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L'ORÉALI OLEMUS
L'ORÉAL on võtnud eesmärgiks pakkuda kogu maailma naistele ja meestele parimat kosmeetikat nii
kvaliteedi, toimivuse kui ka ohutuse mõttes. Järgmistel aastatel soovime võita üle maailma miljard uut
klienti, luues maailma erinevates paikades elavate inimeste lõputult mitmekesistele ilualastele vajadustele ja
soovidele vastavaid kosmeetikatooteid. Meie identiteet ja maine põhinevad kindlatel väärtushinnangutel ja
eetikapõhimõtetel. Väärtustest hindame me kirge, uuendusmeelsust, ettevõtlikkust, uuele avatust, kvaliteedile
orienteeritust ning vastutustundlikkust. Meie eetikapõhimõteteks on ausus, austus, julgus ja läbipaistvus.

KUI ÄRIETTEVÕTE
Meie juhtimisstrateegia põhineb pideval investeerimisel uurimis- ja arendustegevusse. See võimaldab meil
tarbijatele pakkuda tooteid, mis on uuenduslikud, kõrgelt efektiivsed, praktilised ja meeldivad kasutada ning
mida toodetakse kooskõlas kvaliteedi ja ohutuse kõige rangemate standarditega. Väärtustame kõrgel tasemel
ausust ja selgust: oma toodete klientidele reklaamimisel tugineme tõestatud saavutustele ja teaduslikele
andmetele. Oleme pühendunud usaldusel ja vastastikusel kasul põhinevate tugevate ja püsivate suhete
loomisele klientide ja tarnijatega. Me peame lugu meiega samas ärikeskkonnas tegutsejatest, kaasa arvatud meie
konkurendid. Oleme oma äritegevuses ausad: peame lugu asukohariigi seadustest ja järgime häid korporatiivseid
juhtimispõhimõtteid. Oleme seadnud endale kõrged standardid ka arvestuses ja aruandluses ning toetame
korruptsioonivastast võitlust. Me kohustume tagama pikaaegse ja stabiilse aktsionäri väärtuse, kaitstes ja
kasutades ettevõtte vara tõhusaimal viisil. Me taotleme suurepärast kvaliteeti ja paneme nii iseennast kui ka oma
meetodeid pidevalt proovile.

KUI TÖÖANDJA
"Meie eesmärgiks on muuta L'ORÉAL suurepäraseks tööpaigaks. Me teame, et töötajad on meie suurim
vara. Nad väärivad turvalist ja tervislikku töökeskkonda, kus tunnustatakse personaalset talenti ja teeneid,
väärtustatakse omanäolisust, austatakse privaatsust ning arvestatakse töö ja eraelu vahelise tasakaaluga. Usume,
et suudame pakkuda oma töötajatele innustavat keskkonda, põnevaid personaalseid väljavaateid ja võimalust
midagi olulist korda saata. Soodustame avatud, julgustavat, suuremeelset ja austavat õhkkonda, nii et kõik meie
töötajad julgeksid vabalt esitada küsimusi, väljendada oma mõtteid ja juhtida tähelepanu mureküsimustele.

KUI VASTUTUSTUNDLIK KORPORATIIVNE KODANIK
Püüame anda oma panuse ilu- ja õigluse maailma loomisse. Pöörame tähelepanu sellele, millist mõju avaldab meie
tegevus loodusele, kaasa arvatud elustiku mitmekesisusele, ja otsime pidevalt uusi võimalusi, kuidas kahjulikku
mõju vähendada: mitte mingil tingimusel ei kavatse me ohustada tulevikku tänase päeva nimel. Anname oma
panuse nende riikide ja kogukondade hüvanguks, kus me tegutseme, ning peame lugu kohalikust kultuurist ja
selle tavadest. Me kohustume austama inimõigusi. Tahame kaasa aidata laste tööjõu ja sunnitöö kasutamise
lõpetamisele. Me soovime peatada kosmeetikatööstuses tehtavad loomkatsed ning toetame alternatiivsete
meetodite väljaarendamist ja kasutuselevõttu. Otsime innukalt äripartnereid ning eelistame neid, kes jagavad
meie väärtushinnanguid ja eetilisi kohustusi.

See on vaimsus, milles me tegutseme: L’ORÉALi OLEMUS
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EESSÕNAD (FOREWORD)

JEAN-PAUL AGON
21. sajandil suudavad jätkusuutlikud olla vaid strateegiates ja ka igapäevastes
toimingutes eetiliselt käituvad ettevõtted.
Meie eesmärgiks on olla üks kõige eeskujulikem ettevõte maailmas. Meie
eetikaprogramm on juba tuntud ja asume selles mõistes ettevõtete esirinnas.
Uue L’ORÉALi alustalaks on tugev eetikakoodeks. Seepärast oleme seadnud selged
eesmärgid nii ettevõtte, tööandja ning kodanikuna.
Meie eetikaprintsiibid – ausus, austus, julgus ja läbipaistvus – aitavad meil
tegutseda usaldusväärse ettevõttena.
Eetikakoodeks kehtib meile kõigile, olenemata sellest, kus või kellena me töötame –
nii uutele töötajatele kui ka korralduskomiteede ja juhatuse liikmetele.
Eetikakoodeks aitab meil teha valikuid ja suunab meie igapäevaseid toiminguid.
Lugege see koodeks hoolikalt läbi. Elage selle kohaselt. Edastage selles sisalduv teistele. Täitke seda ning
jälgige, et ka teised seda täidaksid.
L'ORÉAL vajab eeskujulikuks jäämiseks meie kõigi eeskujulikku käitumist.
JEAN-PAUL AGON
Chairman and Chief Executive Officer
L’ORÉALi sihtasutuse esimees

