensiële plig van 'n ieder en 'n elk van ons.
Vir baie jare kom ons ook reeds op Etiekdag byeen. Meer en meer van julle neem
deel aan hierdie geleentheid wat nou 'n vername datum op die Groep se kalender is.
Alle werknemers en entiteite moet op 'n respekvolle en ope manier saam werk. Erkenning moet aan ander
mense se idees gegee word. Ons moet met grootmoedigheid luister en inligting na gelang van behoefte deel,
onderworpe aan ons reëls oor vertroulikheid.
Etiese kwessies is selde eenvoudig. Ons krag lê in die moed om werk te maak van hulle. Moenie hierdie vrae vir
julleself hou nie: praat en vra raad. Julle sal altyd in hierdie proses ondersteun word.
EMMANUEL LULIN
Senior Vice-President and Chief Ethics Officer
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Ons werkwyse

DEUR DIE UITVOERENDE KOMITEE

Ons is daartoe verbind om die
Gedragskode in ons daaglikse werk uit
te leef. Dit is allerbelangrik vir L'ORÉAL
se sukses.
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Elkeen van ons, as 'n ambassadeur en lid
van die L'ORÉAL-gemeenskap gaan 'n
persoonlike verbintenis aan om hierdie
Kode na te kom, na beide die letter en
die gees.

1 - JEAN-PAUL AGON
Chairman and CEO
Chairman of the L’ORÉAL
Foundation

2 - BARBARA LAVERNOS
Executive Vice-President
Operations

3 - JOCHEN ZAUMSEIL
Executive Vice-President
Western Europe Zone

Jy moet altyd onthou dat:
• die etiese beginsels wat in hierdie
dokument uiteengesit word, nie
opsioneel is nie: jy moet hulle
respekteer
• jy die voorbeeld stel: L'ORÉAL se
reputasie, die vertroue van al ons
belanghebbers, hang van elkeen van
ons af
• jy geëvalueer sal word nie net op wat jy
doen nie maar ook op hoe jy dit doen.

4 - ALEXIS PERAKIS-VALAT
Executive Vice-President
Asia-Pacific Zone

5 - JÉRÔME TIXIER
Executive Vice-President
Human Relations and
Advisor to the Chairman
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Gedragsnorme is van toepassing op
die gedrag van alle werknemers in die
L'ORÉAL-groep, oral in die wêreld, op
alle vlakke van die Maatskappy, sonder
uitsondering. Dit dek al L'ORÉAL
se aktiwiteite, van die navorsing,
innovering en ontwerp van ons
produkte tot hulle vervaardiging en
bemarking, van mensehulpbronne tot
ons bedrywighede, van administrasie en
finansies tot volhoubare ontwikkeling,
van kommunikasie en openbare
aangeleenthede tot digitaal.
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6 - ISABEL MAREY-SEMPER
Executive Vice-President
Communication,
Sustainability and Public
Affairs, General Manager
of the L’ORÉAL Foundation

7 - MARC MENESGUEN
President Consumer
Products Division

8 - NICOLAS HIERONIMUS
President Selective
Divisions

9 - CHRISTIAN MULLIEZ
Executive Vice-President
Administration and Finance

10 - LAURENT ATTAL
Executive Vice-President
Research and Innovation
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11 - ALEXANDRE POPOFF
Executive Vice-President
Eastern Europe Zone

12 - BRIGITTE LIBERMAN
President Active Cosmetics
Division

13 - GEOFF SKINGSLEY
Executive Vice-President
Africa, Middle East Zone

14 - LUBOMIRA ROCHET
Chief Digital Officer

15 - FRÉDÉRIC ROZÉ
Executive Vice-President
Americas Zone

16 - AN VERHULST-SANTOS
President Professional
Products Division

5

OP WIE

IS HIERDIE KODE VAN TOEPASSING?
Die Gedragskode is van toepassing op alle
werknemers van die L'ORÉAL-groep en sy filiale
wêreldwyd. Dit is ook van toepassing op alle
korporatiewe beamptes en lede van die Uitvoerende
en Bestuurskomitees van die L'ORÉAL-groep en sy
filiale wêreldwyd. Voorts is die Gedragskode van
toepassing op alle werknemers en korporatiewe
beamptes van die L'ORÉAL-stigting. Die term
"L'ORÉAL" wat in hierdie dokument gebruik word,
verwys na alle filiale van die L'ORÉAL-groep en

L'ORÉAL-stigting. Om soveel werknemers as
moontlik in staat te stel om die Gedragskode in
hulle moedertaal te lees, is die Gedragskode tans
in 45 vertalings beskikbaar. Die VK Engelse weergawe
van hierdie Kode is die verwysingsdokument.
Die Gedragskode is vir die publiek toeganklik op
L'ORÉAL se korporatiewe webwerf.

HOE

OM HIERDIE KODE TE GEBRUIK
L'ORÉAL is in baie lande bedrywig – die tuiste van
'n wye verskeidenheid kulture, wette en politieke
stelsels.
Ons as 'n onderneming en as individue moet in die
uitvoering van ons pligte altyd die wette en regulasies
respekteer van die lande waarbinne L'ORÉAL
bedrywig is.
Ons erken dat sommige situasies nie maklik is nie.
Etiek het dikwels te make met die bemiddeling
van 'n konflik van beginsels. Ons Gedragskode stel
standaarde vir die Groep in 'n aantal "grys areas"
waar, buiten die reg, 'n diskresionêre besluit verlang
word.
Lees deur die hele Kode om meer te wete te kom
van L'ORÉAL se etiese verwagtinge en standaarde,
en hou dan 'n afskrif vir jouself vir toekomstige
verwysing indien jy enige vrae of kwellinge sou hê.
Uiteraard kan geen dokument elke situasie wat dalk
kan opduik, antisipeer of behandel nie. Wanneer jy
dus voor hierdie tipe besluit te staan kom, vra jouself
die volgende vrae:
1. Is dit in lyn met die Gedragskode?
2. Is dit wettig?
3. I s dit in lyn met ons Etiese Beginsels van Integriteit,
Respek, Moed en Deursigtigheid?
4. H
 oe sal my handelinge ons belanghebbers raak en
kan ek my besluit regverdig?
5. S
 al ek daarmee gemaklik wees as my besluit intern of
ekstern openbaargemaak word?
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As die antwoord op hierdie vrae nee is, of as jy
enigsins twyfel, is die goue reël om die tersaaklike
mense (jou bestuurder, interne kundiges,
Etiekkorrespondent, ens.) te raadpleeg en die
aangeleentheid openlik te bespreek voordat
daar opgetree word (sien ook "Ek is Besorg:
Ope Gesprek").
Die Gedragskode vervang nie enige bestaande
beleide nie, en jy moet steeds verwys na watter reëls
en standaarde ook al in jou werkplek neergelê is.
Hierdie Kode het ten doel om 'n raamwerk vir hierdie
beleide en standaarde te voorsien, sodat jy die
rasionaal daaragter makliker kan verstaan.
L'ORÉAL erken dat die Gedragskode nie
allesomvattend is nie en dat die inhoud daarvan van
tyd tot tyd kan verander.
L'ORÉAL behou die reg voor om die Gedragskode te
eniger tyd, met of sonder kennisgewing, te verander
en die reg om in 'n gegewe situasie na goeddunke op
te tree, onderworpe daaraan dat L'ORÉAL se Etiese
Beginsels nie oortree word nie.

Ons werkwyse

EK IS
BESORG

L'ORÉAL moedig 'n kultuur van openheid aan waar
werknemers hulle ware redes tot kommer kan lug.
Ons moedig alle werknemers aan om hulle
standpunte te lug, hulle menings te verdedig en
onaanvaarbare optrede en eise uit te wys.
Werknemers kan dalk besorgd wees oor sekere
praktyke en het dalk raad en leiding nodig oor hoe
om dit op te los. Dit is ons beleid dat alle berigte van
wangedrag aan die kant van die Maatskappy, een
van sy werknemers, of selfs 'n derde party met wie
die Maatskappy in kontak is, deeglik ondersoek word
en dat daar tot gepaste optrede oorgegaan word,
ongeag die mense wat betrokke is.

"Goeder trou" beteken dat jy op daardie tydstip
inligting voorsien het wat jy glo omvattend, eerlik en
akkuraat is, selfs al word daar later bewys dat jy jou
misgis het.
Ons sal 'n billike proses verseker in die geval van 'n
ondersoek deur die beginsels van vertroulikheid en
veronderstelling van onskuld te respekteer. Enige
ondersoek sal ook aan toepaslike plaaslike wetgewing
voldoen, veral ten opsigte van regsvoorskrifte.
Tydens 'n etiese ondersoek is die volle samewerking
van alle betrokkenes verpligtend en alle inligting en
dokumente moet onmiddellik verskaf word wanneer
dit die eerste keer versoek word.

Die normale roete om sulke kwessies te lug, is via
jou bedryf- of funksionele bestuur. Jy kan ook jou
Mensehulpbronbestuurder of jou Etiekkorrespondent
kontak. Daar kan dalk ook addisionele
hulpbronne in jou land beskikbaar wees, soos
personeelverteenwoordigers.

Die persoon wat betrek word, sal ingelig word oor die
aard van die aantygings wat teen hom/haar gemaak
is. Die inligting sal dalk nie dadelik verskaf word nie
indien dit, byvoorbeeld, nodig sou wees om eers die
feite te kontroleer, bewysstukke te beveilig of die
bevoegde owerhede te kontak.

Die Bestuurder in jou land of, vir Korporatiewe
of Sone-personeel, die lid van die Groep se
Uitvoerende Komitee aan wie jy rapporteer, is
daarvoor verantwoordelik om toe te sien dat die
Gedragskode gerespekteer word; indien nodig kan
jy hom of haar kontak.

Alle inligting wat oorgedra word, sal slegs gedeel
word met daardie persone wat 'n geldige rede het om
te weet om of te verseker dat daar werkgemaak word
van die kwessie en/of dat die gepaste stappe geneem
word.

In uitsonderlike gevalle, indien jou besorgdheid nie
deur normale kanale hanteer kan word nie, kan jy
die Hoofetiekbeampte regstreeks kontak via die
beveiligde Webwerf: www.lorealethics.com
Enige werknemer wat in goeder trou 'n besorgdheid
lug, sal teen vergelding beskerm word. Enige
werknemer wat glo dat daar teen hom/haar wraak
geneem word, moet dit onmiddellik aanmeld via
dieselfde kanale soos hierbo aangedui.

Ons sal die resultate van die ondersoek aan die
individu gee wat die kwessie aanhangig gemaak
het tot die mate waartoe dit gepas is en gegee
kan word sonder om aan regsvereistes of ander
vertroulikheidsverpligtinge afbreuk te doen.
Enige aantygings wat blyk lasterlik te wees of in
kwade trou gemaak is, kan dissiplinêre optrede tot
gevolg hê.
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WERK

SAAM
Ons verwag van alle werknemers en entiteite om op
'n respekvolle en ope manier saam te werk.
Spanwerk moet aangemoedig word en suksesse,
sowel as mislukkings, behoort gedeel te word.
Ons moet almal daarna streef om krediet te gee vir
ander mense se idees, en om die bydraes van andere
te erken.
Ons moet met grootmoedigheid luister en inligting na
gelang van behoefte deel, onderworpe aan die Groep
se reëls oor vertroulikheid.

Gebrek aan respek, veral deur beledigende spraak of
onvanpaste gebare of rassistiese, diskriminerende of
seksuele opmerkings, is onaanvaarbaar. Verkleinering
van kollegas is ook teenstrydig met L'ORÉAL se
gedragsnorme.
Op hierdie manier sal ons 'n kultuur van lojaliteit,
vertroue, solidariteit en respek vir kulturele verskille
dwarsdeur ons onderneming handhaaf.

RESPEKTEER

MENSEREGTE
Ons is daartoe verbind om Menseregte te
respekteer en te bevorder, naamlik met verwysing
na die Universele Verklaring van Menseregte
gedateer Desember 10, 1948, en die Verenigde
Nasies se Rigtinggewende Beginsels oor Sake en
Menseregte, gedateer Junie 16, 2011. Ons is sedert
2003 'n ondertekenaar van die Verenigde Nasies
se Wêreldverdrag en ons ondersteun die VN se
Beginsels vir Vrouebemagtiging.

Ons is in baie lande teenwoordig, en ons is veral
bedag op kwessies wat deur die Fundamentele
Konvensies van die Internasionale Arbeidsorganisasie
gedek word (verbod op kinderarbeid en gedwonge
arbeid, respek vir vryheid van assosiasie), bevordering
van diversiteit, vroueregte, respek vir die regte van
mense om hulle natuurlike hulpbronne te gebruik en
die reg tot gesondheid.

RESPEKTEER

PLAASLIKE WETTE EN GEBRUIKE
L'ORÉAL is veral na die letter en die gees
verbind tot wette wat gehalte-, gesondheid- en
veiligheidstandaarde, arbeidsreg, die omgewing,
korrupsie en geldwassery, dataprivaatheid, belasting,
akkurate bekendmaking van finansiële en niefinansiële
inligting en billike mededinging reguleer.
L'ORÉAL streef daarna om hierdie beginsels met
sy sakevennote te deel en te verseker dat sodanige
vennote ook hierdie wette en regulasies respekteer.
Ons moet ook, sover moontlik, verseker dat ons ons
aktiwiteite uitvoer op 'n manier wat sensitief is vir
die kulturele en sosiale tradisies van gemeenskappe
waarmee ons in aanraking kom.
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Daar kan dalk gevalle wees waar die voorligting
in hierdie kode strydig is met die plaaslike reg of
gebruike van 'n spesifieke land. As dit die geval is,
waar plaaslike reg of gebruike hoër standaarde
oplê as dié wat in die Kode uiteengesit word, moet
plaaslike reg en gebruike altyd geld. Daarteenoor,
as die Kode 'n hoër standaard bepaal, moet
dit heers, tensy dit tot onwettige aktiwiteite
aanleiding sal gee.

Ons werkwyse

RESPEKTEER ONS VERPLIGTINGE AS 'N ONDERNEMING

"Ons streef na uitnemendheid, en roep
onsself en ons metodes voortdurend ter
verantwoording."
Inhoudsopgawe
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BLADSY 18
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BLADSY 25
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maatskappyhulpbronne

BLADSY 19
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Verskafferkeuring en
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BLADSY 23
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Botsing van belange

Privaatheid en
databeskerming
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As 'n onderneming

PRODUK-

VEILIGHEID EN -GEHALTE
Produkveiligheid en -gehalte was nog altyd van die grootste belang te alle tye.
Dit is die superieure verrigting, gehalte en veiligheid van ons produkte wat ons toewyding tot en respek vir
ons verbruikers demonstreer, wat hulle vertroue behou, die reputasie van ons handelsmerke onderskraag en
verseker dat L'ORÉAL die leier op ons gebied bly. Ons is daartoe verbind om produkte te bemark waarvan die
doeltreffendheid en veiligheid bewese is, gewaarborg deur uiters streng evalueringsmetodes.
Elke L'ORÉAL-werknemer wat by die ontwikkeling, vervaardiging, bemarking en verkope van produkte
betrokke is, moet daarna streef om totale produkgehalte te bereik, vanaf die konsepsie tot die verspreiding
daarvan, selfs nadat dit in die mark vrygestel is.