EMMANUEL LULIN
Meie jagatav eetikakoodeks hõlmab lojaalsusele, usaldusväärsusele ja solidaarsusele olulisi teemasid. Selle

eesmärgiks on aidata meil mõista, mida oodatakse meilt kui L’ORÉALi töötajatelt, püstitades üldised printsiibid ja
tuues arvukaid näiteid igapäevastest toimingutest.
Lisaks sellele dokumendile saate kasutada ka sisevõrgusaiti (http://ethics.loreal.wans)
ja koolitusprogramme. Igas riigis toimivad eetikakorrespondendid aitavad
eetikakoodeksit täita.
Eetiline käitumine on oluline meie kõigi jaoks.
Palju aastaid saime kokku ka Eetikapäeva raames. Aina suurem osa teist osaleb
sellel meie kontsernis üha olulisemat tähendust omandaval üritusel.
Kõik töötajad ja üksused peavad töötama koos üksteist austaval ja avatud
viisil. Teiste inimeste ideid tuleb tunnustada. Teiste nõuandeid ja informatsiooni
peaksime valmilt kuulda võtma ning jagama kooskõlas kontserni konfidentsiaalsuse
eeskirjadega.
Eetikaküsimused on harva lihtsad. Meie tugevuseks on julgus neid küsimusi esitada. Ärge hoidke neid küsimusi
enda sees: väljendage neid ning küsige nõu.
Teid ei jäeta vastuste otsimisel üksi.
EMMANUEL LULIN
Senior Vice-President and Chief Ethics Officer
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Meie töömeetod

JUHTIMISKOMITEELT

Me oleme pühendunud

eetikakoodeksi rakendamisele
oma igapäevatöös. See on L’ORÉALi
edu tagamiseks äärmiselt oluline.
Eetiliselt peavad käituma eranditult
kõik L'ORÉAL Groupi töötajad:
kõikjal maailmas ja kõigil ettevõtte
juhtimistasanditel. See kehtib kõigis
L'ORÉALi tegevustes: toodetega
seotud teadus-, arendus- ja
disainimistöös, personalijuhtimises,
asjaajamises, töökorralduses,
finantsjuhtimises, jätkusuutliku arengu
korraldamises, kommunikatsioonis
ja suhtekorralduses ning digitaalses
suhtekorralduses.
Igaüks meist võtab L'ORÉALi
saadiku ja kogukonna liikmena
endale kohustuse järgida käesolevat
koodeksit – nii kirjas kui vaimus.
Peaksite alati meeles pidama, et:
• s elles dokumendis määratud
eetilised põhimõtted ei ole
valikulised: te peate neid austama
• teie olete eeskujuks – L'ORÉALi
maine ning kõigi huvirühmade
usaldus sõltub meie kõigi käitumisest
• teid ei hinnata mitte ainult selle
järgi, mida te teete, vaid ka selle
järgi, kuidas te seda teete.
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2 - BARBARA LAVERNOS
Executive Vice-President
Operations

3 - JOCHEN ZAUMSEIL
Executive Vice-President
Western Europe Zone

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

SEE KOODEKS KEHTIB?
Eetikakoodeks kehtib kõigile L'ORÉAL Groupi
ning selle tütarettevõtete töötajatele üle kogu
maailma. See kehtib ka kõigile L'ORÉAL Groupi ning
selle tütarettevõtete juhtkondade liikmetele ning
juhatuste ja nõukogude liikmetele üle kogu maailma.
Eetikakoodeks kehtib ka kõigile L'ORÉAL Foundationi
töötajatele ja juhtkonna liikmetele. Käesolevas
dokumendis kasutatav mõiste „L'ORÉAL” tähendab
kõiki L'ORÉAL Groupi ja L'ORÉAL Foundationi

tütarettevõtteid. Selleks, et eetikakoodeks oleks
emakeeles loetav võimalikult paljudele meie
töötajatele, on eetikakoodeks tõlgitud 45 keelde.
Alusdokumendiks on koodeksi briti-inglisekeelne
versioon.
Eetikakoodeks on avalikult saadaval L'ORÉALi
kontserni veebilehel.

KUIDAS

KÄESOLEVAT KOODEKSIT KASUTADA?
L'ORÉAL tegutseb paljudes riikides, kus on erinevad
kultuurid, seadused ja poliitilised süsteemid.
Oma kohustuste täitmisel nii äriühinguna kui ka
üksikisikutena peame alati austama nende riikide,
kus L'ORÉAL tegutseb, seadusi ja muid õigusakte.
Me tunnistame, et mõnedel probleemidel ei ole
lihtsaid lahendusi. Eetika hõlmab tihti konfliktsete
põhimõtete vaagimist. Meie eetikakoodeks seab
kontsernile käitumisnormid mitmetes „hallides
piirkondades”, mida seadus küll ei reguleeri,
kuid milles tuleb siiski otsuseid teha.
Lugege eetikakoodeks lõpuni läbi, et L'ORÉALi
eetikaalased ootused ja standardid endale selgeks
teha, ning jätke see endale käepärast, et küsimuste
või murede tekkimisel lahendusi leida.
Loomulikult ei ole üheski dokumendis võimalik ette
näha ja käsitleda kõikvõimalikke olukordi. Seega, kui
seisate silmitsi mõne seda tüüpi otsusega, esitage
endale alati järgmised küsimused:
1. Kas see on kooskõlas eetikakoodeksiga?
2. Kas see on seaduslik?
3. K
 as see on kooskõlas meie eetikapõhimõtetega:
ausus, austus, julgus ja läbipaistvus?
4. K
 uidas mõjutaks minu tegevus meie huvirühmasid
ning kuidas õigustaksin oma otsust?
5. K
 as tunneksin ennast hästi, kui mu otsus
ettevõttesiseselt või -väliselt avalikustataks?
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Kui vastus vähemalt ühele neist küsimustest on
ei või kui teil on küsimusi, juhinduge kuldreeglist:
konsulteerige asjaomaste inimestega (oma juhatajaga,
oma osakonna ekspertidega, eetikakorrespondendiga
jne) ning enne tegutsemist arutage küsimust
avameelselt (vaadake ka jaotist „Mul on mure:
avatud vestlus”).
Eetikakoodeks ei asenda ühtki juba olemasolevat
poliitikat ning te peaksite jätkuvalt järgima teie
töökohal kehtivaid mis tahes eeskirju ja standardeid.
Käesoleva koodeksi eesmärgiks on luua juba
olemasolevatele poliitikatele ja standarditele raamistik,
et teil oleks hõlpsam mõista nende aluspõhimõtteid.
L'ORÉAL mõistab, et käesolev eetikakoodeks ei
käsitle kõikvõimalikke olukordi ning et selle sisu
võib aeg-ajalt muutuda.
L'ORÉAL jätab endale õiguse eetikakoodeksit igal
ajal muuta etteteatamisega või etteteatamiseta ning
õiguse tegutseda igas olukorras enda äranägemise
järgi, kui selline tegevus ei ole vastuolus L'ORÉALi
eetikapõhimõtetega.

Meie töömeetod

MUL
ON MURE
L'ORÉAL soodustab avatuse kultuuri, kus töötajad
saaksid neid vaevavaid mureküsimusi esile tuua.
Me julgustame kõiki töötajaid oma vaateid
väljendama, oma seisukohti kaitsma ning andma
märku vastuvõetamatust käitumisest ja nõudmistest.
Töötajatel võib esineda tööalaseid probleeme ning
nad vajavad nõustamist ja juhendamist, mis aitaks
neil murele lahendust leida. Meie strateegiaks
on uurida põhjalikult kõiki tõstatatud probleeme
ettevõtte, ettevõtte töötajate või isegi ettevõttega
sidemetes olevate kolmandate osapoolte tegevuses,
ning võtta asjakohased meetmed olenemata sellest,
kes probleemiga seotud on.
Mureküsimuste tõstatamine toimub tavaliselt oma
tasandi operatiiv- või funktsionaaljuhtkonna kaudu.
Samuti võite pöörduda kohaliku personalijuhi või
eetikakorrespondendi poole. Ent teie riigis võivad
olla lubatud ka muud võimalused, nagu näiteks
pöördumine töötajate volitatud isikute poole.
Eetikakoodeksi täitmise tagamise eest vastutab teie
kohalik juht või, kontserni või piirkonna töötajate
puhul, kontserni juhtkonna liige, kellele te allute;
vajadusel pöörduge tema poole.
Erakorralistel juhtudel, kui probleemist teatamine
harilike kanalite kaudu ei ole võimalik, võite pöörduda
otse eetikavaldkonna eest vastutava juhi poole
turvalisel veebilehel www.lorealethics.com

„Heas usus” tähendab, et peate informatsiooni, millel teie
arvamus põhineb, antud hetkel põhjalikuks, tõepäraseks
ja täpseks, kuigi hiljem võib selguda, et eksisite.
Uurimise korral tagame selle erapooletuse ning
austame konfidentsiaalsuse põhimõtteid ja süütuse
presumptsiooni. Uurimist teostatakse vastavalt
kohalikele seadustele, eriti protseduurireeglite
täitmise osas.
Kõik asjaosalised peavad eetikaküsimusi puudutava
uurimisega täielikult koostööd tegema ning avaldama
kõik nõutud teabe ja dokumendid esimesel nõudmisel.
Kaebealust teavitatakse tema väidetava süü
olemusest. Teavet ei pruugita kohe esitada, näiteks
kui on vaja asjaolusid kontrollida, tõendusmaterjali
talletada või pädevate asutustega ühendust võtta.
Kogu edastatav teave kuulub jagamisele ainult
nende inimestega, kellel on õigustatud põhjus selle
teadmiseks, näiteks uurimise teostamiseks ja/või
asjakohaste meetmete võtmiseks.
Mureküsimuse tõstatanud isikule anname tagasisidet
üksnes nii palju, kui on vajalik ning võib edastada, ilma
et rikutaks seaduses sätestatud nõudeid või muid
konfidentsiaalsust puudutavaid kohustusi.
Laimavad või halvas usus esitatud süüdistused võivad
anda alust distsiplinaarmenetluse algatamiseks.

Töötajat, kes teatab oma kahtlustest heas usus, ei
ähvarda sanktsioonid. Töötaja, kes arvab, et tema suhtes
kohaldatakse ebaõiglasi sanktsioone, peab sellest kohe
teatama ülalnimetatud kanalite kaudu.
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KOOS

TÖÖTAMINE
Me ootame, et kõik töötajad ja üksused töötaksid
koos üksteist austaval ja avatud viisil.
Soodustada tuleb meeskonnatööd ning jagada ühiselt
edu ja ebaõnnestumisi.
Me kõik peaksime püüdma väärtustada teiste
inimeste ideid ja tunnustada igaühe panust.
Teiste nõuandeid ja informatsiooni peaksime valmilt
kuulda võtma ning vajadusel olema ka ise valmis teisi
juhendama ja neid teavitama kooskõlas kontserni
konfidentsiaalsuse eeskirjadega.

Lugupidamatu käitumine, näiteks halvatooniline
kõneviis või kohatud žestid või rassistlikud,
diskrimineerivad või seksuaalsed märkused,
on vastuvõetamatu. Ka kolleegide halvustamine
on vastuolus L'ORÉALi eetikapõhimõtetega.
Sel kombel saame säilitada lojaalsuse, usalduse,
solidaarsuse ja kultuuridevaheliste erinevuste
austamise kogu meie äritegevuses.

INIMÕIGUSTE

AUSTAMINE
Me oleme võtnud oma kindlaks eesmärgiks austada
inimõigusi ning soodustada nende austamist
teiste poolt. Täpsemalt mõtleme inimõiguste all
10. detsembril 1948 vastu võetud inimõiguste
ülddeklaratsioonis ning 16. juunil 2011 vastu võetud
ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetes
sätestatud õigusi. 2003. aastal liitusime ÜRO
programmiga Global Compact ning toetame ÜRO
soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid.

Tegutseme paljudes riikides ning jälgime eriti
tähelepanelikult Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni
käsitletavaid probleeme (laste töötamise ja
sunniviisilise töö keeld, ühinemisvabaduse austamine),
mitmekesisuse edendamist, soolist võrdõiguslikkust,
inimeste õigust kasutada oma loodusvarasid, ning
õigust tervisele.