Ons moet
+ Alle nasionale en internasionale wetgewende en
regulatoriese vereistes nakom om die voldoening
van al ons produkte te verseker
+ Verseker dat die hoogste standaarde van higiëne
en streng gehaltebeheermaatreëls in elke stadium,
vanaf produkontwikkeling tot vervaardiging- en
verspreidingsproses, toegepas word
+ As ons bewus is van 'n eis vanaf 'n verbruiker,
hom of haar vra om die tersaaklike
Verbruikersdepartement te kontak en as dit
blyk dat hierdie eis 'n potensiële gesondheidof veiligheidskwessie is, verseker dat ons
bestuurder of die Internasionale Cosmetowaaksaamheidsdepartement onmiddellik
ingelig word

Ons moenie
- ‘n Vrye en ope uitruiling van sienings oor
produkveiligheid verhoed sodat geen
veiligheidskwessies geïgnoreer word nie
- Enige potensiële kommer oor produkveiligheid-,
verdraagsaamheid- en gehaltebeheerkwessies
ignoreer nie
- Vrae vanaf die media (met inbegrip van dié vanaf
sosiale media) oor ons produkte beantwoord as ons
nie bevoeg of gemagtig is om dit te doen nie

Eties?
1.1 - Ek werk op die produksielyn. Ek het 'n paar
defektiewe klaarprodukte bemerk. 'n Masjien
veroorsaak moontlik 'n paar gehalteprobleme.
Ek weet ons is veronderstel om produksie te
staak wanneer dit gebeur, maar my toesighouer
het nie enige stappe geneem nie. Ek weet dat die
produksieskedule baie streng is. Moet ek vertrou
dat sy weet wat sy doen deur dit te ignoreer?
L'ORÉAL het gehaltebeheermaatreëls in elke
stadium van die produksieproses in plek gestel
om te verseker dat ons klante produkte van die
hoogste gehalte bekom. Gehalte kom eerste, ongeag
produksieskedules. Jy behoort daardie lyn sonder
enige huiwering tydelik te staak, die probleem
openlik met jou bestuurder deel, en saam met haar
en die res van die span werk om die kwessie reg te
stel voordat daar met produksie voortgegaan word.
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1.2 - Ons het 'n verslag vanaf 'n verskaffer
ontvang wat sê dat besmetting moontlik in 'n
onlangse besending van grondstowwe voorgekom
het. Die produkte wat hierdie grondstowwe
bevat, is reeds na ons klant versend en daar is
geen konkrete bewys van besmetting van ons
produkte nie. Staan ons onder 'n verpligting om
die totale produksielopie terug te roep?
By L'ORÉAL reageer ons onmiddellik op enige
kommer oor moontlike produkveiligheid. Jy moet
die kwessie onmiddellik met jou bestuurder of jou
Gehaltebeheerbestuurder bespreek.
1.3 - Ek is pas deur 'n verbruiker gekontak wat die
verkeerde telefoonnommer gehad het. Hy het my
vertel dat hy 'n allergiese reaksie gehad het nadat
hy een van ons produkte gebruik het. Wat staan
my te doen?
Gee aan hierdie verbruiker die nommer van
die gepaste verbruikershulplyn en moedig
hom aan om hulle onmiddellik te kontak. Stuur
ook self hierdie inligting aan die Afdeling vir
Nabemarkingswaarneming. By L'ORÉAL, volgende
op 'n volledige studie van die uiteindelike kousale
verhouding met ons produkte, kan ons soms besluit
om die samestelling van 'n produk aan te pas ten einde
'n paar ongewenste uitwerkings reg te stel, sodat ons
die waarborg aan ons verbruikers kan gee dat hulle
ons produkte met die volste vertroue kan gebruik.
1.4 - Ek word dikwels deur my gesin en vriende
oor ons standpunt oor toetse op diere uitgevra...
Ek weet nie wat om vir hulle te sê nie. Wie moet ek
hieroor nader?
L'ORÉAL toets nie meer enige van sy produkte of
enige van sy bestanddele op diere nie, nêrens in die
wêreld nie. L'ORÉAL dra ook nie hierdie taak aan
andere op nie. 'n Uitsondering kan slegs gemaak
word indien regulatoriese owerhede vir veiligheid- of
regulatoriese doeleindes daarop aandring. As jy enige
vrae oor hierdie onderwerp het, kan jy jou Direkteur
Openbare Betrekkinge kontak. Onthou: jy behoort
sorg te dra wanneer jy oor onderwerpe buite jou
terrein van kundigheid praat (sien die hoofstuk oor
"Verteenwoordiging van die Maatskappy").

Wie om te kontak: As jy 'n rede tot kommer

oor produkgehalte en/of -veiligheid het, moenie
dit vir jouself hou nie. Praat met jou bestuurder,
jou Gehaltebeheerbestuurder, jou Regsdirekteur, jou
Wetenskaplike Direkteur, jou Mensehulpbronbestuurder
of jou Etiekkorrespondent, hulle sal jou kan help en
ondersteun (sien ook die hoofstuk oor"Ek is Besorg:
Ope Gesprek").

Ons werkwyse

REKLAME

EN BEMARKING
Die sukses van ons produkte word gegrond op hulle intrinsieke eienskappe en verrigting. Hierdie beginsel
is noodsaaklik om verbruikerlojaliteit te wen en te behou. Ons wil verantwoordelik kommunikeer deur die
oneindige diversiteit in skoonheidsbehoeftes en -begeertes in die wêreld te respekteer. Ons bevorder nie 'n
enkele of onbereikbare model van skoonheid nie.

Ons moet

Ons moenie

+ Interne geldigheidsprosesse vir reklame
en aansprake volg selfs al vertraag dit die
bekendstelling van 'n produk

- Poog om die liggelowigheid, gebrek aan kennis of
gebrek aan ervaring van verbruikers uit te buit nie

+ Verseker dat alle reklame- en promosiemateriaal
gegrond is op bewese verrigting en tersaaklike
wetenskaplike data wat verkry is tydens evaluerings
en verbruiker- of laboratoriumstudies wat
ooreenkomstig ons bedryf se beste praktyke
uitgevoer is.
+ ‘n Billike, presiese en ware beskrywing en
visuele uitbeelding van ons produkte en hulle
uitwerkings gee
+ Die doel en korrekte gebruik van ons produkte
duidelik stel en sorg dra dat dit geredelik deur
verbruikers verstaan word
+ Verseker dat ons handelsmerke die grootste aantal
skoonheidstipes bevorder
+ Sensitief wees vir die moontlike reaksie van
godsdienstige, etniese, kulturele of sosiale groepe
op ons reklame
+ Met groot sorg toesien dat ons optrede met ons
Etiese Beginsels strook wanneer ons produkte vir
kinders en jongmense bevorder
+ Veral bedag wees op die werksomstandighede van
die kinders wat dalk in ons reklame verskyn
+ Sorg dra wanneer diere in ons reklame gebruik
word; in die besonder om nie gebruik te maak van
bedreigde dierspesies wie se afrigtingstoestande
ooglopend onaanvaarbaar is nie
+ Ons verkoopspromosies en direkte
bemarkingsbedrywe só ontwerp dat verbruikers die
voorwaardes van die aanbod maklik kan verstaan
+ Ons verbruikers se persoonlike data beskerm (sien
die hoofstuk oor Privaatheid en Databeskerming)
+ Ons daarvan weerhou om afbrekende opmerkings
oor mededingers te maak (met inbegrip van enige
valse verklarings rakende hulle produkte of dienste)

- In ons reklame die aanname maak dat die gebruik
van ons produkte 'n substansiële professionele of
sosiale voordeel sal verleen of dat ons produkte
noodsaaklik is om persoonlike probleme te oorbrug
of om sosiaal aanvaarbaar te wees nie
- Menswaardigheid in ons reklame ondermyn of
afbrekende stereotipes uitbeeld nie
- In sekere media of rondom programme adverteer
waarvan die aantrekkingskragstrategie op geweld,
seks, bygeloof of die aanhitsing van haat teenoor
enigeen gegrond is nie. Sodanige strategieë is
teenstrydig met L'ORÉAL se Etiese Beginsels
- Toelaat dat kinders in reklame vir 'n produk verskyn
wat nog nie vir gebruik op kinders getoets is nie
tensy dit duidelik uit die advertensie blyk dat die
produk nie vir kinders bedoel is nie
- Baie jong kinders in ons reklame of promosies teiken
nie, tensy sonskerm- of higiëniese produkte ter
sprake is
- Opsetlik aansprake in ons mededelings, met
inbegrip van omgewing- of gemeenskapsaansprake,
oordryf nie
- Inligting vir die doeleindes van gedragsbemarking
versamel sonder dat ons Internetgebruikers daaroor
ingelig is nie (bv. gebruik van koekies)

Eties?
2.1 - My kollega het aan my 'n bemarkingsvoorstel vir
'n lyfroom gewys wat van 'n ontsettend maer jong
model gebruikmaak. Ek dink dit is onsmaaklik om die
minste te sê, en kan aanleiding gee tot aanklagte dat
meisies aangemoedig word om hulleself uit te honger
in nastrewing van 'n ongesonde maer liggaamsbou.
Sy het gesê ek is oorsensitief en dat die kunswerk
reeds goedgekeur is. Wat staan my hieromtrent te
doen?
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As 'n onderneming
Ons reklame en promosies word ontwerp om die
maksimum moontlike impak of ons verlangde gehoor
te hê. Ons moet dus verantwoordelikheid aanvaar vir
al die boodskappe wat dit uitdra of oënskynlik uitdra.
Daar is toenemende kommer oor eetversteurings
onder jong vroue, en die gesondheidsrisiko's wat
hiermee geassosieer word. Dit moet in ag geneem word
wanneer daar oor ons reklameveldtogte ooreengekom
word. Ons werk nie opsetlik met modelle wat jonger
as 16 jaar is nie behalwe vir spesifieke reklame soos
sonskerm vir kinders, of wat klaarblyklik 'n ooglopende
ernstige eetstoornis het nie. Ons moet ook enige
reklame vermy wat dwelms, alkohol of rook bevorder.
Jy behoort jou kollega aan te moedig om 'n tweede
mening te kry. Jy kan ook die saak met jou bestuurder
opneem.
2.2 - In 'n advertensie vir 'n haarstileringsproduk gaan
die model 'n pruik van natuurlike hare dra, en ons
gaan ook haar foto dokter want haar vel het vlekkies.
Is dit aanvaarbaar in soverre dit die ongeveinsdheid
van ons aansprake betref?
'n Mate van retoesjering is soms vanuit 'n tegniese
perspektief nodig, maar hulle moenie almal misleidend
wees sover dit die verrigting van die produk wat
geadverteer word, betref nie. Om 'n pruik van natuurlike
hare te gebruik, is aanvaarbaar omdat dit 'n advertensie
vir 'n stileringsproduk is en nie met haarvolume verband
hou nie. Dit is belangrik dat die pruik wat gebruik word,
van regte hare gemaak is en gekleur of gestileer word
met die produkte wat geadverteer word. Wees egter
bedag op die oorsprong van die natuurlike hare wat
gebruik word om pruike te maak aangesien dit soms
kontroversieel kan wees.
2.3 - Ek ontwerp bloot 'n bemarkingsprogram vir 'n
nuwe produk. Die Navorsing- en Innovasie-afdeling se
bestuurder het gesê dat dit slegs "plooie verminder",
maar my bestuurder het aan my gesê om te sê dat
dit "plooie verwyder". Ek is bekommerd dat dit nie
heeltemal waar is nie. Wat staan my te doen?
Ons handel ooreenkomstig beide die Gekonsolideerde
Kode van die Internasionale Handelskamer
oor Reklame- en Sakekommunikasiepraktyke,
en ook die Handves en Rigtinggewende
Beginsels oor Verantwoordelike Reklame en
Bemarkingskommunikasie van Kosmetiek Europa.
Om ons produkte oor te verkoop deur buitensporige
of oordrewe aansprake vir hulle te maak, is oneerlik
en skep wantroue onder ons klantebasis en kan as
misleidend beskou word. As die produk nie plooie
verwyder nie, moet jy nie voorgee dat dit doen nie.
2.4 - Ek wil graag in 'n advertensie die feit insluit dat
'n produk nie heksachlorofeen bevat nie, wat geen
wonder is nie aangesien die gebruik van hierdie
bestanddeel regtens verbied word. Dit klink egter
goed vir verbruikers. Maar ek het 'n kollega wat
van mening is dat dit 'n twyfelagtige aanspraak is.
Wie is reg?
Ons kan nie mense laat glo dat ons produkte 'n
spesifieke eienskap het wanneer daardie eienskap bloot
uit respek vir die reg spruit nie. Dit sal misleidend vir
ons verbruikers wees. Jou kollega is reg.
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2.5 - Ek werk tans aan 'n advertensie wat teen 'n
godsdienstige agtergrond afspeel. Die verbruikers
wat deur hierdie advertensie geteiken word, sal
waarskynlik van die uitdagende styl daarvan hou, en
in my land dink ek nie iemand sal aanstoot neem nie.
Ek het egter 'n buitelandse kollega vir wie dit effe
twyfelagtig is. Wat staan my te doen?
Ons behoort ons advertensies nie net vanuit die
geteikende verbruikers se beskouing te evalueer nie,
maar ook vanuit die beskouing van die samelewing
as geheel. Ons advertensies word deur baie meer
mense as net ons geteikende mark bekyk. Ons moet
ook ag slaan op ons internasionale teenwoordigheid
en nie temas gebruik wat in een land as aanvaarbaar
beskou word maar in 'n ander land waar ons bedrywig
is as uiters skokkend beskou sal word nie. In die finale
instansie moet ons nie beelde, simbole of temas
gebruik wat ongevraag aanstootlik, vernederend of
oneerbiedig teenoor 'n godsdiens, nasionaliteit, kultuur,
minderheidsgroep of gestremdheid kan wees nie.
Die beste ding sou wees om 'n objektiewe mening te
kry, spesifiek via 'n paneel, voordat hierdie advertensie
gevalideer word en om te let op hoe hierdie advertensie
versprei word.
2.6 - 'n Befaamde handelsmerk vir kinderklere gaan
'n nuwe reeks rokke vir dogtertjies bekendstel en wil
lipglans koop om vir hulle klante te bied indien hulle
vir meer as 'n sekere bedrag sou koop. Klink na 'n
goeie geleentheid, of hoe?
Die vroeë seksualisering van jong kinders word
toenemend betwis. Alhoewel jong kinders nog altyd
volwassenes wou namaak, veral deur hulself speelspeel op te tooi kompleet met grimering en parfuum,
glo ons dat dit 'n speletjie moet bly, en om daardie
rede moet ons nie die daaglikse gebruik van kosmetiek
by jong kinders aanmoedig nie, met die uitsondering
van produkte wat vir higiëne en as sonskerms gebruik
word. Om hierdie rede moet ons eerder verhoed dat
ons handelsmerke geassosieer word met objekte,
temas of geleenthede wat op jong kinders gemik
is. So, byvoorbeeld, verskaf ons nie produkte vir
"Jong Juffer"-tipe kompetisies nie.

Wie om te kontak: As jy 'n rede tot kommer oor

reklame of bemarking het, moenie dit vir jouself hou
nie. Praat met jou bestuurder, jou Regsdirekteur, jou
Mensehulpbronbestuurder of jou Etiekkorrespondent;
hulle sal jou kan help en ondersteun (sien ook die
hoofstuk oor "Ek is Besorg: Ope Gesprek").

Ons werkwyse

VERSKAFFERKEURING

EN BILLIKE BEHANDELING VAN
VERSKAFFERS
L'ORÉAL se verhouding met sy verskaffers strek verder as die aankoop en lewering van goedere en dienste.
Dit is 'n integrale deel van die langtermyn-sukses van ons onderneming. Ons gaan beoordeel word aan die
hand van die gehalte van die verhoudinge wat ons met ons verskaffers het. In die besonder gaan daar gekyk
word na hoe ons ons verskaffers keur, en hoe daardie verskaffers hulle ooreenkoms vergestalt om op 'n
verantwoordelike manier sake te bedryf.
Ons roem ons op ons reputasie om op 'n wedersyds ondersteunende en ope manier met verskaffers te handel.
Hierdie verhoudings het hulle oorsprong in die beginsels van onpartydigheid, billikheid en lojaliteit en ons
respekteer ons verskaffers se onafhanklikheid en identiteit. L'ORÉAL sal nie sy markposisie misbruik met die
oog op voorkeurbehandeling nie.

Ons moet
+ Verskaffers kies op die grondslag van ope
mededingende tenders; verseker dat alle verskaffers se
aanbiedings vergelyk en billik en sonder begunstiging
oorweeg word

Jy kan die eerste verskaffer in baie breë terme vertel
dat jy 'n beter prys elders gekry het, maar sonder om
die identiteit of die prys van die tweede verskaffer te
onthul. So nie sal jy aan die eerste verskaffer vertroulike
inligting oor sy mededinger gee, wat oneties en, in baie
lande, teen die wet is.

+ Deursigtig wees oor die tenderproses en eerlike,
sensitiewe terugvoer gee vir tenders wat misluk het
gegrond op objektiewe elemente

3.2 - Ek het 'n werklik goeie verskaffer gevind, maar
hy het pas sy onderneming begin en L'ORÉAL is, vir
die oomblik, sy enigste kliënt. Kan ek hom gebruik?

+ Verseker dat ons etiese verwagtinge deur alle
verskaffers verstaan en gerespekteer word waar
hulle ook al werksaam mag wees

Ja. Daar is geen rede om nie hierdie verskaffer te help
om sy onderneming op die been te kry nie. Jy moet
egter 'n tydelike kontrak aangaan en die verskaffer inlig
dat daar van hom verwag word om ander klante voor 'n
sekere tydperk te vind. As hy werklik goed is, behoort
dit nie 'n probleem te wees nie. As hy aan die einde
van jou kontrak nie so gemaak het nie, behoort jy dit te
oorweeg om van verskaffers te verander.

+ Verskaffers ondersteun om aan L'ORÉAL se
verwagtinge te voldoen
+ Verskaffers betyds en volgens ooreengekome
voorwaardes betaal, tensy daar wettige redes is om dit
nie te doen nie, soos handelsware wat bestel maar nie
afgelewer is nie
+ Seker maak dat ons verskaffers nie oormatig
ekonomies afhanklik is van L'ORÉAL se besigheid nie
+ Die verskaffer se vertroulike inligting beskerm asof
dit ons eie is

Ons moenie
- Misbruikende voorwaardes op verskaffers afdwing nie
(naamlik ten opsigte van betaling, keerdatums...)
- Aanhou om met 'n verskaffer te werk wat herhaaldelik
nie aan L'ORÉAL se verwagtinge voldoen nie of nie
ons Etiese Beginsels respekteer nie, naamlik ten
opsigte van Menseregte en/of die stryd teen korrupsie

Eties?
3.1 - Ek probeer om 'n nuwe verskaffer vir
kantoormateriaal te vind. Die eerste een wat ek
gekontak het, bied 'n goeie diens, maar teen 'n hoë
prys. Die tweede een is nie heeltemal so goed nie,
maar hy is goedkoper (hoofsaaklik omdat hy 'n
aansienlike afslag bied in 'n poging om L'ORÉAL se
besigheid te wen). Kan ek die eerste verskaffer vertel
watter prys die tweede ou gekwoteer het in 'n poging
om hom sover te kry om sy prys te verlaag?