KOHALIKE

SEADUSTE JA TAVADE AUSTAMINE
L'ORÉAL järgib eriti tähelepanelikult kvaliteedi-,
töötervishoiu- ja tööohutusstandardeid reguleerivaid
seaduseid, tööseadust ning keskkonnakaitset,
korruptsiooni ja rahapesu vastast võitlust, andmekaitset
maksustamist, finantsteabe ja mittefinantsteabe
täpset edastamist ning ausat konkurentsi reguleerivaid
seadusi nii kirjas kui ka mõttes.
L'ORÉAL tahab neid põhimõtteid oma äripartneritega
jagada ning soovib, et ka partnerid järgiksid neid
seadusi ja eeskirju.
Lisaks tuleb meil kõikjal kus võimalik tagada,
et võtame oma tegevuste korraldamisel arvesse
nende kogukondade kultuurilisi ja sotsiaalseid
traditsioone, kellega me kokku puutume.
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Võib ette tulla juhtumeid, kus koodeksi juhised on
vastuolus kohalike õigusaktide või konkreetse riigi
tavadega. Juhul kui, kohalikud õigusaktid või tavad
näevad ette kõrgemate normide rakendamist kui
käesolevas koodeksis ette nähtud, tuleb esmaselt
kohaldada kohalikke õigusakte ja tavasid. Ent kui
rangemaks osutuvad meie koodeksi normid, siis
tuleb seda kohelda kohalike õigusaktide suhtes
ülimuslikuna – tingimusel, et selle tagajärjeks ei
ole ebaseaduslik tegevus.

Meie töömeetod

ETTEVÕTTENA ENDALE VÕETUD KOHUSTUSTE
TÄITMINE
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äriettevõttena

TOODETE

OHUTUS JA KVALITEET
Toote ohutuse ja kvaliteedi tähtsust on raske üle hinnata.
Meie toodete kõrgetasemeline teostus, kvaliteet ja ohutus tõestavad meie pühendumust klientidele ning
lugupidamist nende vastu, tänu millele pälvime klientide usalduse, tugevdame oma brändide mainet ja tagame
L’ORÉALile kosmeetikatööstuses liidrikoha. Me panustame üksnes nende toodete turustamisse, mille tõhusus
ja ohutus on range testimise abil tõestamist leidnud.
Kõik tootearengus, turustamises ja müügis osalevad L’ORÉALi töötajad peavad tagama toote kvaliteedi alates
selle loomisest kuni turustamiseni ka pärast selle müüki paiskamist.

Mida teha
+ tagada meie toodete vastavus kõikidele riiklikele ja
rahvusvahelistele õigusaktidest ja normatiivaktidest
tulenevatele nõuetele
+ tagada tuleb kõrgeimad hügieeninormid ja rangete
kvaliteedikontrollide rakendamine tootmis- ja
levitamisprotsessi kõikides etappides
+ kui saame teada mõne kliendi kaebusest, peame
suunama ta asjaomasesse tarbijaosakonda ning,
kui kaebuse sisu võib puudutada tervisekaitset
või ohutust, kohe sellest oma juhatajat või
rahvusvahelist tarbijaosakonda teavitama

Mida mitte teha
- piirata toote ohutusega seotud arvamuste vaba
ja avatud vahetamist; me peame tagama, et ühtki
ohutusalast küsimust ei ignoreeritaks
- eirata toote ohutust, kõrvalekaldeid ja
kvaliteedikontrolli puudutavaid võimalikke
probleeme
- vastata meedia küsimustele (muuhulgas
suhtlusmeediast pärinevatele küsimustele) meie
toodete kohta, kui me ei ole selleks piisavalt
pädevad või ei oma vajalikke volitusi

Eetiline?
1.1 – Töötan tootmisliinil. Olen märganud mõnedel
valmistoodetel defekte. Üks masin võib põhjustada
mõningaid kvaliteediprobleeme. Ma tean, et
sellises olukorras eeldatakse meiepoolset tootmise
seiskamist, kuid minu otsene ülemus ei ole
selles suunas mingeid samme astunud. Tean, et
tootmisgraafik on väga pingeline. Kas ma pean teda
usaldama ja uskuma, et ta teab, mida teeb, kui seda
nõuet ignoreerib?
L'ORÉAL on tootmise igas staadiumis sisse seadnud
kvaliteedikontrollid tagamaks, et meie klientideni
jõuaksid kvaliteetseimad tooted. Suurimat rõhku tuleb
panna eelkõige kvaliteedile, mitte tootmisgraafikule.
Kõnealune liin tuleks ilma igasuguse kõhkluseta seisata.
Peaksite seda probleemi oma ülemusega avameelselt
arutama ning koos tema ja ülejäänud meeskonnaga
sellele lahenduse leidma, enne kui tootmist jätkate.
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1.2 – Saime tarnijalt aruande, milles ta teatab,
et hiljutises toorainete saadetises võis esineda
saastumist. Kõnealuseid tooraineid sisaldavad
tooted on juba meie kliendile saadetud ning ühtegi
konkreetset tõendust meie toodete saastumise kohta
ei ole. Kas me peaksime kogu partii tühistama?
L'ORÉALis reageeritakse kohe igale toote ohutusega
seotud murele. Te peaksite seda probleemi viivitamatult
arutama oma ülemuse või kvaliteedikontrolli juhiga.
1.3 – Äsja helistas mulle klient, kes valis kogemata
vale numbri. Ta ütles, et üks meie toodetest põhjustas
tal allergilise reaktsiooni. Mida ma tegema peaksin?
Andke sellele kliendile õige kliendiabiteenistuse
telefoninumber ning öelge, et ta kohe
kliendiabiteenistusega ühendust võtaks. Lisaks saatke
see teave ise turustamisjärgse järelevalve osakonda.
Pärast põgusat kokkupuudet meie tootedega tehtud
põhjalikke uuringuid võime L’ORÉALis otsustada muuta
toote koostist, et kõrvaldada soovimatuid mõjusid,
ka väga leebeid mõjusid, ja tagada tarbijatele kindlus,
et meie tooteid võib täie südamerahuga kasutada.
1.4 – Mu pere ja sõbrad küsivad mult tihti, kuidas meie
ettevõte loomkatsetesse suhtub... ma ei tea, mida
neile öelda. Kellelt peaksin selle kohta küsima?
L'ORÉAL ei katseta enam kusagil maailmas
ühtegi oma toodet ega koostisainet loomadel.
L'ORÉAL ei telli selliseid uuringuid ka teistelt.
Selle reegli ainsaks erandiks võivad olla olukorrad,
kus reguleerivad ametiasutused nõuavad seda
ohutusalasel või regulatiivsetel põhjusel. Kui teil on
sellel teemal küsimusi, võite need esitada kohalikule
suhtekorraldusjuhile. Pidage meeles! Peaksite oma
pädevusalasse mittekuuluvatel teemadel sõna
võtmisesse ettevaatusega suhtuma (vaadake peatükki
„Ettevõtte esindamine”).