3.3 - Iemand het my vertroulik vertel dat een van
ons oorsese verskaffers tans weens bewerings van
gedwonge arbeid ondersoek word. Die verskaffer
het my niks hiervan vertel nie, en met vorige
terreinbesoeke was daar geen rede tot kommer nie.
Moet ek hierdie gerugte ignoreer?
Nee. Jy behoort ondersoek in te stel. Begin deur
die verskaffer vir inligting te vra. As jy hoegenaamd
twyfel, oorweeg dit om hulle by L'ORÉAL se
Maatskaplike Ouditprogram in te sluit, wat behels dat
'n eksterne ouditeur gestuur word om die feite rondom
indiensnemingspraktyke, werksomstandighede en ander
kwessies te verifieer. As die oudit wys dat daar ruimte
vir verbetering is, sal ons die verskaffer inlig en hom
sover probeer kry om tot 'n korrektiewe plan van aksie
in te stem. Uiteraard, in geval van erge nalating om
aan ons standaarde te voldoen wat na ons mening nie
onmiddellik reggestel kan word nie of as die verskaffer
nie verbeter nie, moet ons ons verhouding beëindig.
OM NADERE BESONDERHEDE:
lees asseblief "Die Manier Waarop Ons Koop" en
"Verskaffers / Subkontrakteurs en Kinderarbeid".

Wie om te kontak: As jy 'n rede tot kommer oor

verskafferkeuring- of behandeling het, moenie dit
vir jouself hou nie. Praat met jou bestuurder, jou
Aankopebestuurder, jou Mensehulpbronbestuurder
of jou Etiekkorrespondent; hulle sal jou kan help en
ondersteun (sien ook die hoofstuk oor "Ek is Besorg:
Ope Gesprek").
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As 'n onderneming

BILLIKE

MEDEDINGING
Ons respekteer alle belanghebbers in ons professionele sfeer, met inbegrip van mededingers. Ons behandel
hulle op dieselfde manier as wat ons wil hê hulle ons moet behandel. Ons posisie as leier in die kosmetiekbedryf
bekragtig ons plig om 'n goeie voorbeeld op hierdie terrein te stel.
Dit is in ons belang om in 'n bedryf te werk waar sakepraktyke eervol is. Dit maak ons werk makliker en
versterk die vertroue van ons klante. Om enige tipe inligting soos prysbepaling, koste of bemarkingsplanne
met mededingers te deel, kan aanleiding gee tot oënskynlike prysknoeiery, gebiedsverdeling of ander tipes
van manipulering of verwringing van die vrye mark. In die meeste lande is daar baie streng wette op hierdie
terrein waarvan ons bewus moet wees en aan moet voldoen.

Ons moet
+ Onmiddellik aan ons bestuur onthul indien ons per
ongelukkig vertroulike of konfidensiële inligting
ontvang of gebruik het wat met mededingers
verband hou en wettig slegs aan hulle of aan derde
partye behoort
+ Ons daarvan weerhou om stappe te neem om 'n
mededinger se voorsieningsbronne of kommersiële
afsetpunte af te sny
+ Nooit nuwe rekrute tot L'ORÉAL toelaat om
vertroulike inligting oor mededingers vir wie hulle
voorheen gewerk het, te deel nie
+ Ons weerhou van alle afbrekende opmerkings
rakende mededingers (met inbegrip van enige valse
verklarings rakende hulle produkte of dienste)

Ons moenie
- In kontak wees met mededingers waar vertroulike
inligting bespreek word nie
- Klante of verskaffers oorhaal om kontrakte met
mededingers te verbreek nie
- Eksklusiewe handelsooreenkomste aangaan (d.w.s.
kontrakte wat van 'n maatskappy verwag om net
by of aan L'ORÉAL te verkoop) voordat regsadvies
ingewin is nie
- Mededingingsinligting op onwettige wyses versamel
en/of deur na te laat om jouself duidelik as 'n
werknemer van L'ORÉAL te identifiseer wanneer
sulke inligting versamel word nie
- Kontrakte afdwing wat verskillende produkte of
dienste verbind of saambondel (d.w.s. daardie wat
van 'n koper wat een produk wil hê, verwag om
ook 'n tweede "gekoppelde" produk te koop) of
getrouheidskortings vergun voordat regsadvies
ingewin is nie
- Die prysbepalingsbeleid van ons kliënte
beïnvloed nie
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Eties?
4.1 - Ek het onlangs een van ons mededingers se
verteenwoordigers by 'n handelskou raakgeloop.
Terwyl ons 'n drankie in die kroeg geniet het,
het hy gemeld dat sy maatskappy binnekort 'n
prysverhoging op verskeie vername produkte gaan
implementeer. Hierdie is werklik nuttige inligting!
Wie moet ek daarvan vertel sodat ons die volle
voordeel daaruit kan put?
Ons deel of ruil nie prys- of tenderinligting
met mededingers nie. Hierby ingesluit is
prysbepalingsbeleide, afslag, promosies, tantieme,
waarborge en verkoopsbepalings en -voorwaardes.
As 'n mededinger sulke inligting aanbied, moet jy die
gesprek op 'n sensitiewe manier onmiddellik tot 'n
einde bring, en jou bestuur en die Regsdepartement
hiervan in kennis stel. Jy moet uiteraard ook nie hierdie
inligting met enigeen deel nie. Alhoewel die gesprek
dalk onskuldig bedoel is, kan dit ook die indruk van
prysknoeiery of tenderknoeiery skep wat oneties en,
in die meeste lande, onwettig is.
4.2 - L'ORÉAL is 'n lid van die Nasionale Professionele
Kosmetiekvereniging en ek is 'n L'ORÉALverteenwoordiger vir die Kommersiële Komitee.
Na een van die Komitee se maandelikse vergaderings,
het een van my kollegas, 'n verteenwoordiger van
'n baie bekende mededinger, voorgestel dat die
lede van die Komitee by 'n restaurant ontmoet om
persoonlike bande te versterk en "nieamptelik" te
praat. Wat staan my te doen?
Moenie die uitnodiging aanvaar nie, en lig jou
Regsdepartement dadelik in. Ons staan onder die
verpligting om die Vereniging oor sulke "nieamptelike"
vergaderings in te lig. Onthou dat kontakte met
mededingers die uitsondering moet bly en tot
niespesifieke, niesensitiewe, niestrategiese onderwerpe
beperk moet word. Vermy informele kontak en selfs
sosiale geleenthede met mededingers ten sterkste.
Indien jy tydens "gemagtigde" amptelike kontakte
met mededingers besef dat hulle op die punt staan
om sensitiewe kwessies te bespreek, verlaat bloot die
vergadering en sorg dat die feit dat jy die vergadering
verlaat het in die notules aangeteken word.

Ons werkwyse

4.3 - Ek het uitgevind dat een van ons vernaamste
mededingers binnekort 'n nuwe produk gaan
vrystel wat ernstige gevolge vir ons verkope en
bemarkingstrategieë kan inhou. Ons moet dringend
meer hieroor uitvind, maak nie saak wat dit kos
nie. Aangesien dit van sulke kritieke belang is, kan
ons iemand aanstel om hulle rommel te deursoek
vir leidrade oor wat hulle bekendstellingstrategie
gaan behels?
Nee. Hierdie optrede is geheel en al oneties, wat
ons reputasie vir integriteit erg kan skaad. L'ORÉAL
kan nooit deel hê aan sulke aktiwiteite nie. Ons
kan mededingende inligting slegs op wettige
maniere insamel. Sodanige maniere sluit in om ons
mededingers se produkte te ondersoek en bronne
wat in die openbaar beskikbaar is, te gebruik soos
promosiebiljette, mededingers se uitstallings by
handelskoue en gemiddelde bedryfsdata wat nie
maatskappy-spesifieke inligting onthul nie.

Nee. Daar is geen tydsbeperking op die beskerming
van vertroulike inligting nie. Jou rekruut moes op
die basis van haar vaardighede aangestel gewees
het en nie omdat sy vantevore vir ons mededinger
gewerk het nie. Dit kan dalk selfs gepas wees om haar
na 'n ander afdeling oor te plaas, waar sy nie onder
enige druk sal verkeer of in die versoeking gebring
sal word om vertroulike inligting deur te gee nie.
OM NADERE BESONDERHEDE:
lees asseblief "Die Manier Waarop Ons Meeding"

Wie om te kontak: As jy 'n rede tot kommer oor

mededinging het, moenie dit vir jouself hou nie.
Praat met jou bestuurder, jou Regsdirekteur, jou
Mensehulpbronbestuurder of jou Etiekkorrespondent;
hulle sal jou kan help en ondersteun (sien ook die
hoofstuk oor "Ek is Besorg: Ope Gesprek").

4.4 - Ten tye van 'n besoek aan 'n kliënt het hy aan
my inligting gegee oor my mededinger se aanbevole
pryse sowel as hulle planne vir 'n bekendstelling. Kan
ek hom ook vra vir inligting oor wat hulle ten opsigte
van die inrigting van verkoopspunte vir hierdie
bekendstellings beoog?
Jy behoort nie nie-openbare sensitiewe inligting
(pryse, produkbekendstellings, markaandele,
reklamebegrotings, ens.) oor ons mededingers te
versamel nie, hetsy regstreeks vanaf ons mededingers
of onregstreeks, naamlik via ons kliënte. Om dit te doen,
hou 'n risiko vir beide L'ORÉAL en die kliënt in.
4.5 - Ses maande gelede het ek iemand aangestel
wat vantevore vir 'n mededinger gewerk het. Terwyl
sy daar was, het sy 'sekere uiters waardevolle
navorsingskundigheid verwerf op 'n terrein wat vir
ons allerbelangrik is. Om die waarheid te sê, daardie
ervaring was een van die hoofredes waarom ek
haar aangestel het. Uiteraard het ek met groot sorg
toegesien dat sy nie enige vertroulike inligting aan
ons deurgee nie, maar seer sekerlik word daar 'n
perk gestel op die tyd waarna dit haar vry staan om
haar kennis te deel? So nie sal al hierdie goed oor
vertroulikheid effe té ver gevoer word, of hoe?
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As 'n onderneming

BOTSENDE

BELANGE
As 'n leier in die kosmetiekmark moet ons veral bedag wees op botsende belange. Ons moet almal situasies
vermy waar ons persoonlike belange dalk met die belange van L'ORÉAL kan bots.
Selfs blyke van 'n konflik kan L'ORÉAL se reputasie skaad - sowel as ons eie. Die goue reël wanneer enige
konflik of selfs potensiële konflik hanteer word, is volle openbaarmaking van al die feite. Sodoende kan alles
behoorlik ondersoek word.

Ons moet
+ Aan ons bestuur onthul as daar 'n potensiële
botsing van belange is wat dalk ons oordeel en
optrede kan beïnvloed of oënskynlik kan beïnvloed
(byvoorbeeld, waar 'n familielid vir 'n verskaffer
werk) of wanneer ons enige pos beklee in, betrokke
is by of 'n finansiële belang het in enige organisasie
wat 'n mededinger, klant, verskaffer of enige ander
sakevennoot van L'ORÉAL is, indien ons posisie by
L'ORÉAL ons in staat stel om die sakeverhouding
te beïnvloed.

Ons moenie
- Enige inligting oor enige botsing van belange
verberg nie

Eties?
5.1 - Een van my kollegas het 'n neef wat by ons
aangesluit het, en 'n ou skoolvriend van my het
pas saam met my begin werk. Ek is effe besorg dat
mense dalk kan dink daar kan 'n botsing van belange
in hierdie geval wees. Is hierdie beleide slegs van
toepassing op onmiddellike familie – of dek hulle
hierdie geval ook?
Die antwoord is eenvoudig: As die verhouding sodanig
is dat dit jou objektiwiteit kan beïnvloed, dan moet jy
hierdie beleid toepas en vir leiding vra. Die feit dat 'n
lid van iemand se familie of 'n vriend reeds vir L'ORÉAL
werk, het niks te make met hulle eie verdienstelikheid
as 'n kandidaat vir 'n pos by die Maatskappy nie. Maar
alles moontlik moet gedoen word om te verseker dat
die salaris en prestasie-evaluering deur 'n onafhanklike
persoon hanteer word, en dat hierdie situasies op
'n deurlopende grondslag gemoniteer word om
objektiwiteit en billikheid vir almal te verseker.
5.2 - Ek is werklik beïndruk deur die gehalte van werk
van 'n spesifieke L'ORÉAL-verskaffer, en gevolglik wil
ek in die maatskappy belê. - Is daar sprake van enige
botsing van belange hier?
Selfs al sou jou betrokkenheid slegs finansieel wees, kan
daar 'n botsing van belange wees afhangende van jou
posisie in L'ORÉAL, jou invloed op aankoopbesluite, die
bedrag wat jy belê en die belangrikheid van L'ORÉAL
as 'n klant van die betrokke maatskappy. Die enigste
manier om uit te vind of dit aanvaarbaar is, is om dit
aan jou bestuur te onthul en die aangeleentheid openlik
te bespreek.
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5.3 - My seun besit 'n werklik goeie plaaslike hotel,
en baie maatskappye in die area maak daarvan
gebruik vir middagetes en funksies. Dit sou 'n
vanselfsprekende keuse vir ons geleentheid wees.
Gegewe dat dit prys- en gehaltegewys goed met
ander opsies vergelyk, is daar enigiets wat my
verhinder om 'n bespreking te maak?
Gegewe die mededingende prys en gewildheid van die
plek, kan dit dalk aanvaarbaar wees vir die Maatskappy
om funksies daar te reël. Dit sou egter nie reg wees as
jy 'n sê in die aangeleentheid het nie, aangesien daar
'n ooglopende botsing van belange hier is. Soos met
alle sulke gevalle waar 'n nabye familielid vir 'n huidige
of potensiële verskaffer of ander sakevennoot werk,
moet jy hierdie feit aan jou bestuurder onthul. Hy of sy
kan dan die nodige stappe neem om te verhoed dat jy
jouself in 'n ongemaklike situasie bevind.
5.4 In my vrye tyd is ek Visepresident van die
Nasionale Verbruikersvereniging. Ek beklee die pos
reeds vir baie jare. Nou het dit onder my aandag
gekom dat die Vereniging van voorneme is om
voorspraak te maak vir 'n verandering aan die wet wat
dalk probleme vir L'ORÉAL kan veroorsaak. Wat staan
my te doen?
L'ORÉAL respekteer werknemers se privaatheid
en beskou werknemers wat via verenigings en
liefdadigheidsorganisasies 'n bydrae tot die samelewing
maak in 'n positiewe lig. Jy moet egter jou lidmaatskap
van of betrokkenheid by enige sodanige organisasie
aan jou bestuur onthul wanneer jy voel dat daar
'n botsing, of potensiële botsing, met L'ORÉAL se
belange is. Jou bestuurder of Mensehulpbronbestuurder
sal jou oor die gepaste optrede van raad kan wees.
In hierdie geval, moet jy ook jou kollegas by die
Vereniging inlig en jou aan enige betrokkenheid by
daardie spesifieke gunswerwingsveldtog onttrek.
5.5 - My vrou werk vir een van L'ORÉAL se
mededingers. Ons praat nie tuis oor werk nie, en ek
sien nie waarom wat my vrou in haar professionele
lewe doen, enigiets met die Maatskappy te make het
nie. Tog hou sommige van my kollegas voor dat ek
my in 'n kompromitterende situasie bevind. So wat
staan my te doen?
Dit kan 'n oënskynlike botsing van belange skep.
Om beide jouself en die Maatskappy te beskerm, behoort
jy die feite aan jou bestuur of Mensehulpbronbestuurder
te onthul. Hierby moet jy en jou vrou stappe neem om te
verseker dat vertroulike inligting van beide maatskappye
beskerm word.

Ons werkwyse

5.6 - 'n Lid van my span gaan reeds vir 'n paar maande
met sy ondergeskikte uit. Hulle was heel diskreet
hieroor by die werk, maar mense het op die lange duur
uitgevind. Ek is nie veronderstel om amptelik hiervan
te weet nie. Dit het tot allerhande gerugte aanleiding
gegee. Natuurlik hou ek 'n ogie oor dinge om seker
te maak dat daar geen bewys van begunstiging is
nie - maar wat as hulle uitmekaar sou gaan en die
verhouding versuur? Behoort ek iets hieromtrent te
doen - en indien wel, wat?
Hierdie is 'n baie sensitiewe situasie. By L'ORÉAL
respekteer ons werknemers se private lewens, en
daarom hoef en wil ons nie weet van hulle romantiese
verhoudinge nie. Ons het egter 'n grondige belang in
hulle professionele verhouding, naamlik wanneer een
aan die ander rapporteer of in 'n posisie van gesag
of beheer oor die ander persoon is. Die situasie wat
jy beskryf, is onvanpas omdat daar 'n botsing van
belange is. Daar kan nie van 'n bestuurder verwag word
om sy ondergeskikte objektief te beoordeel as hy/sy
'n liefdesverhouding het nie. Jy behoort jou bestuur
of jou Mensehulpbronbestuurder te raadpleeg sodat
julle die hantering van hierdie situasie kan bespreek.
Ideealgesproke behoort een van die werknemers van
werk te verander, en ons moet poog om te verseker
dat dit taktvol vermag word. Afhangende van die feite
en omstandighede, kan daar dalk ook 'n kwessie van
seksuele teistering wees.

OM NADERE BESONDERHEDE:
lees asseblief die beleid oor die "Indiensneming van
Familie en Vriende".

Wie om te kontak: As jy 'n rede tot kommer oor

botsende belange het, moenie dit vir jouself hou nie.
Praat met jou bestuurder, jou Mensehulpbronbestuurder
of jou Etiekkorrespondent; hulle sal jou kan help en
ondersteun (sien ook die hoofstuk oor "Ek is Besorg:
Ope Gesprek").

5.7 - Kan 'n L'ORÉAL-werknemer ook 'n persoonlike
skoonheidsblog hê?
Oënskynlik is dit problematies vir 'n L'ORÉALwerknemer om aan hierdie tipe blog deel te neem
aangesien hy of sy weens lojaliteitsredes nóg ons
produkte kan kritiseer, nóg dié van ons mededingers
omdat dit nie billik sal wees nie. Hierdie blogs is slegs
van belang indien hulle die verbruiker se ware mening
weerspieël. Ons moenie onsself blootstel aan kritiek nie
of daarvan beskuldig word dat ons die debat beïnvloed
of nie deursigtig is nie.
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As 'n onderneming

GESKENKE

EN ONTHAAL
Om geskenke uit te ruil en te onthaal, kan help om begrip te bou en werksverhoudinge verbeter, maar dit kan
ook 'n botsing van belange tussen persoonlike belange en professionele plig veroorsaak. Wanneer geskenke
ontvang of gegee word en wanneer daar onthaal word, is die "goue reëls" volle openbaarmaking aan jou
bestuur, om binne perke te bly en om jouself altyd te vra hoe dit deur die breër publiek gesien sal word.

Ons moet
+ Verseker dat alle geskenke en onthaal wat
aangebied word, gepas en in lyn met L'ORÉAL se
Etiese Beginsels is
+ Seker maak dat wanneer 'n nuwe sakeverhouding
gevestig word, alle partye van meet af aan bewus
is van L'ORÉAL se riglyne oor geskenke en onthaal.
Voorts moet ons uitvind wat ons sakevennote se
beleid oor hierdie kwessies is. Dit kan grotendeels
verhoed dat enige misverstande ontstaan
+ Enige geskenk of uitnodiging wat ons ontvang
het, onmiddellik aan ons bestuur onthul en, indien
nodig, die interne openbaarmakingsprosedures
respekteer

Ons moenie
- Enige geskenke of uitnodigings aanvaar tensy hulle
ooglopend van simboliese waarde is nie
- Kontantgeskenke gee of aanvaar nie

Eties?
6.1 - Kan ek kaartjies vir 'n konsert wat ek nie kan
bywoon nie vir 'n L'ORÉAL-klant aanbied?
Iemand van L'ORÉAL moet teenwoordig wees en in
staat wees om sake met die klant te doen as deel van
enige sodanige uitstappie. Dieselfde reël geld wanneer 'n
uitnodiging vanaf 'n verskaffer ontvang word. Dit is slegs
toelaatbaar indien die geleentheid redelik, algemeen en
gebruiklik vir jou sakeverhouding is, en die verskaffer
teenwoordig is.
6.2 - Ons het pas 'n belangrike transaksie met 'n nuwe
klant beklink. My Verkoopsbestuurder het voorgestel
dat ons hom na 'n klub neem om die geleentheid
te vier. Ek het gedink dit is 'n goeie idee – totdat ek
ontdek het dat dit 'n skootdans-klub is! Ek is regtig
ongemaklik daarmee om hierdie tipe vermaak aan
te bied. Is ek oorsensitief?
Vermaak wat vir klante aangebied word, moet nie net
redelik wees nie maar ook aanvaarbaar. Hierdie tipe klub
bots waarskynlik nie net met die L'ORÉAL-GEES nie,
maar kan die klant ook baie ongemaklik laat voel, om nie
eens van enige lid van ons verkoopspan te praat vir wie
hierdie tipe vermaak ontsmaaklik is nie. Jy behoort jou
Verkoopsbestuurder aan te moedig om 'n meer gepaste
opsie te vind. In die lange duur sal dit die Maatskappy in
'n goeie lig stel.
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6.3 - Ten einde verouderde produkte te verkoop,
het 'n verskaffer my pas 'n 15%- persoonlike afslag
aangebied. Kan ek dit aanvaar?
Behalwe in die uitsonderlike geval waar L'ORÉAL met
verskaffers oor kortings ooreengekom het, moet jy jou
bestuur inlig oor enige korting wat deur 'n verskaffer
aangebied word.
6.4 - As deel van my werk organiseer ek talryke
sakevergaderings, -reise en -konferensies. Nou
het 'n hotel waar ek dikwels kamers vir L'ORÉALwerknemers bespreek my 'n gratis naweek vir my
ouers se huweliksherdenking aangebied. Dit is 'n
oulike gebaar. Kan ek dit aanvaar?
Nee. Selfs al gaan jy nie persoonlik by die geskenk
baat nie, sal om die aanbod te aanvaar dit moeilik
maak om onpartydig te bly wanneer jy in die
toekoms hotelakkommodasie vir L'ORÉAL reël. Selfs
'n oënskynlike botsing van belange is onvanpas en
behoort vermy te word deur die aanbod hoflik van
die hand te wys, en duidelik te laat blyk waarom jy
dit doen.
6.5 - 'n Verskaffer het my pas 'n groot geskenkpak
van sy produkte aangebied. Ek weet dit sou hom nie
baie gekos het nie. So kan – en behoort – ek dit te
aanvaar?
Jy behoort die verskaffer vir sy vrygewigheid te
bedank, maar die geskenk hoflik van die hand te wys.
Jy kan slegs geskenke en uitnodigings aanvaar wat
simbolies in waarde is. Produkte met die verskaffer se
maatskappylogo of 'n boks sjokolade is, byvoorbeeld,
gewoonlik in orde. As jy dink dat dit die verhouding
sou skaad indien jy weier, vra jou bestuur vir raad oor
hoe om 'n gepaste manier te vind om met die geskenk
te handel.

Ons werkwyse

6.6 - Ek onderhandel tans met 'n klant oor meer
rakspasie vir ons. My kontak weier om na ons
voorstel te kyk, en voer aan dat ons mededingers
"vriendeliker" teenoor hom is. Ek kry die indruk dat
hy 'n geskenk van my verwag, maar hy het nie vir
enigiets spesifiek gevra nie.
Lig jou bestuur oor jou bedenkinge in. Dit mag dalk
nodig wees om met jou klant se bestuur te praat
aangesien dit onwaarskynlik is dat hulle hierdie tipe
gedrag aan die kant van hulle werknemers aanmoedig.
Moet nietemin nie voor die versoeking swig nie.
Gesonde onderhandelinge met ons klante is gegrond
op die gehalte van ons produkte en ons prysbeleid, en
nie op ons vermoë om geskenke aan hulle werknemers
te gee nie.
OM NADERE BESONDERHEDE:
lees asseblief "Die Manier Waarop Ons Koop" en
"Die Manier Waarop Ons Korrupsie Verhoed", sowel as
jou plaaslike beleid oor geskenke en onthaal.

Wie om te kontak: As jy 'n rede tot kommer oor

geskenke en onthaal het,moenie dit vir jouself hou nie.
Praat met jou bestuurder, jou Mensehulpbronbestuurder
of jou Etiekkorrespondent; hulle sal jou kan help en
ondersteun (sien ook die hoofstuk oor "Ek is Besorg:
Ope Gesprek").
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As 'n onderneming

OMKOPERY

EN VERGEMAKLIKINGSBETALINGS
Ons glo dat korrupsie onaanvaarbaar is en nie in lyn met die L'ORÉAL-GEES is nie. Dit is skadelik vir die
gemeenskappe waarin ons bedrywig is, en dit is skadelik vir die Maatskappy. Korrupsie word verbied in al
die lande waarin ons bedrywig is, veral waar verteenwoordigers van openbare owerhede betrokke is. Ons
het 'n beleid van zeroverdraagsaamheid wanneer dit by korrupsie kom, waarby "vergemaklikingsbetalings"
ingesluit is. Hierdie word omskryf as betalings wat gebruik word om geroetineerde wettige staatshandelinge
te bekom of te bespoedig, soos die uitreiking van permitte of die vrystelling van produkte wat deur doeane
gehou word.

Ons moet
+ Verseker dat ons sakevennote en tussengangers
ingelig is oor ons standaarde en daartoe verbind is
om hulle veral te respekteer wanneer hulle ons in 'n
land verteenwoordig waar die risiko van korrupsie
hoog is
+ Ons bestuurder en ons land se Bestuurder of, vir
Korporatiewe Sonepersoneel, die lid van die Groep
se Uitvoerende Komitee aan wie ons rapporteer,
onmiddellik inlig indien ons bewus word van enige
handeling wat dalk teenstrydig is met ons beleid
om korrupsie te verhoed
+ Ons land se Bestuurder of, vir Korporatiewe
Sonepersoneel, die lid van die Groep se Uitvoerende
Komitee aan wie ons rapporteer, onmiddellik inlig
indien ons met afpersing of 'n poging tot afpersing
gekonfronteer word, d.w.s. betaling van kontant of
enigiets van waarde ten einde onmiddellike gevaar
vir 'n L'ORÉAL-werknemer of verteenwoordiger te
verhoed en hierdie eis behoorlik boekstaaf

Ons moenie
- Geld, met inbegrip van vergemaklikingsbetalings,
of enigiets van waarde (geskenke, onthaal, ens.)
aanbied, beloof of gee aan 'n verteenwoordiger van
die openbare owerheid, politieke party of politikus,
vakbond of persoon wat by vakbonde betrokke is nie
- Geld of enigiets van waarde (geskenke, onthaal,
ens.) aanbied, beloof of gee aan 'n liefdadigheid- of
soortgelyke organisasie met die oog daarop om
enige guns vir L'ORÉAL vanaf 'n verteenwoordiger
van die openbare owerhede of politieke party of
vakbond te verkry nie
- Geld of enigiets van waarde (geskenke, onthaal,
ens.) aanbied, beloof of gee aan 'n werknemer of
verteenwoordiger van 'n ander maatskappy wat
dalk daartoe aanleiding kan gee dat hulle hul plig
of lojaliteit teenoor hulle maatskappy oortree nie
- Geld of enigiets van waarde (geskenke, onthaal,
ens.) aanvaar of vra wat dalk daartoe aanleiding
kan gee dat ons ons plig of lojaliteit teenoor
L'ORÉAL oortree of wat as beïnvloeding van 'n
sakeverhouding gesien kan word nie
- Nooit derde party gebruik om iets te doen wat ons
nie toegelaat word of ons self nie toelaat om direk
te doen nie. Dit beteken dat ons met groot sorg ons
konsultante, subkontrakteurs, agente en sakevennote
moet kies en moniteer
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Eties?
7.1 - Daar is aan my gesê dat ek 'n plaaslike
"konsultant" moet aanstel om te help om al die
nodige permitte te kry wat ons van 'n buitelandse
regering nodig het. Hierdie konsultant het vir 'n
groot bedrag retensiegeld gevra en gesê dat hy
die geld sal gebruik om "te help om die proses
te bespoedig". Aangesien ons nie regtig weet
waar die geld heengaan nie, moet ons hieroor
bekommerd wees?
Ja. As jy vermoed dat enige agent nie na behore
optree nie, jy moenie enige sodanige retensiegeld of
enige ander som geld betaal voordat jy vasgestel het
dat geen onbehoorlike betalings gemaak is of gemaak
word nie.
7.2 - Ek is besig om 'n nuwe kantoor te vestig en
die plaaslike owerhede het 'n klein fooitjie versoek
voordat hulle ons telefoonlyne sal installeer. Mag ek
hierdie betaling maak?
Nee. As hierdie betaling nie 'n wettige installasiefooi is
nie, moet jy dit nie betaal nie.
7.3 - Ek is besig om produkte aan 'n nuwe kliënt te
verskaf. 'n Konsultant wat vir hierdie kliënt werk, het
my gekontak en aan my gesê dat hy my kan help
deur aan my vertroulike inligting oor hierdie kliënt
te gee.
Jy moet hierdie aanbod van die hand wys en jou
bestuurder inlig. Dit sal waarskynlik ook nodig wees
om jou kliënt te vertel dat 'n derde party probeer om
vertroulike inligting te verkoop wat aan hulle behoort.
OM NADERE BESONDERHEDE:
lees asseblief "Die Manier Waarop Ons Korrupsie Verhoed".

Wie om te kontak: As jy 'n rede tot kommer oor

omkopery en vergemaklikingsbetalings het, moenie
dit vir jouself hou nie. Praat met jou bestuurder, jou
Bestuurder: Interne Beheer, jou Finansiële Direkteur,
jou Regsdirekteur, jou Aankopebestuurder, jou
Mensehulpbronbestuurder of jou Etiekkorrespondent,
hulle sal jou kan help en ondersteun (sien ook die
hoofstukke oor"Geskenke en Onthaal" en "Ek is Besorg:
Ope Gesprek").

Ons werkwyse

VERTROULIKE

INLIGTING:
Inligting is vertroulik. Die ongemagtigde openbaarmaking van interne inligting kan aanleiding gee tot 'n verlies
aan waarde en skadelik vir L'ORÉAL wees. Ons moet almal die beskerming van interne inligting verseker deur
streng by die Groep se reëls oor hierdie onderwerp te hou. Die van ons wat toegang tot vertroulike inligting
het wat aan sakevennote behoort, staan onder dieselfde verpligting om dit teen openbaarmaking te beskerm.

Ons moet
+ Openbaarmaking van interne inligting aan mense
wat wettig in belang van L'ORÉAL se belange
"moet weet", beperk
+ Op hoogte bly van die Groep se reëls oor
inligtingsbestuur
+ Verseker dat alle vertroulike werknemer-,
verbruiker-, klant- en verskafferrekords, beide
gedruk en elektronies, veilig bewaar word
+ Voordat interne inligting met derde partye buite
L'ORÉAL (met inbegrip van lede van ons gesin of
selfs via sosiale media) gedeel word, seker maak
dat ons die reg het om mee te deel

Ons moenie
- Interne inligting in 'n openbare plek waar gesprekke
afgeluister of data gekompromitteer kan word,
bespreek of daarmee werk nie
- ‘n Voormalige werkgewer se interne inligting
openbaar maak nie
- Enige interne inligting (met inbegrip van alle
afskrifte van oorspronklike materiaal) hou wanneer
ons L'ORÉAL verlaat nie

Eties?
8.1 - My vriende vra my dikwels oor my werk by
L'ORÉAL uit: Hulle is nuuskierig oor wat ons in ons
produkte sit, en watter nuwe bekendstellings ons in
die mou voer. Uiteraard weet ek weens my werk wat
heelwat van die antwoorde is - so tot watter mate kan
ek dit met hulle deel?
Enige inligting (geskrewe, elektronies, verbaal of enige
ander vorm) wat nie in die openbaar beskikbaar is
nie en waartoe jy as 'n L'ORÉAL-werknemer toegang
gehad het, moet as intern beskou word. Om sulke
inligting, selfs aan vertrouelinge, te onthul, is onvanpas.
Dit kan L'ORÉAL se belange skaad.
8.2 - Ons leef vandag in 'n wêreld waar kommunikasie
in sy digitale rewolusie makliker en sonder perke
is. Dit stel die vertroulikheidsbeginsels in ons
Gedragskode voor 'n uitdaging.