Kelle poole pöörduda: kui puutute kokku toodete
kvaliteeti ja/või ohutust puudutava probleemiga,
ärge jätke seda enda teada. Rääkige oma juhatajaga,
kohaliku kvaliteedikontrolli juhiga, õigusosakonna
juhatajaga, teadusosakonna juhatajaga,
personalijuhiga või eetikakorrespondendiga; nad
oskavad teile abi ja tuge pakkuda (vt ka peatükki
„Mul on mure: avatud vestlus”).

Meie töömeetod

REKLAAM

JA TURUNDUS
Meie toodete edu põhineb nende omadustel ning toimivusel. See põhimõte on klientide lojaalsuse võitmisel
ja hoidmisel ülimalt oluline. Me soovime edastada teavet vastutustundlikult, austades maailma iluvajaduste
lõputut mitmekesisust. Me ei eelista ühtegi ilumudelit teisele ega soodusta saavutamatute iluideaalide poole
püüdlemist.

Mida teha

Mida mitte teha

+ järgida reklaamide ja tootekirjelduste sisemisi
valideerimisprotsesse, isegi kui tulemuseks on
toote plaanitust hilisem turuletoomine

- kasutada ära klientide heausklikkust, teadmatust või
kogenematust

+ t agada, et reklaamis ja müügiedenduses kasutatav
aines põhineks tõestatud tulemustel ja asjakohastel
teaduslikel andmetel, mis hangitakse meie
tegevusala heade tavade kohaselt teostatud
hindamiste ning kliendi- ja laboriuuringute kaudu
+k
 irjeldada meie tooteid ja nende mõjusid õiglaselt,
täpselt ja ausalt
+v
 äljendada selgelt oma toodete otstarvet ja õiget
kasutamist ning hoolitseda selle eest, et kliendid
neid hästi mõistaksid
+ t agada, et meie brändid sobiksid võimalikult suurele
hulgale erinevatele ilutüüpidele
+ r eklaamis võtta arvesse usuliste, etniliste,
kultuuriliste või sotsiaalsete rühmade võimalikku
reaktsiooni
+k
 anda hoolt selle eest, et meie teguviis oleks
kooskõlas meie eetikapõhimõtetega, kui reklaamime
lastele ja noortele suunatud tooteid

- väita oma reklaamides, et meie toodete
kasutamisega kaasneb oluline tööalane või
sotsiaalne eelis või et meie tooted on vajalikud
isiklike probleemide lahendamiseks või sotsiaalse
omaksvõtu saavutamiseks
- oma reklaamides inimväärikust alandada või
alandavaid stereotüüpe kujutada
- reklaamida sellistes teabekanalites või sellise
programmimaterjali kontekstis või läheduses,
mis tõmbavad tähelepanu vägivalla, seksi või viha
õhutamisega. Sellised strateegiad on vastuolus
L’ORÉALi eetikapõhimõtetega
- kaasata lapsi sellise toote reklaamimisse, mille
kasutamist lastel ei ole katsetatud, välja arvatud
juhul kui reklaamis on selgelt välja öeldud, et toode
ei ole lastele mõeldud
- sihtida oma reklaami- ja müügiedenduskampaaniatega
väga noori lapsi, välja arvatud päikesekaitse- ja
hügieenitoodete puhul;

+p
 öörata erilist tähelepanu meie reklaamides esineda
võivate laste töötingimustele

- esitada oma avalikes sõnumites tahtlikke liialdusi,
muu hulgas keskkonnakaitse või sotsiaalkaitse
alaseid liialdusi

+O
 lla reklaamides loomi kasutades hoolikas,
eelkõige mitte kasutada ohustatud loomaliike,
kelle dressuuritingimused on vastuvõetamatud

- koguda käitumusliku turundamise eesmärgil
internetikasutajate kohta teavet neid sellest
eelnevalt teavitamata (näiteks küpsiste kasutamine)