Dit is waar dat, in die digitale wêreld, dit al hoe
moeiliker word om vertroulikheid te waarborg, maar
juis daarom word dit al hoe belangriker. Dit is almal
se plig om hulself op hoogte te bring van die Groep
se reëls oor hierdie onderwerp, naamlik oor die
regte gebruik van sosiale media en van inligting- en
kommunikasietegnologieë.
8.3 - Die ander dag het ek 'n potensiële klant na 'n
vergadering geneem. Op pad na die vergadersaal
het ons by 'n kollega se kantoor gestap. Sy deur
was oop en hy was besig om met 'n ander klant op
sy luidsprekerfoon oor prysbepalingsvoorwaardes
te praat. Net toe ons verbystap, kon ek hoor hoe hy
'n paar spesiale transaksies aanbied – alles binne
hoorafstand van my klant! Seer sekerlik behoort hy
versigtiger te wees?
Ons moet almal die nodige maatreëls tref om die
vertroulikheid van inligting te beskerm, selfs binne die
werkplek: deur, byvoorbeeld, 'n "skoon lessenaar"beleid te volg, lêers weg te sluit, wagwoorde gereeld te
verander en versigtig te wees wanneer luidsprekerfone
gebruik word. Jy weet nooit wie dalk verbystap nie, en
selfs tussen L'ORÉAL-werknemers moet kommersieel
sensitiewe inligting slegs op 'n "moet weet"-grondslag
gedeel word.
8.4 - 'n Kollega van my wat L'ORÉAL verlaat het, het
my vertel dat hy besef het dat hy interne L'ORÉALdokumente by die huis het. Watter raad kan ek aan
hom gee?
As hierdie dokumente afskrifte is, behoort jy hom
te vra om hulle te vernietig. As dit oorspronklike
dokumente is, moet hulle aangestuur word na 'n
L'ORÉAL-werknemer wat gematig is om sulke inligting
te ontvang. Praat met jou bestuurder om seker te maak
dat die regte stappe gevolg word.
OM NADERE BESONDERHEDE:
lees asseblief "Die Manier Waarop Ons Koop" ten opsigte
van ons verhouding met verskaffers, en "Die Manier
Waarop Ons Meeding" oor ons verhouding met
mededingers en kliënte.

Wie om te kontak: As jy 'n rede tot kommer oor

vertroulikheid het, moenie dit vir jouself hou nie. Praat
met jou bestuurder, jou Mensehulpbronbestuurder
of jou Etiekkorrespondent; hulle sal jou kan help en
ondersteun (sien ook die hoofstuk oor "Ek is Besorg:
Ope Gesprek").
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VERTEENWOORDIGING VAN

DIE MAATSKAPPY

L'ORÉAL se reputasie hang af van die gedrag van 'n een en 'n elk van ons.

Ons moet
+ In beste belang van L'ORÉAL optree
+ L'ORÉAL se Etiese Beginsels in ons professionele
gedrag en taal aan die dag lê
+ Seker maak dat daar geen verwarring tussen ons
menings en persoonlike belange en dié van die
Maatskappy is nie
+ Ons daarvan weerhou om ons menings oor kollegas
en die werkplek op professionele ontwikkelingswerwe
(bv. LinkedIn) te lug
+ Onsself altyd as L'ORÉAL-werknemers identifiseer
wanneer ons van sosiale media as deel van ons
professionele aktiwiteite gebruik maak
+ Altyd in gedagte hou dat niks "geheim" of "privaat"
op die Internet is nie
+ Altyd verseker dat enige digitale kommunikasie oor
L'ORÉAL of een van sy handelsmerke toereikende
voorbereiding deurloop het

Ons moenie
- Namens L'ORÉAL praat of skryf of enige verpligting
aanvaar tensy behoorlik daartoe gemagtig nie
- Praat of skryf oor onderwerpe wat buite die bestek
van ons persoonlike kundigheid is nie
- L'ORÉAL se briefhoofde of e-pos gebruik om
persoonlike menings uit te spreek of vir persoonlike
sake nie

Eties?
9.1 - Ek het 'n kollega se blog besoek en gesien dat hy
'n paar persoonlike sienings oor L'ORÉAL se bestuur
uitgespreek het. Hy het nie gesê dat hy 'n L'ORÉALwerknemer is nie maar gegrond op ander inligting
wat hy verstrek het, soos "Ek werk vir die n°1maatskappy", is dit heel maklik om te raai! Behoort
ek met hom hieroor te praat?
Blogs se populariteit om menings te lug, is aan
die toeneem. Wanneer hulle aan blogs deelneem,
moet werknemers dit duidelik maak dat hulle
hul eie persoonlike menings lug, en alle nodige
voorsorgmaatreëls tref om te verseker dat hierdie nie
op enige manier vir dié van L'ORÉAL aangesien word
nie. Jy moet eers hierdie kwessie onder jou kollega se
aandag bring, aangesien hy dalk nie besef het hoe sy
optrede strydig met L'ORÉAL se belange kan wees
nie. Indien nodig, kan jy dalk besluit om dit met jou
bestuurder te bespreek.
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9.2 - Ons span het aan 'n konferensie deelgeneem wat
behels het dat ons oornag by die konferensiehotel
moes bly en aandete geniet. Een van my spanlede het
tydens die aandete meer gedrink as wat hy moes en
begin om homself sleg te gedra deur lawwe grappies
te vertel en aggressief teenoor die hotelpersoneel te
wees. Wat behoort ek aan hom oor sy gedrag te sê?
Alhoewel hierdie voorval in die aand plaasgevind het,
was jou spanlid steeds doenig met Maatskappysake. Vir
diegene rondom hom het hy L'ORÉAL verteenwoordig.
Dit is duidelik dat sy gedrag nie aanvaarbaar was nie.
9.3 - Ek het 'n internasionale konferensie bygewoon,
en ten tye van die verwelkomingskemerkelkie het
ek met 'n ander deelnemer oor my aktiwiteite by
L'ORÉAL gepraat. Later daardie aand het ek besef
dat die jong dame wat langs my gestaan het, 'n
joernalis is wat die konferensie dek. Alhoewel ek niks
hoogs vertrouliks onthul het nie, sal ek nie daarvan
hou as my stellings op die voorblad verskyn nie.
Wanneer jy in die openbaar in 'n professionele of
persoonlike situasie is waar 'n joernalis teenwoordig is,
moet jy altyd in gedagte hou dat wat jy sê herhaal kan
word. Kontak jou Kommunikasiedirekteur wat sal weet
hoe om jou raad te gee.
9.4 - Dit lyk soms asof die Internet deurspek is
van wanvoorstellings oor L'ORÉAL . Is dit nie my
verantwoordelikheid om dit reg te stel nie?
Nee. As daar foutiewe inligting is wat in die openbaar
in die omloop is, behoort jy jou Afdeling vir Openbare
Betrekkinge hieroor in te lig en hulle sal stappe
neem indien nodig. Maar sonder magtiging mag
geen werknemer enige Maatskappy-inligting of 'n
Maatskappy-standpunt op die Internet of elders pos nie.
9.5 - Ek gaan vir die eerste keer 'n
handelsverenigingvergadering bywoon. Watter
stappe behoort ek te neem om te verseker dat
daar geen risiko vir L'ORÉAL is nie?
Vra jou Regsdirekteur watter tipe inligting vrylik
bespreek kan word en neem 'n aanlynkursus in
mededingingsreg. Jy behoort ook "Die Manier Waarop
Ons Meeding" en "Die Manier Waarop Ons Korrupsie
Verhoed" te lees.

Wie om te kontak: As jy 'n rede tot kommer oor

verteenwoordiging van die Maatskappy het, moenie dit vir
jouself hou nie. Praat met jou bestuurder, jou Bestuurder:
Openbare Betrekkinge, jou Mensehulpbronbestuurder
of jou Etiekkorrespondent; hulle sal jou kan help en
ondersteun (sien ook die hoofstuk oor "Ek is Besorg:
Ope Gesprek").

Ons werkwyse

PRIVAATHEID

EN DATABESKERMING
Ons het almal die reg tot privaatheid.
L'ORÉAL is daartoe verbind om die vertroulikheid van persoonlike inligting van al sy belanghebbers, met
inbegrip van sy werknemers, verbruikers en sakevennote, te beskerm. Alleenlik sodanige data as wat vir die
doeltreffende bedryf van L'ORÉAL nodig is, word deur die Maatskappy bekom en behou.

Ons moet
+ Seker maak dat die mense wie se persoonlike data
deur ons versamel word, weet watter tipe inligting
ons versamel, hoe ons van voorneme is om dit te
gebruik en hoe hulle ons kan kontak indien hulle
enige vrae het
+ Slegs die persoonlike data wat nodig is, versamel
+ Enige onakkurate of onvolledige data vernietig
of korrigeer
+ Seker maak dat sodanige data veilig geberg word
+ Binne L'ORÉAL verseker dat ons slegs sodanige
data op 'n streng "moet weet"-grondslag aan
gemagtige persone verskaf
+ Regsadvies inwin voordat sodanige persoonlike
data na buite die land waar dit versamel is,
oorgedra word
+ Ons kollegas se reg tot privaatheid respekteer
+ Verseker dat die derde partye aan wie ons die
versameling of gebruik van persoonlike data
delegeer, aan hierdie beginsels voldoen

Ons moenie
- «Sensitiewe" inligting (spesifiek verwant aan die
gesondheidstoestand, etniese oorsprong, seksuele
oriëntasie, politieke menings, geloof) versamel
sonder dat die betrokke persoon daartoe ingestem
het of die wet dit vereis nie
- Persoonlike data aan enigeen buite L'ORÉAL verskaf
nie, tensy daar wettig van ons vereis word om dit te
doen of wanneer verskaffers van tegniese dienste
gebruik word of wanneer die persoon magtiging
daartoe verleen het
- Hierdie inligting langer as wat nodig is hou as die
wettige of sakerede waarvoor dit bekom is nie
- Toegang tot persoonlike data verkry of dit gebruik
nie, tensy ons die gepaste magtiging of 'n duidelike
sakebehoefte aan daardie inligting het

Eties?
10.1 - Waarom is dit nodig vir L'ORÉAL om toegang
tot persoonlike data te hê?
L'ORÉAL moet persoonlike data versamel en gebruik
ten einde aan die uiteenlopende behoeftes van
sy werknemers, verbruikers en belanghebbers te
voldoen. Ons gebruik, byvoorbeeld, e-posadresse om
aan verbruikers of belanghebbers of kandidate die
inligting te stuur wat hulle nodig het. Ons versamel
ook persoonlike data in bemarkingsituasies soos deur
prystrekkings te gebruik en vir KVB-databasisse. Ons
het ons werknemers se persoonlike data nodig sodat
ons hulle betalings en loopbane kan bestuur of vir
regs- of veiligheidsredes. Ons moet persoonlike data
versamel wanneer ons besluit om met 'n nuwe klant
of verskaffer te werk. In die finale instansie versamel
ons persoonlike data tydens verbruikerstudies of in
ons evalueringsentrums.
10.2 - Tydens 'n sakereis is my tas wat 'n USBsleutel met klante se persoonlike data bevat het,
gesteel. Ongelukkig was dit nie gekodeer nie, maar
ek dink nie die "dief" sal enigiets daarmee kan
doen nie.
Die verlies van persoonlike data kan regstappe tot
gevolg hê, kan L'ORÉAL se reputasie skaad en kan
mense wie se data verlore is, negatief beïnvloed.
Identiteitsdiefstal gegrond op persoonlike data
wat op hierdie manier verlore raak, word al hoe
algemener. Daarom is dit allerbelangrik om die
interne reëls en prosedures vir datakodering te
respekteer. Waar moontlik, maak die persoonlike
data anoniem of gebruik kodename.
10.3 - Vir ons evalueringstudies het ons toegang
tot persoonlike data oor ons vrywilligers. Sekere
inligting kan ander maatskappye interesseer wat
bereid is om dit te koop. Het ons die reg om dit te
verkoop?
By L'ORÉAL is ons daartoe verbind om die
persoonlike inligting te beskerm wat ons as deel van
ons aktiwiteite versamel. Dit is nie moontlik om sulke
persoonlike data te gebruik alvorens die betrokke
mense nie ingelig is of sonder hulle skriftelike
toestemming nie.

23

As 'n onderneming

10.4 - Ek moet persoonlike inligting oor verbruikers
aan 'n agentskap in 'n ander land oordra. Wie kan
ek om raad vra?
Die beste ding sal wees om jou Regsdirekteur te
kontak. Wette verskil grootliks van land tot land.
Voorts moet ons nie persoonlike inligting aan 'n
derde party oordra sonder om te verseker dat hulle
'n ooreenkoms onderteken het om ons standaarde vir
beskerming van persoonlike data te respekteer nie.
10.5 - Ons Verbruikersdepartement het pas 'n e-pos
van 'n verbruiker ontvang wat wil weet watter
persoonlike inligting ons oor haar het en vra dat ons
dit moet vernietig. Staan ek onder 'n verpligting om
dit te doen?
Ja, ons respekteer altyd die versoek van 'n
verbruiker wat nie wil hê dat ons persoonlike data
vir bemarkingsdoeleindes moet gebruik nie, en ons
verseker dat die lyste gereeld opgedateer word.
In sekere lande is daar lyste waarop verbruikers
kan registreer as hulle nie wil hê dat hulle
persoonlike inligting gebruik moet word nie. Vra jou
Regsdirekteur vir hulp oor die beste manier om aan
hierdie verbruiker se versoek te voldoen.
10.6 - Ek wil graag 'n verjaarsdaggeskenk as 'n
verrassing by een van my kollegas se huis laat
aflewer. Ek het Mensehulpbronne gevra om haar
persoonlike adres aan my te gee, maar hulle
sê hulle mag my nie sê nie want dit sou op 'n
"skending van haar reg tot privaatheid" neerkom!
Is dit nie 'n bietjie vergesog nie?
Die Mensehulpbronafdeling se antwoord is heeltemal
gepas – alle persoonlike werknemerdata moet streng
vertroulik bly. Hulle kan nie begin om uitsonderings te
maak nie.
10.7 - Ek het onlangs gehoor hoe my bestuurder
met Mensehulpbronne oor een van my
kollegas praat en die feit dat sy ernstig siek
is. In my vrye tyd is ek 'n vrywilliger vir 'n
liefdadigheidsorganisasie wat mense met ernstige
siektes help en sal graag wil weet of daar enigiets
is wat ek kan doen om te help. Kan ek my kollega
direk nader of moet ek eers met my bestuurder
praat?
Nee, moenie jou kollega direk kontak nie. Praat eerder
met jou bestuurder of die Mensehulpbronafdeling. As
hulle dink dit is gepas, sal hulle jou kollega kontak om
haar te laat weet. Ten einde jou kollega se privaatheid
te beskerm, moet jy natuurlik nie die inligting
waaroor jy beskik met enigeen deel nie.
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Wie om te kontak: As jy 'n rede tot kommer oor

privaatheid en/of persoonlike data het, moenie dit
vir jouself hou nie. Praat met jou bestuurder, jou
Regsdirekteur, jou Mensehulpbronbestuurder of jou
Etiekkorrespondent; hulle sal jou kan help en ondersteun
(sien ook die hoofstuk oor "Ek is Besorg: Ope Gesprek").

Ons werkwyse

GEBRUIK VAN

MAATSKAPPYHULPBRONNE
Maatskappyhulpbronne is bedoel om werknemers te help om L'ORÉAL se sakedoelwitte te behaal. Misbruikte
of verkwiste Maatskappyhulpbronne, met inbegrip van werknemers se tyd, is skadelik vir ons almal en het 'n
negatiewe effek op die bedryf- en finansiële prestasie van L'ORÉAL.

Ons moet
+ Maatskappybates respekteer en beskerm ten einde
te verseker dat hulle nie verlore gaan, beskadig,
misbruik of verkwis word nie, en nie sonder
magtiging aan ander geleen, oorgedra, verkoop of
geskenk word nie
+ Besef dat alle Maatskappybates en -dokumente aan
L'ORÉAL behoort

Ons moenie
- Maatskappybates vir persoonlike doeleindes gebruik
nie. Beperkte gebruik van kommunikasiewerktuie
soos e-pos, telefone en die Internet kan aanvaarbaar
wees mits dit nie enige onnodige onkoste tot gevolg
het nie en nie met jou werksverantwoordelikhede
inmeng nie
- Rekenaarstelsels, korporatiewe e-posrekeninge en
die Internet onvanpas gebruik nie
- Bates wat aan 'n derde party behoort (foto's, films,
artikels, ens.) gebruik sonder om seker te maak dat
L'ORÉAL die reg het om hulle te gebruik nie
- Toegang tot ons kontaktelys/professionele
elektroniese adresboek via sosiale media se
webwerwe (Facebook, LinkedIn, ens.) vergun nie

Eties?
11.1 - Ek vermoed dat een van my spanlede besig
is om 'n eksterne konsultasiebedryf gedurende
Maatskappytyd te bedryf en van die Maatskappy se
skootrekenaar en e-pos gebruikmaak om dit te doen.
Ek het dit aan 'n vriend in Inligtingsdienste genoem.
Hy kan toegang tot dié ou se e-pos verkry, en het
aangebied om my te help om 'n bietjie speurwerk
te doen om uit te vind wat aan die gang is. Is dit
in orde?
Nee. As jy vermoedens van hierdie aard het, behoort
jy dit direk met jou bestuurder op te neem. Daar is
spesifieke prosedures om toegang tot werknemers
se e-posrekeninge in verband met 'n ondersoek na
wangedrag te verkry. Selfs al het jou vriend in IT
toegang tot hierdie rekeninge, behoort hy dit nie vir
hierdie doel te gebruik sonder behoorlike magtiging
deur amptelike Maatskappykanale nie.

11.2 - Ons drukker by die huis is stukkend, en my vrou
moet haar CV as 'n saak van dringendheid uitstuur vir
'n moontlike pos. Is dit in orde as ek dit by die huis
tik en by die werk druk?
Jy mag die rekenaar gebruik om persoonlike
dokumente te tik mits dit by geleentheid en redelik is
en nie met jou werksverantwoordelikhede inmeng nie
en buite werksure gedoen word.
11.3 - 'n Vriend in 'n ander afdeling hou aan om vir
my e-posse met die "grappie van die dag" te stuur,
waarvan sommiges baie snaaks is. Ek sou hulle graag
aan my kollegas wou stuur sodat hulle hul Maandae
met 'n glimlag kan begin, maar ek is nie seker dat my
bestuurder hiermee geneë sal wees nie. Bloot sorg
dat haar naam nie deel van die lys is nie?
Jy moenie hierdie "grappies" aanstuur nie. Onthou
dat nie almal dieselfde sin vir humor het nie. In die
besonder moet jy in gedagte hou dat die Maatskappy
se e-pos- en internettoegangstelsel nooit gebruik
moet word om toegang te verkry tot materiaal wat
teenstrydig met die L'ORÉAL-GEES is of om dit te berg
of te publiseer nie – veral sover dit respek vir individue
betref. Hierby ingesluit is, uiteraard, pornografiese of
seksueel eksplisiete prente, politieke of godsdienstige
inhoud, rassistiese opmerkings of enigiets wat geweld,
haat of onverdraagsaamheid bevorder.
11.4 - Kan ek die produkte wat ons in ons
Maatskappywinkel koop aan vriende verkoop sonder
om 'n toeslag by te reken? Of kan ek hulle teen die
markwaarde aan my vriende verkoop?
Die produkte wat jy in die Maatskappywinkel kan koop,
is uitsluitlik vir jou en jou gesin se persoonlike gebruik
gereserveer, en moet nie teen enige prys herverkoop
word nie.

Wie om te kontak: As jy 'n rede tot kommer oor

Maatskappyhulpbronne het, moenie dit vir jouself hou nie.
Praat met jou bestuurder, jou Mensehulpbronbestuurder
of jou Etiekkorrespondent; hulle sal jou kan help en
ondersteun (sien ook die hoofstuk oor "Ek is Besorg:
Ope Gesprek").
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FINANSIËLE EN SAKEREKORDS

EN DIE STRYD TEEN
GELDWASSERY

Ons staan almal onder 'n verpligting om seker te maak dat al ons rekords, finansieel of andersins, akkuraat
is. Akkuraatheid is allerbelangrik vir 'n suksesvolle onderneming. Dit is 'n essensiële deel van die wettige,
eerlike en doeltreffende bedryf van ons onderneming. Dit is veral van belang vir die lewering van deursigtige,
gereelde en betroubare inligting aan ons belanghebbers. In die finale instansie moet ons verseker dat ons
aktiwiteite nie gebruik word om geld voortspruitend uit kriminele aktiwiteite te was nie.

Ons moet
+ Ons deel doen om te verseker dat akkurate
finansiële en sakerekords, met inbegrip van
finansiële en niefinansiële verslaggewing, te alle
tye gehandhaaf word
+ Rekords veilig behou en enige riglyne oor die
behoud van rekords volg
+ Prosesse verwant aan interne
omsigtigheidsondersoeke volg sodat ons kan
verseker dat ons met kliënte werk wie se aktiwiteite
wettig is en wie se geld nie deur kriminele
aktiwiteite gegenereer word nie
+ Ons samewerking vir ons interne en eksterne
ouditeure gee

Ons moenie
- Enige L'ORÉAL-bates verkoop,oordra of vervreem
sonder behoorlike magtiging en dokumentasie nie
- Kontanttransaksies aanvaar nie. As daar geen ander
alternatief is nie, en slegs onderworpe aan die
gematigde wettige bedrag, moet kontanttransaksies
uitdruklik gemagtig, aangeteken en gedokumenteer
word
- Betalings via die gebruik van derde partye
wegsteek nie

Eties?
12.1 - Ek is gevra om die verkopeverslag te
kontroleer wat deur my bestuurder vir jaareinde
voorberei is. In dié proses het ek, wat na my
mening, 'n fout is, bemerk wat deur niemand anders
raakgesien is nie. Ek is effe skrikkerig om hiervan
melding te maak omdat ek nie my verhouding met
my bestuurder wil vertroebel nie. Wat staan my
te doen?
Die rede waarom jy gevra is om die verkopeverslag
na te gaan, is juis om seker te maak dat daar geen
foute is nie. As jy nie hierdie fout onthul nie, doen
jy nie jou werk behoorlik nie en tree jy nie in belang
van die Maatskappy op nie. Jy behoort met jou
bestuurder te praat oor dit wat jy ontdek het. Hy of
sy het geen rede om vir jou kwaad te wees nie;
in teendeel, jy het daarin geslaag om onakkurate
inligting in die kiem te smoor.
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12.2 - Soms gaan dinge nogal rof, en ek kan nie
altyd my hand op al die bewyse lê wat ek nodig
het om vir uitgawes te eis nie. Is dit in orde as ek
'n paar verdigte uitgawe-items byvoeg wat min
of meer met die bedrag ooreenstem waarvoor 'n
kwitansie verlang word net sodat ek by die regte
som kan uitkom? Boonop sou dit nie oneerlik wees
nie want, aan die einde van die dag, gaan ek nie
finansieel baat nie. Ek maak bloot seker dat ek kry
wat my toekom.
Nee, dit is nie in orde nie. Dit kom daarop neer dat die
uitgaweverslae nie akkuraat is nie, en gee aanleiding
tot onakkurate rekeningkundige stawings. Jy behoort
sorg te dra dat alle kwitansies bewaar word; slegs op
hierdie manier kan jy verseker wees dat jy vergoed
sal word vir dit wat aan jou verskuldig is.
12.3 - Een van ons klante het verneem of hulle kan
betaal deur 'n vermenging van rekeninge te gebruik
– 'n kombinasie van kontant en tjeks. Is dit in orde?
Wat staan my te doen?
Jy behoort veral bedag te wees op hierdie tipe
transaksies. Dit kan moontlik geldwassery wees,
'n proses waarvolgens geld wat op 'n onwettige
manier (bv. dwelms, omkopery, prostitusie, ens.)
verkry is, weggesteek word of as 'n wettige inkomste
voorgehou word. Jy behoort alles moontlik te doen
om te verseker dat hierdie 'n bona fide-transaksie is.
Betalings soos hierdie kan slegs onder buitengewone
omstandighede aanvaar word en nadat goedkeuring
van jou bestuurder ontvang is. Sommige van die
gevaartekens waarop jy bedag moet wees, sluit in:
betalings wat gedoen word in geldeenhede anders as
dié wat in die faktuur gespesifiseer word, pogings om
betalings in kontant te doen, betalings wat gedoen
word deur iemand wat nie 'n aandeel in die kontrak
het nie, oor-en-weer-betalings tussen rekeninge
anders as dié wat in die gewone gang van sake
gebruik word, en versoeke om meer as die verlangde
bedrag in te betaal As die rekening nie gehou word
in die naam van die kontrakterende maatskappy nie,
moet die betaling van die hand gewys word.

Ons werkwyse

OM NADERE BESONDERHEDE:
oor die akkuraatheid van finansiële en sakerekords en oor
die stryd teen geldwassery, lees "Die Manier Waarop Ons
Korrupsie Verhoed".

Wie om te kontak: As jy 'n rede tot kommer oor die

akkuraatheid van finansiële en sakerekords het, moenie
dit vir jouself hou nie. Praat met jou bestuurder, jou
Finansiële Direkteur, jou Mensehulpbronbestuurder
of jou Etiekkorrespondent; hulle sal jou kan help en
ondersteun (sien ook die hoofstuk oor "Ek is Besorg:
Ope Gesprek").
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As 'n onderneming

BINNE-

HANDEL
Alhoewel L'ORÉAL nie perke wil plaas op werknemers se vrye keuse om gepaste persoonlike beleggings te
maak nie, moet elkeen van ons altyd bedag wees op "binnehandel".

Ons moet
+ Bewus wees daarvan dat om privaatinligting te
gebruik om 'n belegging te maak, binne die bestek
van wette oor binnehandel kan val
+ Die vertroulikheid van enige privaatinligting
waartoe ons dalk toegang het, handhaaf ten einde
enige toevallige openbaarmaking te verhoed

Ons moenie
- Aandele in L'ORÉAL of enige ander maatskappy
koop of verkoop as ons op daardie tydstip oor
privaatinligting beskik nie
- Privaatinligting aan enigeen buite die Maatskappy
onthul nie
- Privaatinligting aan enigeen binne die Maatskappy
onthul nie

Eties?
13.1- Ek is nie 'n regskenner nie. Wat presies word by
"privaatinligting" bedoel?
"Privaatinligting" is 'n konsep wat deur die reg omskryf
word. In breë terme hou dit verband met beskikbare,
nie-openbare inligting wat 'n redelike belegger sou kon
gebruik as een van die redes om 'n beleggingsbesluit
te neem. Sulke inligting kan verband hou met die
L'ORÉAL-groep, sy aktiwiteite, sy klante of verskaffers,
of 'n ander maatskappy waarmee die L'ORÉAL-groep
in kontak is. Jy sal bykomende inligting in L'ORÉAL se
handves vir Aandelebeursetiek vind.
13.2 - Ek het pas verneem dat L'ORÉAL op die punt
staan om 'n ander maatskappy oor te neem. Hierdie
klink na 'n goeie tyd om aandele in een of die ander –
of beide – te koop aangesien die waardes waarskynlik
sal styg wanneer die transaksie aangekondig word.
Kan ek maar voortgaan en dit doen?
Nee, jy kan nie. As 'n L'ORÉAL-werknemer staan jy 'n
groot kans om as 'n "binne-persoon" beskou te word
en kan dus nie aandele in óf L'ORÉAL óf die ander
maatskappy koop of verkoop totdat die transaksie nie
aan die publiek bekendgemaak is nie.
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13.3 - Ek besef dat ek nie self L'ORÉAL-aandele
gegrond op privaatinligting kan koop nie. Maar wat
as ek so "terloops" aan my vriendin noem dat dit
dalk nou 'n goeie tyd sou wees om te koop. Sal dit in
orde wees?
Nee. Dit sou net so onaanvaarbaar wees asof jy self
aandele sou koop. Voorts, selfs al sou jou vriendin
nie jou raad volg nie, is die blote feit dat 'n gerug
deurgegee is 'n oortreding van ons gedragsnorme
en die wet.

Wie om te kontak: As jy 'n rede tot kommer oor

binnehandel het moenie dit vir jouself hou nie. Praat met
jou bestuurder, jou Regsdirekteur, die Interne Adviseur
oor Aandelebeursetiek of jou Etiekkorrespondent; hulle
sal jou kan help en ondersteun (sien ook die hoofstuk
oor "Ek is Besorg: Ope Gesprek"). Dra nogtans sorg om,
indien van toepassing, nie enige privaatinligting waarvan
jy kennis dra, te onthul nie.

Ons werkwyse

BELASTING
L'ORÉAL poog om 'n goeie korporatiewe burger te wees waar hy ook al bedrywig mag wees. Dit beteken
naamlik om belastingwette nougeset te respekteer en alle plaaslike en nasionale belastings soos deur daardie
wette vereis, ten volle te betaal.

Ons moet
+ Akkurate en omvattende boeke en rekords hou
+ Ons belastingvorms voorberei

Ons moenie

Wie om te kontak: As jy 'n rede tot kommer oor

belasting het, moenie dit vir jouself hou nie. Praat
met jou bestuurder, jou Finansiële Direkteur, jou
Mensehulpbronbestuurder of jou Etiekkorrespondent
of die Groep se Belastingafdeling; hulle sal jou kan help
en ondersteun (sien ook die hoofstuk oor "Ek is Besorg:
Ope Gesprek").

- L'ORÉAL wettende toelaat om sy
belastingverpligtinge te ontduik nie

Eties?
14.1 - Ek is deur 'n verskaffer genader wat sê hy het
'n onaantasbare manier om ons geld te bespaar.
Hy bied aan om die papierwerk vir die aankoop
van die jaareinde-bestelling van hulle goedere
via 'n derde land te herlei om te verhoed dat ons
verkoopsbelasting (BTW) betaal waarvoor hulle ons
andersins sou vra. Dit klink na 'n slim plan – kan ek
toestemming gee?
Nee: Enige poging om ons volle belastingverpligtinge
te ontduik – wat in effek is waarop hierdie neerkom –
is onwettig en oneties. L'ORÉAL se begroting maak
voorsiening om alle wettige belastings te betaal.
14.2 - Ek dink ons het 'n paar jaar terug 'n fout op 'n
belastingvorm gemaak wat ons belastingkoers op
daardie tydstip verlaag het. Wat staan my te doen?
As 'n beginsel betaal ons belasting ooreenkomstig
plaaslike reg en word deur die belastingowerhede as
betroubaar beskou. Jy moet dit met jou Finansiële
Direkteur of 'n lid van die Groep se Belastingafdeling
bespreek sodat hulle kan kyk of dit werklik 'n fout is
en, indien wel, hoe om die belastingowerhede te nader
sowel as te besluit watter stappe geneem moet word
om te verhoed dat hierdie fout nie in die toekoms
herhaal word nie.
14.3 - Daar is 'n hele paar berigte in die media oor
maatskappye wat belasting ontduik. Kan dit met
L'ORÉAL gebeur?
By L'ORÉAL betaal ons die belasting wat vereis word
in al die lande waarin ons bedrywig is. Ons beskou dit
as een van die maniere waarop ons 'n positiewe bydrae
kan maak tot die lande en gemeenskappe waarin ons
teenwoordig is.
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RESPEKTEER ONS VERPLIGTINGE AS 'N WERKGEWER

"Ons mik om van L'ORÉAL 'n fantastiese
plek te maak om in te werk. Ons weet dat
ons werknemers ons grootse bates is."
Inhoudsopgawe
BLADSY 31

Gesondheid, veiligheid
en sekuriteit
BLADSY 32

Diversiteit

BLADSY 34

Teistering en treitering
BLADSY 35

Seksuele teistering
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Ons werkwyse

GESONDHEID,

VEILIGHEID EN SEKURITEIT
Almal van ons wat saam met of vir L'ORÉAL werk, het 'n reg tot 'n gesonde, veilige en beveiligde werksomgewing
en veiligheid by die werk hang van almal van ons af.

Ons moet
+ Alle redelike voorsorg tref om 'n veilige en gesonde
werksomgewing te handhaaf
+ Seker maak dat ons nie onself of andere deur ons
handelinge in gevaar stel nie
+ Seker maak dat ons weet wat om in 'n noodgeval
by ons werkplek te doen
+ Alle ongelukke, hoe gering ook al, onmiddellik aan
ons terrein se veiligheidsbestuurder of bestuur
rapporteer sowel as enige gedrag, installasies of
items wat die veiligheid van ons werksomgewing
waarskynlik sal kompromitteer

Ons moenie
- Die Maatskappy se reëls oor gesondheid en
veiligheid by die werk ignoreer nie

Eties?
15.1 - My bestuurder het gesê dat sy bekommerd is
dat ek nie genoeg slaap kry nie, en het voorgestel dat
ek nie so dikwels in die aand na werk moet uitgaan
nie. Sy sê sy is bekommerd dat ek dalk kan indut en 'n
ongeluk kan hê. Goed, so een of twee keer was ek 'n
bietjie vaak – maar ek kan steeds my werk doen. Seer
sekerlik het dit niks met haar te make wat ek na ure
doen nie? Is ek nie geregtig op 'n private lewe nie?
Ek dink sy is kleingeestig. Wat staan my te doen?
Hoe jy jou aande deurbring, is jou saak. Maar as jou
moegheid jouself en andere in gevaar stel, dan het jou
bestuurder die reg om die saak met jou op te neem
– alhoewel sy dit met sensitiwiteit en respek vir jou
privaatheid moet doen. Alhoewel ons werknemers
se privaatlewens respekteer, kan gedrag wat dalk 'n
veiligheidsgevaar vir jou of jou kollegas kan skep, nie
aanvaar word nie. Veiligheid kan nie gekompromitteer
word nie.

15.3 - As 'n verkoopsverteenwoordiger ry ek dikwels
na donker in groot stede en landelike gebiede. Soms
voel ek onveilig. Ek het die sekuriteitskwessie met
my bestuurder opgeneem, maar hy het niks omtrent
my kommer gedoen nie. Behoort ek dit met iemand
anders in die Maatskappy op te neem?
Ja, jy behoort jou Mensehulpbronbestuurder te
raadpleeg sodat julle moontlike oplossings kan
bespreek om hierdie tipe situasie te vermy.
15.4 - Ek het 'n kollega wat op die oomblik
klaarblyklik onder geweldige druk verkeer. Ek het
probeer om met hom daaroor te praat, maar hy weier
om dit te doen. Gister het hy by die werk omgekap.
Wat staan my te doen?
Dit is belangrik dat Mensehulpbronne en jou kollega se
bestuurder onmiddellik hieroor ingelig word sodat hulle
vinnig kan optree. As jy twyfel of dit gedoen is, moet
nie huiwer om die aangeleentheid aan jou kant na 'n
hoër gesag te verwys nie.
15.5 - Ek het pas verneem dat een van ons
subkontrakteurs op ons persele gedrink het.
Aangesien hy tegnies nie 'n L'ORÉAL-werknemer
is nie, moet ek my hiermee bemoei?
Jy behoort enige gedrag wat die veiligheid van jou
werksomgewing kan kompromitteer of enigeen in
gevaar kan stel aan jou bestuurder te rapporteer.