+k
 avandada oma müügiedenduskampaaniaid ja
otseturundustegevust nii, et pakkumiste tingimused
oleksid klientidele selgesti arusaadavad
+k
 aitsta meie klientide isikuandmeid (vaadake
peatükki Privaatsus ja andmekaitse)
+h
 oiduda igasugustest halvustavatest märkustest
konkurentide kohta (kaasa arvatud igasugused
valeväited, mis puudutavad nende tooteid
või teenuseid)
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Eetiline?
2.1 – Kolleeg näitas mulle kehakreemi
turustamisettepanekut, milles oli kasutatud väga
kõhna ja noort modelli. Minu arvates on see lihtsalt
sobimatu. Pealegi võivad sellise reklaamiga kaasneda
süüdistused, et me propageerime ebatervislikult
kõhna füüsist ja õhutame tüdrukuid end näljutama.
Kolleeg ütles seepeale, et ma liialdan ja et see
kunstiteos oli heakskiidu saamiseks juba teele
pandud. Mida ma tegema peaksin?
Meie reklaamindus ja müügiedendus on kavandatud nii,
et see avaldaks võimalikult suurt mõju meie soovitavale
sihtrühmale. Seega peame võtma vastutuse kõigi
sõnumite eest, mida reklaam edastab – või mida sellega
nähakse edastatavat. Noorte naiste hulgas levivad
toitumishäired ja sellega kaasnevad tervisehädad on
muutumas üha suuremaks probleemiks. Sellega tuleb
reklaamikampaaniate planeerimisel arvestada. Me ei
tee teadlikult koostööd nooremate kui 16. aastaste
modellidega, välja arvatud juhul kui reklaamime kindlat
toodet, nagu laste päevituskreem, või ilmselgelt
söömishäirete all kannatavate modellidega. Peaksime
vältima ka reklaami, mis näitab narkootikumide,
alkoholi või tubaka tarvitamist positiivses valguses.
Peaksite soovitama oma kolleegil kellegi pädevamaga
konsulteerida. Samuti võite pöörduda oma
juhataja poole.
2.2 – Plaanitavas soengutoote reklaamis kannab
modell loomulikest juustest parukat ning lisaks
kavatseme tema pilti digitaalselt töödelda, kuna tal
on sünnimärgid. Kas see on meie reklaamisõnumi
siirust arvestades lubatav?
Mõningane retušeerimine on vahel tehniliselt vajalik,
kuid seda ei tohiks kasutada reklaamitava toote
omaduste eksitavaks rõhutamiseks. Loomulikest juustest
paruka kasutamine on lubatav, kuna reklaamitakse
soengutoodet, mitte juuksehooldustoodet. Oluline
on, et kasutatav parukas oleks loomulikest juustest
ning värvitud või soengusse seatud reklaamitavate
toodetega. Parukate valmistamiseks kasutatavate
loomulike juuste päritolusse tuleb siiski ettevaatusega
suhtuda, kuna see võib olla vastuoluline.
2.3 – Ma töötan parajasti uue toote turustuskava
kallal. Vastutav uurimis- ja arendustegevuse osakond
ütles, et toode üksnes „vähendab kortse”, kuid
minu juhataja tahtis, et kasutaksin reklaamis väidet
„eemaldab kortsud”. Mind paneb muretsema, et
juhataja öeldu ei vasta täielikult tõele. Mida ma
tegema peaksin?
Me tegutseme kooskõlas Rahvusvahelise Kaubanduskoja
reklaami- ja ärisuhtlustegevuse konsolideeritud
koodeksiga ning Euroopa kosmeetikaühenduse
Cosmetics Europe vastutustundliku reklaami- ja
turunduskommunikatsiooni harta ja suunispõhimõtetega.
Püüd müüa tooteid ülepaisutatud või liialdatud
väiteid kasutades on ebaaus, kutsub klientides esile
usaldamatust ning seda võib pidada eksitavaks
tegevuseks. Kui toode kortse ei eemalda, siis ei tohiks
te reklaamis öelda, et ta seda teeb.
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2.4 – Mõtlen lisada reklaamteksti tõsiasja, et meie
toode ei sisalda heksaklorofeeni, mis ei ole üllatav,
kuna selle koostisaine kasutamine on ebaseaduslik.
Tarbijate kõrvus kõlab see ikkagi hästi. Mõned
kolleegid arvavad, et see väide ei pruugi olla eetiline.
Kellel on õigus?
Me ei tohi inimestele rõhutada oma toodete selliseid
omadusi, mis tulenevad lihtsalt seaduste täitmisest.
Sellised väited eksitaksid tarbijaid. Teie kolleegidel
on õigus.
2.5 – Tegelen praegu reklaamiga, mille süžee on
seotud religiooniga. Tarbijatele, kellele see reklaam
sihitud on, selle provokatiivne stiil tõenäoliselt
meeldib. Minu riigis ei tohiks see küll kellelegi solvav
olla. Üks teises riigis elav kolleeg arvab samas,
et mõnda inimest võib see solvata küll. Mida ma
tegema peaksin?
Peaksime oma reklaame hindama mitte ainult
sihttarbijatele, vaid ühiskonnale tervikuna mõeldes.
Meie reklaame vaatavad lisaks sihtturu tarbijatele
ka paljud teised inimesed. Peame arvestama oma
staatust globaalse ettevõttena ega tohi kasutada
teemasid, mis võivad mõnes riigis vastuvõetavad olla,
kuid mõnes teises riigis šokeerivalt mõjuda. Kindlasti
ei tohi me kasutada pilte, sümboleid ega temaatikat,
mida võiks pidada mõne religiooni, rahvuse, kultuuri,
vähemusrühma või puuetega inimeste jaoks solvavaks,
alandavaks või lugupidamatuks. Kõige parem oleks
enne selle reklaami loomiseks loa andmist hankida
pädeva hindamiskomisjoni objektiivne arvamus ning
pöörata tähelepanu ka reklaami levitamisele.
2.6 – Kuulus lasteriiete bränd toob turule uue
väikestele tüdrukutele mõeldud kleidikollektsiooni
ning soovib osta huuleläiget, mida jagada klientidele,
kes ostavad teatud summa eest selle brändi tooteid.
See on ju hea võimalus, kas pole?
Väikeste laste varajase seksualiseerimise teemal
käib tuline debatt. Ehkki lastele on alati meeldinud
täiskasvanuid matkida, näiteks meigi ja parfüümidega
mängides, on meie seisukoht, et selline tegevus
peabki jääma mängu tasemele. Seetõttu ei tohiks me
soodustada väikeste laste kosmeetikakasutust, välja
arvatud hügieenitoodete ja päikesekaitsetoodete
osas. Parem on vältida meie brändide seostamist
väikestele lastele suunatud esemete, teemade või
üritustega. Näiteks ei paku me tooteid „Minimissi”
tüüpi võistlustele.

Kelle poole pöörduda: Kui puutute kokku
reklaami ja turundust puudutava probleemiga,
ärge jätke seda üksnes enda teada. Kõnelege
sellest oma juhataja, juristi, personalijuhi või
eetikakorrespondendiga; nad oskavad teile abi
ja tuge pakkuda (vt ka peatükki „Mul on mure:
avatud vestlus”).