Wie om te kontak: As jy 'n rede tot kommer oor

gesondheid, veiligheid en sekuriteit het, moenie
dit vir jouself hou nie. Praat met jou bestuurder,
jou Bestuurder: Gesondheid en Veiligheid, jou
Mensehulpbronbestuurder of jou Etiekkorrespondent;
hulle sal jou kan help en ondersteun (sien ook die
hoofstuk oor "Ek is Besorg: Ope Gesprek").

15.2 - My produksietoesighouer het aan my opdrag
gegee om dan en wan 'n veiligheidstoestel wat die
produksielyn vertraag, te deaktiveer. Wat staan my
te doen?
Jy moet nooit enige veiligheidstoestel of
moniteringstoerusting sonder voorafgoedkeuring deur
'n veiligheidsverteenwoordiger omseil, ontkoppel of
deaktiveer nie. As jou produksietoesighouer daarop
aandring, moet jy weier en die terreinbestuurder en
jou MH inlig. Veiligheid is 'n absolute verpligting wat
nooit om watter rede ook al deur produksieskedules
gekompromitteer moet word nie.
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As 'n werkgewer

DIVERSITEIT
Die diversiteit van individuele talente in ons werksmag versterk ons kreatiwiteit, en stel ons in staat om
relevante produkte te ontwikkel en te bemark. L'ORÉAL heg waarde aan alle tipes skoonheid.
L'ORÉAL is 'n inklusiewe, gelykegeleentheid-werkgewer. Ons fasiliteer die professionele integrasie van
mense wat onderverteenwoordig is in die werksmag, in die besonder mense met gestremdhede en
onderverteenwoordigde maatskaplike en/of etniese groepe.

Ons moet
+ L'ORÉAL se verbintenis tot diversiteit
ondersteun en bevorder, naamlik ten opsigte van
Mensehulpbronne, Bemarking, Aankope en Bydrae
tot Gemeenskappe
+ Verseker dat ons verskaffers, klante en sakevennote
bewus is van L'ORÉAL se diversiteitsbeleid

Ons moenie
- Op grond van die volgende diskrimineer of teister/
treiter nie:
- geslag
- gestremdheid
- huwelikstatus of gesinsituasie
- seksuele oriëntasie
- ouderdom
- politieke en filosofiese menings
- godsdienstige oortuigings
- vakbondaktiwiteit
- etniese, sosiale, kulturele of nasionale oorsprong
Hierdie verbod op diskriminasie geld nie net vir
werwing nie, maar ook vir alle besluite wat met
opleiding, bevordering, voortgesette indiensneming
en werksomstandighede in die algemeen verband
hou, sowel as ons verhouding met ons verskaffers,
kliënte, sakevennote en derde partye

Eties?
16.1 - Wat presies bedoel L'ORÉAL met
"diskriminasie"? Is dit dieselfde as die omskrywing wat
deur die reg in my land gegee word, of verskil dit?
Die eerste reël is dat L'ORÉAL nasionale wette
respekteer en daarom kan strafmaatreëls teen enige
werknemer wat die diskriminasiewette in hulle land
skend, ingestel word. Maar daar kan dalk lande wees
waar die wet op diskriminasie nie sekere gedrag
verbied wat deur die Maatskappy as onaanvaarbaar
beskou word nie. L'ORÉAL is, byvoorbeeld, nie net
gekant teen direkte diskriminasie nie, maar ook teen
indirekte diskriminasie.
Direkte diskriminasie beteken enige handeling ten
opsigte van werk, opleiding, bevordering, voortgesette
indiensneming of enige ander aspek van die werkslewe
wat daarop neerkom dat dié wat daardeur geraak word,
nie gelyke behandeling of geleenthede geniet nie.
Indirekte diskriminasie is enige handeling wat, alhoewel
oënskynlik neutraal, enigeen met 'n spesifieke geslag,
ouderdom, gestremdheid of ander eienskap vergeleke
met ander benadeel.
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16.2 - MH het voorgestel dat ek 'n gestremde persoon
by my span integreer. Ek weet dat diversiteit vir
L'ORÉAL belangrik is, maar ek is bang dat hierdie
persoon dikwels met siekteverlof sal wees, tot só 'n
mate dat dit die res van die span sal ontwrig, en dat
ek onder 'n verpligting sal wees om aan hom spesiale
behandeling te gee, wat jaloesie aan die kant van die
ander spanlede tot gevolg kan hê.
Hierdie is vooropgestelde idees. Ervaring wys
dat die teenwoordigheid van gestremde persone
werksverhoudinge nie wesentlik verander nie. Net soos
vir alle ander mense word werwing van gestremde
kandidate op vaardighede gegrond. Die enigste verskil
is dat die verenigbaarheid van die pos sistematies
gekontroleer word. Sommige aanpassingsmaatreëls mag
dalk nodig wees, maar dit is om die waarheid te sê selde
die geval.
16.3 - 'n Lid van my span het pas 50 geword. Ek wou
'n partytjie reël om dit te vier, maar sy wou nie en het
gesê dat L'ORÉAL nie enige professionele toekoms
vir seniors bied nie en dat sy nie aandag op haar
ouderdom wil vestig nie. Wat behoort my antwoord
aan haar te wees?
Stel jou kollega gerus en vra haar om haar
Mensehulpbronbestuurder te spreek sodat hulle oor haar
loopbaanplan kan gesels. L'ORÉAL is daartoe verbind
om aan almal 'n dinamiese loopbaan te bied, ongeag
ouderdom, en laat almal toe om tot die ontwikkeling van
hulle loopbaan by te dra.
16.4 - Een van my kollegas het nie 'n verskaffer, wat
na my mening aan al ons verwagtinge voldoen, gekies
nie. Gegewe opmerkings wat deur hierdie kollega
gemaak is, vermoed ek dat dit weens die verskaffer
se nasionaliteit en etniese oorsprong is. Wat staan my
te doen?
Enige diskriminasie gegrond op velkleur, nasionaliteit
of etniese oorsprong is onaanvaarbaar vir L'ORÉAL.
Dit ontsê die respek wat almal van ons verdien. Probeer
om hieroor met jou Diversiteitskorrespondent te praat;
so nie behoort jy die aangeleentheid met jou bestuurder
of Aankopebestuurder op te neem.

Ons werkwyse

16.5 - Ek is nie gemaklik wanneer ek grappies in
swak smaak hoor oor sommige van my kollegas wat
homoseksueel is nie. Wat staan my te doen? Behoort
ek met MH te praat?

16.9 - Ek staan op die punt om met kraamverlof
te gaan en is bekommerd oor wat gaan gebeur
wanneer ek terug kom en oor my toekomstige
loopbaangeleenthede. Wie kan ek om raad vra?

Homofobie is heeltemal onaanvaarbaar. Elkeen van
ons het die reg om deur ander gerespekteer te word.
Ons wil 'n oop en inklusiewe werksomgewing hê. As jy
hierdie tipe probleem teëkom, probeer om diegene wat
die grappies vertel, te laat verstaan dat hulle gedrag
onaanvaarbaar is. So nie, praat met jou bestuurder, jou
Mensehulpbronbestuurder, jou Diversiteitskorrespondent
of jou Etiekkorrespondent.

L'ORÉAL se beleid is om werknemers tydens hulle
kraamverlof te ondersteun. Benewens betaalde
kraamverlof waarborg L'ORÉAL die herintegrasie van
werknemers aan die einde van hulle kraamverlof, in
hulle vorige posisie of 'n gelyksoortige posisie in terme
van status en salaris. Jy moet die aangeleentheid met
jou Mensehulpbronbestuurder bespreek voordat jy op
kraamverlof gaan.

16.6 - Ek hou daarvan om die werksweek met 'n
spanvergadering op Vrydagaande af te sluit sodat
ons enige kwessies kan bespreek wat gedurende die
week opgeduik het. Ek weet dat dit probleme vir twee
lede van my span skep wat, om godsdienstige redes,
verkies om vroeg op Vrydae huis toe te gaan. Is hierdie
indirekte diskriminasie?

Wie om te kontak: As jy 'n rede tot kommer oor

diversiteit het, moenie dit vir jouself hou nie Praat met
jou bestuurder, jou Mensehulpbronbestuurder, jou
Diversiteitskorrespondent of jou Etiekkorrespondent;
hulle sal jou kan help en ondersteun (sien ook die
hoofstuk oor "Ek is Besorg: Ope Gesprek").

Dit kan indirekte diskriminasie wees as jy nie 'n geldige
behoefte het om die vergadering op Vrydagaande te
hou nie, of as daar nie 'n meer gepaste manier is om aan
jou behoeftes te voldoen nie. Dit wil voorkom asof jy 'n
geldige behoefte vir die vergadering het (om jou span se
vordering te moniteer en om beskikbaar vir hulle vrae te
wees), maar is dit regtig nodig dat dit op 'n Vrydagaand
gehou moet word? Kan jy nie dieselfde resultate verkry
deur die vergadering vroeër in die dag te hou nie – of
eerste ding Maandagoggend?
16.7 - Ek hoor voortdurend dat diversiteit belangrik is
vir die Groep. Beteken dit dat ek slegs vroue of mense
vanuit etniese minderhede moet aanstel of bevorder?
Nee, dit is nie wat verwag word nie. By L'ORÉAL neem
ons mense op grond van meriete in diens, en jy moet
dus die beste kandidaat vir die werk kies. Maar onthou
dat diversiteit nie net beperk is tot vroue en etniese
minderhede nie. Dit sluit ander groepe in waarteen
dikwels gediskrimineer word, soos gestremde mense,
ouer mense, ensovoorts.
16.8 - As ek dieselfde godsdienstige oortuigings as
sommige van my kollegas deel, kan ek hulle na 'n
gebedsgroep nooi?
Jy kan werknemers nooi wat dieselfde geloof deel.
Ons vra egter dat almal die oortuigings van ander
respekteer. Dit beteken dat ons ons daarvan moet
weerhou om ander te probeer "bekeer".
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As 'n werkgewer

TEISTERING

EN TREITERING
Elkeen van ons het die reg tot respek en menswaardigheid. By L'ORÉAL is daardie beginsel fundamenteel tot
die manier waarop ons werk. Enige gedrag of handeling wat waarskynlik hierdie reg sal skend, en in besonder
enige vorm van teistering of treitering, is onaanvaarbaar.

Ons moet
+ L'ORÉAL se verbintenis tot 'n werkplek vry van alle
treitering en teistering ondersteun en bevorder
+ Hoflik wees: ons kollegas en sakevennote op
dieselfde manier behandel as wat ons wil hê hulle
ons moet behandel

Ons moenie
- Bewustelik 'n persoon skaad of teister of opsetlik
veroorsaak dat iemand 'n fout begaan nie

Eties?
17.1 - Wat presies bedoel L'ORÉAL met "teistering"
en "treitering"? Ek dink nie ons het in my land 'n wet
hieroor nie.
Die eerste reël is dat L'ORÉAL die plaaslike reg
respekteer en daarom kan strafmaatreëls teen enige
werknemer wat die wette teen teistering in hulle land
skend, ingestel word. Maar daar kan dalk lande wees
waar L'ORÉAL van mening is dat die wet op teistering
nie sekere gedrag belet wat deur die Maatskappy
as onaanvaarbaar beskou word nie. Na gelang
van omstandighede kan sekere gedrag as onvanpas
beskou word, soos:
- Handelinge wat ten doel het om te skaad of te ontstel
- Om bewustelik te veroorsaak dat 'n persoon 'n fout
begaan
- Vernedering of intimidasie
- Fisiese of sosiale isolering (die sogenaamde
"silent treatment")
Teistering kan ook tussen kollegas voorkom. Daar
bestaan dalk nie enige wet in jou land oor hierdie
onderwerp nie. Jy sal egter waarskynlik vind dat
hierdie tipe gedrag wettig verbied word, selfs al word
daar nie na as teistering of treitering verwys nie.
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17.2 - My bestuurder is uiters intimiderend. Ek weet sy
druk ons om werk van gehalte te lewer, maar by tye
kan sy mense regtig verkleineer, en dit het 'n impak op
die moraal van die span as geheel. Is daar iets wat ek
hieromtrent kan doen?
Daar word van jou bestuurder verwag om haar span
te daag en aan te spoor om die gehalte werk te lewer
wat ons by L'ORÉAL verwag. Dit kom daarop neer
dat sy spanlede se prestasie sal kritiseer en daarop
kommentaar sal lewer. Daar word egter ook van 'n
bestuurder verwag om spanlede met respek te hanteer
en met die nodige sensitiwiteit op te tree. As jy voel dat
jy nie met die nodige respek op 'n professionele manier
behandel word nie, behoort jy 'n poging aan te wend
om hieroor met jou bestuurder te praat. Jy kan ook jou
Mensehulpbronbestuurder hieroor raadpleeg. 'n Goeie
werksomgewing is slegs moontlik indien almal van
ons dit ondersteun en betrokke raak – ongeag of ons
bestuurders of werkers is.

Wie om te kontak: As jy 'n rede tot kommer oor

teistering en treitering het, moenie dit vir jouself hou nie
Praat met jou bestuurder, jou Mensehulpbronbestuurder
of jou Etiekkorrespondent; hulle sal jou kan help en
ondersteun (sien ook die hoofstuk oor "Ek is Besorg:
Ope Gesprek.").

Ons werkwyse

SEKSUELE

TEISTERING
Elkeen van ons het die reg tot respek en menswaardigheid. By L'ORÉAL is daardie beginsel fundamenteel tot
die manier waarop ons werk. Enige gedrag of handeling wat waarskynlik hierdie reg sal skend, en in besonder
enige vorm van seksuele teistering, is onaanvaarbaar.

Ons moet
+ L'ORÉAL se verbintenis tot 'n werkplek vry van alle
seksuele teistering ondersteun en bevorder
+ Ons van enige seksuele teistering weerhou beide
intern en ekstern ten opsigte van derde partye met
wie ons in professionele kontak is

Ons moenie
- Volhou met enige gedrag wat aan ons as
ongevraagd uitgewys is nie

Eties?
18.1 - Wat presies bedoel L'ORÉAL met "seksuele
teistering"? Is dit dieselfde as die omskrywing wat
deur die reg in my land gegee word, of verskil dit?
Die eerste reël is dat L'ORÉAL plaaslike wette
respekteer en daarom kan strafmaatreëls teen enige
werknemer wat die wette teen seksuele teistering in
hulle land skend, ingestel word. Maar daar kan dalk
lande wees waar L'ORÉAL van mening is dat die wet
op seksuele teistering nie sekere gedrag verbied wat
deur die Maatskappy as onaanvaarbaar beskou word
nie. Na gelang van omstandighede kan sekere gedrag,
weens die erns of frekwensie daarvan, as onvanpas
beskou word, soos:
- Onwelkome of onvanpaste fisiese kontak, e-posse,
grappies, kyke of ander gebare, opmerkings,
uitnodigings of versoeke van 'n seksuele aard
- Verspreiding of tentoonstelling van dokumente,
plakkate, objekte, ens. van 'n seksuele aard
- Om seksuele of romantiese aktiwiteit as 'n
voorwaarde vir posbevordering of enige ander
diensvoordeel te stel
Seksuele teistering kan beide mans en vroue raak.
Dit kan voorkom by 'n L'ORÉAL-werkplek of by enige
ander lokaal waar ons sake doen.

18.2 - Tydens 'n spanpartytjie het een van my
kollegas bevind dat ons bestuurder onbehoorlik
teenoor haar opgetree het in soverre sy lyftaal en
opmerkings betref. Sy is egter bang om daaroor
te praat, aangesien sy nie as preuts gesien of haar
professionele loopbaan in gevaar wil stel nie.
Wat staan my hieromtrent te doen?
Jy behoort jou kollega aan te moedig om direk met die
bestuurder te praat indien sy gemaklik voel om dit te
doen. Indien nie, kan sy ook die aangeleentheid met die
Mensehulpbronbestuurder opneem. As jou kollega nie
stappe neem nie, dan behoort jy aan MH te rapporteer
wat sy jou vertel het – selfs al beskik jy nie oor al die
feite nie en al het jy nie self die teistering waargeneem
nie. Dit is van kritieke belang om 'n einde te maak aan
aanstootlike gedrag voordat dinge hand uit ruk.
18.3 - Ek het 'n vergader met 'n kliënt en hy is altyd
besig om aan my te vat en opmerkings oor my
figuur te maak en hoe hy meer by ons sal koop mits
ek saam met hom gaan uiteet. Dit is 'n kliënt, nie 'n
ander L'ORÉAL-werknemer nie, so ek is nie seker of
L'ORÉAL enigiets daaromtrent sal doen nie.
Jy behoort met jou bestuurder of jou
Mensehulpbronbestuurder te praat. L'ORÉAL se beleid
is om seker te maak dat hulle werknemers nie aan
seksuele teistering onderwerp word nie, met inbegrip
van sakevennote.