Meie töömeetod

TARNIJATE VALIK

JA NENDE ÕIGLANE KOHTLEMINE
L'ORÉALi suhted oma tarnijatega ei piirdu üksnes kaupade ja teenuste ostu ning kohaletoimetamisega. Suhted
moodustavad lahutamatu osa meie äritegevuse kestvast edust. Meid hinnatakse selle põhjal, millised on meie
suhted tarnijatega. Eriti pööratakse aga tähelepanu asjaolule, kuidas me tarnijaid valime ja kuidas tarnijad
näitavad, et on pühendunud vastutustundlikule äritegevusele.
Me tunneme uhkust oma maine üle kohelda tarnijaid vastastikku toetaval ja avatul viisil. Need suhted põhinevad
erapooletuse, õigluse ja lojaalsuse põhimõtetel ning me austame tarnijate iseseisvust ja identiteeti. L'ORÉAL
ei kasuta oma turupositsiooni eeliskohtlemise nõudmiseks.

Mida teha
+v
 alige tarnijaid avatud võistupakkumise alusel
tagades, et kõiki tarnijaid võrreldakse õiglaselt
ja onupojapoliitikata
+h
 innapakkumistest tuleb kõnelda avameelselt
ning tagasi lükatud pakkumiste tegijatele tuleb
anda ausat ja viisakat tagasisidet, mis põhineb
objektiivsetel kriteeriumitel
+ tagage,

et kõik tarnijad, olenemata
tegutsemiskohast, mõistaksid meie eetilisi
tõekspidamisi ning nõustuksid nendega
+ tarnijaid tuleb L'ORÉALi ootuste täitmisel toetada
+ tarnijatele tuleb tasuda õigeaegselt ning kokkulepitud
tingimustel, välja arvatud põhjendatud juhtudel,
näiteks kui tellitud kaupa ei ole kohale toimetatud
+ t agage, et tarnijad ei muutuks L’ORÉALi
äritegevusest majanduslikult liigselt sõltuvaks
+k
 aitske tarnijate konfidentsiaalset teavet kui
enda oma

Mida mitte teha
- Ärge kuritarvitage tarnijaid (ärge seadke
ebamõistlikke maksetingimusi, tähtaegasid jne)
-K
 oostööd ei tohi jätkata sellise tarnijaga, kes
rikub korduvalt L'ORÉALi ootusi või ei austa meie
eetikapõhimõtteid, eriti mis puutub inimõigustesse
ja/või korruptsioonivastasesse võitlusse

3.2 – Leidsin äsja ühe tõeliselt hea tarnija, kuid
tegemist on alles uue tegijaga ning L'ORÉAL on
hetkel tema ainus klient. Kas ma võin selle tarnija
teenuseid kasutada?
Jah. Ei ole mingit põhjust mitte aidata sellel tarnijal äri
alustamist hõlbustada. Peaksite sõlmima ajutise lepingu
ning teavitama tarnijat, et ta on kohustatud enne
teatud aja möödumist leidma endale ka teisi kliente.
Kui tegemist on tõepoolest hea tarnijaga, ei tohiks uute
klientide leidmine talle probleeme valmistada. Kui ta
ei ole lepingu lõppemise ajaks seda teha suutnud,
peaksite kaaluma uue tarnija otsimist.
3.3 – Mulle öeldi saladuskatte all, et ühe meie
välistarnija tegevus on uurimise alla võetud, kuna teda
süüdistatakse sunnitööjõu kasutamises. Tarnija ise ei ole
sellest mulle midagi rääkinud ja ka hiljutiste tegevuskoha
külastuste põhjal ei näinud ma muretsemiseks põhjust.
Kas ma peaksin neid kuulujutte eirama?
Ei. Peaksite asja lähemalt uurima, alustades küsimisega
tarnijalt endalt. Kui teil on kahtlus, siis kaaluge tarnija
kaasamist L'ORÉALi sotsiaalauditi programmi, mille
raames saadetakse välisaudiitor kohapeale, selgitamaks
välja tööhõive, töötingimuste ja muude teemadega
seonduvaid fakte. Kui auditis ilmneb, et tarnija
tegevuses on tõesti puudujääke, teavitame sellest
tarnijat ning püüame nende kõrvaldamise plaanis kokku
leppida. Juhul kui tarnija rikub meie tegevusnorme
tõsiselt ning tema tegevust ei ole võimalik kiiresti meie
normidega kooskõlla viia, või kui tarnija väldib seda
tahtlikult, peame ärisuhte lõpetama.
LISATEAVE:
lugege dokumente „Meie ostmismeetod” ning „Tarnijad/
alltöövõtjad ja laste töö”.

Eetiline?
3.1 – Püüan leida uut kontoritarvete tarnijat.
Esimene, kellega ma ühendust võtsin, pakub head
teenindust, kuid hind on kõrge. Teine ei tundu nii
hea olevat, kuid selle hind on madalam (peamiselt
sellepärast, et püüdes L'ORÉALiga koostööd
alustada, on hinda märkimisväärselt langetatud). Kas
ma võiksin esimesele tarnijale teatada teise tarnija
hinnapakkumise, selleks et ta hinda alla laseks?

Kelle poole pöörduda: kui puutute kokku tarnijate
valikut ja kohtlemist puudutava probleemiga, siis
ärge jätke seda üksnes enda teada. Rääkige oma
juhatajaga, oma ostujuhiga, oma personalijuhiga
või eetikakorrespondendiga; nad oskavad teile
abi ja tuge pakkuda (vt ka peatükki „Mul on mure:
avatud vestlus”).

Võite esimesele tarnijale väga üldsõnaliselt öelda, et
saite mujalt parema hinnapakkumise, kuid te ei tohiks
avalikustada, kes ja kui palju soodsama hinnapakkumise
tegi. Vastasel juhul annaksite esimesele tarnijale
konkurendi kohta hinnatundlikku informatsiooni, mis
on ebaeetiline ning paljudes riikides seadusevastane.
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AUS

KONKURENTS
Me peame lugu kõikidest meiega samas valdkonnas tegutsejatest, kaasa arvatud konkurentidest. Kohtleme
neid samamoodi, nagu tahame, et meid koheldaks. Meie liidripositsioon kosmeetikatööstuses võimendab
meie kohust anda selles vallas head eeskuju.
Meie endi huvides on töötada sellises tööstusharus, kus õiglane äritegevus on au sees. See muudab meie töö
kergemaks ja suurendab klientide usaldust. Igasuguse hinnakujundust, kulusid või turundusplaane puudutava
teabe jagamine konkurentide vahel võib tekitada mulje, et tegemist on hinnakokkulepete, territoriaalse
jagamise või muud tüüpi vabaturu manipulatsioonide ja moonutamisega. Enamikus riikides on see valdkond
väga rangelt seadustega reguleeritud ning me peame neid seadusi tundma ja täitma.