Wie om te kontak: As jy 'n rede tot kommer oor

seksuele teistering het, moenie dit vir jouself hou nie.
Praat met jou bestuurder, jou Mensehulpbronbestuurder
of jou Etiekkorrespondent; hulle sal jou kan help en
ondersteun (sien ook die hoofstuk oor "Ek is Besorg:
Ope Gesprek").
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RESPEKTEER ONS VERPLIGTINGE AS 'N
VERANTWOORDELIKE KORPORATIEWE BURGER

Ons doen ons deel om 'n wêreld van
skoonheid en mooiheid te skep.
Inhoudsopgawe
BLADSY 37

Politieke aktiwiteite en
gunswerwing
BLADSY 38

Omgewingsrentmeesterskap
BLADSY 39

Bydrae tot die gemeenskap
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Ons werkwyse

POLITIEKE AKTIWITEITE

EN GUNSWERWING
L'ORÉAL dra nie by tot politieke partye, politici of verwante instansies nie. As 'n leier in die kosmetiekbedryf
glo L'ORÉAL egter dat hy 'n plig het om proaktief te wees en om deel te neem aan die openbare
besluitnemingsproses in die lande waarin hy bedrywig is.
L'ORÉAL respekteer sy werknemers se reg om as individue aan die politieke proses deel te neem – mits hulle
verseker dat hulle sodoende nie die Maatskappy verteenwoordig nie.

Ons moet
+ Sou ons aan persoonlike politieke aktiwiteite
deelneem, duidelik spesifiseer dat ons nie op enige
manier verteenwoordigend van L'ORÉAL is nie
+ Ons bestuurder inlig indien ons politieke aktiwiteite
ons dalk daarvan sal weerhou om ons pligte by
L'ORÉAL na te kom of kan veroorsaak dat ons
persoonlike politieke beskouings met dié van
L'ORÉAL verwar kan word (sien die hoofstuk oor
"Botsing van belange")
+ L'ORÉAL se waardes ten opsigte van geskenke
en onthaal en die voorkoming van omkopery
ten strengste respekteer (sien die hoofstuk oor
"Omkopery en Vergemaklikingsbetalings")

Ons moenie
- Die Maatskappy se fondse en hulpbronne
(met inbegrip van Maatskappytyd, -telefone,
-papier en ander Maatskappybates) gebruik om
ons persoonlike politieke aktiwiteite uit te voer of
te ondersteun nie
- Die werkplek as 'n politieke verhoog gebruik nie
- Daartoe aanleiding gee dat ander glo dat L'ORÉAL
ons persoonlike politieke aktiwiteite ondersteun nie
- Gesprekke met verteenwoordigers van openbare
owerhede of politieke partye aangaan ten opsigte
van plaaslike of internasionale regulasies sonder dat
die bestuurder in ons land/ons Entiteitsbestuurder
uitdruklik toestemming daartoe verleen het nie
en dan slegs onderworpe daaraan dat ons op die
register vir steunwerwers geregistreer is indien so 'n
register bestaan

Eties?
19.1 - Ek doen 'n bietjie werk as 'n vrywilliger vir
'n plaaslike kandidaat wie se beleid grotendeels
met L'ORÉAL se waardes ooreenstem. Mag ek die
afdrukmasjien gebruik om 'n paar biljette te kopieer?
Nee. Moenie Maatskappytyd of -hulpbronne van enige
aard gebruik om politieke aktiwiteite te ondersteun nie.

19.2 - My bestuurder het my gevra of ek 'n donasie
vir sy dogter se burgemeestersveldtog wil maak. Is
dit gepas?
Nee. Selfs al plaas jou bestuurder nie druk op jou nie, is
enige versoek van hierdie aard, hoe onskadelik ook al,
onvanpas en kan dalk as dwang beskou word.
19.3 - Ek wil myself verkiesbaar stel vir 'n politieke
amp in my stad. Ek is van voorneme om op my
plakkate te vermeld dat ek vir L'ORÉAL werk.
Dit is onvanpas aangesien die indruk geskep kan word
dat L'ORÉAL implisiet jou kandidatuur ondersteun.
19.4 - Wat behels gunswerwing nou eintlik? Wanneer
ons in die media daarvan hoor, word dit nie altyd in 'n
goeie lig gestel nie.
Gunswerwing is 'n aktiwiteit wat behels dat bydraes
gemaak word tot die openbare besluitnemingsproses
verwant aan regulasies wat waarskynlik 'n impak op ons
aktiwiteite sal hê sodat die openbare besluitnemer kan
insien hoe hierdie regulasies ons sal raak. Indien ons
van mening is dat sulke regulasies skadelik kan wees,
maak ons dit bekend en probeer om die impak daarvan
te beperk. L'ORÉAL publiseer gereeld mededelings oor
die standpunte wat hy huldig sowel as die openbare
owerhede en instansies waarmee hy saamwerk en
waardeur hy aan hierdie debat deelneem, met die
uiterste ontsag vir alle geldende tersaaklike wette.
19.5 - Behoort werknemers hulle politieke menings en
verbintenisse in die werkplek te lug?
L'ORÉAL respekteer sy werknemers se reg om as
individue aan die politieke proses deel te neem, maar
die werkplek is nie die aangewese plek om politiek te
praat nie.

Wie om te kontak: As jy 'n rede tot kommer oor

politieke aktiwiteite of gunswerwing het, moenie dit
vir jouself hou nie. Praat met jou bestuurder, jou
Mensehulpbronbestuurder of jou Etiekkorrespondent;
hulle sal jou kan help en ondersteun (sien ook die
hoofstuk oor "Ek is Besorg: Ope Gesprek").
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As 'n verantwoordelike korporatiewe burger

OMGEWING-

RENTMEESTERSKAP
L'ORÉAL respekteer die omgewing en streef daarna om sy omgewingsimpak te verminder. Ons het ten doel
om openlik oor ons prestasies op hierdie terrein, sowel as ons uitdagings, te kommunikeer.
Baie van die aktiwiteite wat te make het met die vrystelling van ons produkte op die mark het 'n impak op
die omgewing. Dit is almal se verantwoordelikheid om daarna te streef om hierdie impak sover moontlik te
verlaag. Hoe gering ook al, elke stap tel.

Ons moet
+ L'ORÉAL se verbintenis tot omgewingsvriendelike
prosesse implementeer
+ Voorkeur verleen aan die gebruik van hernubare
grondstowwe en die ontwikkeling van
omgewingsvriendelike verpakking
+ Ons gedrag in alle opsigte opweeg teenoor die
impak wat ons op die omgewing het sodat ons
daardie impak sover moontlik kan verlaag deur,
byvoorbeeld, onnodige reise uit te skakel, aan
water en energie te bespaar en te verhoed dat ons
afvalprodukte genereer. Waar afval 'n noodwendige
gevolg is, verseker dat materiaal herwin of op 'n
verantwoordelike wyse mee weggedoen word.
Selfs die geringste gebaar, soos om kosreste in die
Maatskappy se aangewese eet-areas te skei, kan 'n
verskil maak
+ Alle nodige voorsorg tref om 'n oortreding van
L'ORÉAL se omgewingsbeleid te verhoed
+ Alle stortings of ongewone vrystellings aan die
atmosfeer of water onmiddellik by bestuurder of
ons Gesondheid- en Veiligheidsbestuurder aanmeld

Ons moenie
- Die Maatskappy se reëls oor
omgewingsrentmeesterskap ignoreer nie

Eties?
20.1 - Daar skeel iets met 'n kritieke stuk toerusting
wat besoedeling op 'n vername deel van die
vervaardigingslyn beheer. Ek het pas verneem dat
dit drie dae sal neem voordat die onderdele land
en herstelwerk gedoen kan word. Kan ons regtig
bekostig om produksie tot 'n stilstand te bring en 'n
erge agterstand op te bou ten opsigte van bestellings
waaraan voldoen moet word?
Ons het geen keuse nie. Ons verbintenis tot goeie
omgewingspraktyke geniet voorrang bo enige
korttermyn-wins- of -produksieskedules. Oënskynlik
word die masjien bedryf sonder om op die vereistes vir
besoedelingsbeheer ag te slaan. Jy behoort jou bestuur
dadelik in te lig sodat 'n oplossing gevind kan word.
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20.2 - Met dien verstande dat daar aan plaaslike
wetgewing voldoen word, hoekom moet ons L'ORÉAL
se omgewingstandaarde navolg as hierdie standaarde
'n mededingingsvoordeel aan ons mededingers
verleen?
+ L'ORÉAL se verbintenis tot die omgewing strek
verder as blote voldoening aan regsprosesse. Indien
jy van mening is dat kwessies rondom mededingende
sakebedrywe hier bedreig word, behoort jy die
aangeleenthede met jou bestuurder te bespreek.
OM NADERE BESONDERHEDE:
oor L'ORÉAL se bydrae tot omgewingsrentmeesterskap,
lees asseblief die "2020-Teiken-oogmerke: Almal se
aandeel aan skoonheid"

Wie om te kontak: As jy 'n rede tot kommer

oor omgewingsrentmeesterskap het, moenie
dit vir jouself hou nie Praat met jou bestuurder,
jou Bestuurder: Gesondheid en Veiligheid, jou
Mensehulpbronbestuurder of jou Etiekkorrespondent;
hulle sal jou kan help en ondersteun (sien ook die
hoofstuk oor "Ek is Besorg: Ope Gesprek").

Ons werkwyse

BYDRAE

TOT DIE GEMEENSKAP
L'ORÉAL is 'n verantwoordelike belanghebber in die gemeenskap, 'n goeie buurman en 'n besorgde burger
wat 'n verpligting teenoor die gemeenskappe het waarin ons sake doen. Ons moedig werknemers aan om 'n
aktiewe rol in die gemeenskap te vervul.

Ons moet
+ Begryp dat filantropie 'n langtermyn-verbintenis
is. Alle handelinge, ongeag die omvang daarvan,
moet met 'n duidelike plan oor hoe die vennootskap
mettertyd kan ontwikkel, benader word

Ons moenie
- L'ORÉAL by handelinge betrek wat nie ons Etiese
Beginsels en die Groep se filantropiese strategie
weerspieël nie

OM NADERE BESONDERHEDE:
oor L'ORÉAL se bydrae tot die gemeenskap, lees asseblief
die "2020-oogmerke: Almal se aandeel aan skoonheid"

Wie om te kontak: As jy 'n rede tot kommer

oor bydraes tot die gemeenskap het, moenie dit
vir jouself hou nie. Praat met jou bestuurder, jou
Mensehulpbronbestuurder of jou Etiekkorrespondent;
hulle sal jou kan help en ondersteun (sien ook die
hoofstuk oor "Ek is Besorg: Ope Gesprek").

- Werknemers of sakevennote onder 'n verpligting
plaas om geskenke of fondse te skenk aan
filantropiese projekte wat deur L'ORÉAL
ondersteun word nie

Eties?
21.1 - 'n Filantropiese program waarby ek in my
gemeenskap betrokke is, het verneem of L'ORÉAL
gratis produkte kan verskaf om hulle saak te
ondersteun. Ek weet dat 'n groot hoeveelheid sjampoe
en badjel binnekort vernietig gaan word omdat die
verpakking verouderd is. Ek kan reël dat hierdie
produkte sonder enige iemand se medewete opgetel
word. Kan ek dit aan hulle gee?
L'ORÉAL sal jou graag in jou filantropiese pogings
ondersteun, mits dit in lyn met die Maatskappy se
strategie is. Jy behoort jou bestuurder in kennis te
stel. Na regte, behoort hy of sy te oordeel of hierdie
spesifieke liefdadigheidsgeval in lyn is met L'ORÉAL
se strategie is, en sal dit as 'n geval aan die persoon
verantwoordelik vir filantropie kan voorhou.
21.2 - Die hospitaal waar ek elke week vrywillige diens
verrig, vra dat almal moet help om nuwe vrywilligers
te werf. Hulle verwag ook van my om te sorg dat
L'ORÉAL meer betrokke raak. Ek weet dat 'n hele paar
van my kollegas dalk kan belang stel. Behoort ek hulle
direk te nader?
As hierdie hospitaal 'n geleentheid in lyn met L'ORÉAL
se oorhoofse filantropiese strategie bied, behoort
jy met jou bestuurder te praat om vas te stel of die
Maatskappy dalk moontlik in vennootskap met die
hospitaal betrek kan word. L'ORÉAL streef daarna
om meer as 'n blote "tjek" te gee. Inteendeel, ons wil
vennootskappe ontwikkel waar kontantskenkings en
goedertrou, sowel as werknemerbydraes gekombineer
word, veral in soverre dit die deel van ons kundigheid
ten behoewe van andere betref. Dalk kan jy die
korporatiewe borg vir hierdie projek wees en 'n
betekenisvolle langtermynprogram saam ontwikkel.
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DIE BESTUURDER

SE ROL

As 'n Bestuurder het jy 'n bykomende verantwoordelikheid, omdat
- Jy 'n voorbeeld stel en etiese gedrag moet bevorder
- Jy 'n besluitnemer is wat met komplekse en moeilike kwessies gekonfronteer word
- Jou span by jou om hulp sal aanklop

Hoe om 'n voorbeeld te stel

Hoe om jou span se vrae te beantwoord

Benewens jou alledaagse optrede, wat voortreflik
moet wees, is daar 'n paar eenvoudige gebare wat
jy kan inspan om te wys hoeveel waarde jy aan
gedragsnorme by L'ORÉAL heg, naamlik:
- deur die L'ORÉAL-GEES in jou kantoor te openbaar
- altyd die Gedragskode byderhand te hê
- nooit van jou span te verwag of selfs aan die hand te
doen dat hulle die Gedragskode moet ignoreer nie
- tyd opsy te sit om die Gedragskode omsigtig aan
nuwe werknemers te verduidelik
- tyd in die loop van die jaar (en nie net op
Etiekdag nie) te vind om kwessies verwant
aan etiek te bespreek
- gereeld te besin oor die etiese dilemmas wat dalk
weens jou werk kan ontstaan
- tydens jaarlikse personeelevaluerings in detail etiese
bevoegdhede soos "Handel/Lei aan die hand van
Menslike Sensitiwiteit" en "Verkry Resultate met
Integriteit" te bespreek
- Sodra 'n geleentheid hom voordoen, 'n werknemer
se besonderse etiese en heldhaftige gedrag te
herken en waardering daarvoor uit te spreek

Maak seker dat jy bewus is van die Groep
se onderskeie etiese beleide. Dit is jou
verantwoordelikheid om te verseker dat jou span
bewus is van hulle. Ruim ook tyd in om na jou
werknemers te luister: dit is selde maklik vir hulle om
hierdie tipe vrae te opper.

Dalk is jou personeel huiwerig om met jou oor
hulle etiese kwellinge en vrae te praat. Jy kan
hulle gerusstel deur gereeld aan hulle te sê dat jy
beskikbaar is om na hulle sorge te luister en deur
hulle daaraan te herinner dat 'n werknemer wat,
in goeder trou, sy of haar kwellinge deel, geen
vergelding hoef te vrees nie.

Hoe word etiek deel van die
besluitnemingsproses
Wanneer jy 'n besluit moet neem, verwys na die vrae
wat onder die afdeling "Hoe om Hierdie Gedragskode
te Gebruik" ingesluit is. Hou in gedagte dat bloot
omdat jy die reg het om iets te doen, nie noodwendig
beteken dat dit in lyn met die Groep se Etiese
Beginsels is nie.
As jy om etiese redes 'n besluit geneem het, deel dit,
onderworpe aan ons reëls oor vertroulikheid, met
jou span sodat hulle by jou kennis kan baat en jou
voorbeeld kan volg.
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As jy nie weet hoe om hulle vrae te beantwoord nie,
moet jy hulle na die persoon verwys wat die beste
daartoe in staat is om raad te gee.
Wat is belangriker vir my as 'n Bestuurder:
om my verpligtinge ten opsigte van finansiële
of sakedoelwitte na te kom, of dié wat in die
Gedragskode gestel word?
Die twee is heeltemal versoenbaar – en hou direk
met mekaar verband. Om die regte dinge om die
regte redes te doen, is altyd goeie sakepraktyk.
Die Maatskappy se belange word nooit deur onetiese
of onwettige sakepraktyke bevorder nie.
Is Etiese Beginsels op alle vlakke van bestuur van
toepassing, tot op die hoogste vlak?
Etiese Beginsels is op almal van toepassing. Hoe groter
'n mens se verantwoordelikhede, hoe meer voorbeeldig
jou gedrag. 'n Dubbele standaard sou onaanvaarbaar en
teenstrydig met L'ORÉAL se etiek wees.
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