Mida teha
+ kui oleme kogemata saanud või kasutanud ärisaladuse
alla kuuluvat või konfidentsiaalset informatsiooni,
mis puudutab konkurente ja mis seaduslikult kuulub
ainult neile või kolmandatele pooltele, teatama sellest
viivitamatult oma tasandi juhile
+ hoiduma tegevusest, mille abil püütakse konkurendi
tarneallikat või jaemüügikanaleid sulgeda
+ mitte kunagi ei tohi uutel L'ORÉALi töötajatel
lasta jagada konfidentsiaalset informatsiooni
nende endiste tööandjate kohta, kes on ühtlasi
ka L'ORÉALi konkurendid
+ tuleb hoiduda igasugustest halvustavatest
märkustest konkurentide kohta (kaasa arvatud
igasugused valeväited, mis puudutavad nende
tooteid või teenuseid)

Mida mitte teha
- konkurentidele ei tohi jagada konfidentsiaalset
informatsiooni
- kliente ega tarnijaid ei tohi meelitada
konkurentidega sõlmitud lepinguid rikkuma
- ei tohi sõlmida ainuõiguslikke turustuskokkuleppeid
(s.t lepinguid, mille järgi on ettevõttel lubatud osta
või müüa üksnes L'ORÉALilt või L'ORÉALile) ilma
eelneva õigusabita
- konkurentsi informatsiooni ei tohi koguda
ebaseaduslikke vahendeid kasutades; informatsiooni
kogudes peame alati teada andma, et oleme
L'ORÉALi töötajad
- ei tohi sõlmida lepinguid, mis seovad omavahel
kokku erinevad tooted või teenused (nt lepingud,
mille järgi ostja, kes tahab üht toodet, peab ostma
ka teise, „seotud” toote), ega lubaks mahahindlusi
usaldusväärsuse eest ilma eelneva õigusabita
- me ei tohi mõjutada oma klientide hinnakujundust

Eetiline?
4.1 – Ühel hiljutisel messil sattusin kokku ühe meie
konkurendi esindajaga. Tegime baaris ühed dringid
ning ta mainis, et tema ettevõte kavatseb õige pea
tõsta mitmete oluliste toodete hinda. See on väga
kasulik teadmine! Kellele ma sellest rääkima peaksin,
et konkurendi hinnatõusust täit kasu lõigata?
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Me ei jaga ega vaheta konkurentidega hinda puudutavat
informatsiooni. Selle alla kuuluvad hinnapoliitika,
allahindlused, müügiedendused, kasutustasud,
garantiid ja müügitingimused. Kui konkurent
hakkab vabatahtlikult seesugust informatsiooni
jagama, peaksite vestluse kohe viisakalt lõpetama
ning oma tasandi juhtkonda ning õigusosakonda
hoiatama. Loomulikult ei tohi te seda informatsiooni
kellegagi jagada. Kuigi teabevahetus võis aset leida
ilma igasuguse tagamõtteta, võib see luua mulje
hinnakokkuleppest või pakkumiste kokkuleppimisest,
mis on ebaeetiline ja enamikes riikides ka ebaseaduslik.
4.2 – L'ORÉAL on Rahvusvahelise Professionaalse
Kosmeetika Ühingu liige ning mina olen L'ORÉALi
kaubanduskomitee esindaja. Pärast üht komitee
igakuist nõupidamist tegi üks minu kolleegidest,
hästi tuntud konkurendi esindaja, ettepaneku, et
komitee liikmed kohtuksid restoranis ning püüaksid
omavahelisi sidemeid tugevdada ja vestelda
„mitteametlikult”. Mida ma tegema peaksin?
Ärge sellist kutset vastu võtke ning teavitage toimunust
viivitamata oma õigusosakonda. Oleme kohustatud
ühingut sellistest „mitteametlikest” kohtumistest
informeerima. Pidage meeles, et kokkusaamised
konkurentidega peaksid aset leidma üksnes erandkorras
ning vestlused peaksid piirduma mittespetsiifiliste,
mittetundlike ja mittestrateegiliste teemadega. Kindlasti
tuleks hoiduda konkurentidega mitteametlikult
ühendust võtmast ning ühistel seltskondlikel üritustel
osalemast. Kui te „volitatud” ametliku kontakteerumise
ajal konkurendiga taipate, et kohe kandub jutt tundlikele
teemadele, siis lahkuge nõupidamiselt ning paluge oma
lahkumisaeg nõupidamisprotokolli sisse kanda.
4.3 – Sain teada, et üks meie peamistest
konkurentidest kavatseb õige pea turule paisata
uue toote, mis võib kahjustada meie müügi- ja
turundusstrateegiat. Meil on nende uue toote kohta
hädasti vaja rohkem teada saada, maksku mis
maksab. Arvestades olukorra tõsidust, kas me tohime
palgata kellegi, kes sorteeriks nende prügi, et leida
mõnigi vihje selle uue toote kohta?
Ei. See oleks äärmiselt ebaeetiline käitumine ja see
rikuks meie väärika maine. L'ORÉAL ei sega end
kunagi seesugustesse ettevõtmistesse. Konkurentsi
informatsiooni on lubatud koguda üksnes seaduslike
vahendite abil. Selliste vahendite hulka kuuluvad
konkurendi toodete uurimine ning avalikkusele
kättesaadavate allikate kasutamine, nagu näiteks
reklaamlehed, iga-aastased aruanded, konkurentide
väljapanekud messidel ning kokkuvõtlikud
tööstusandmed, mis ei avalikusta ettevõttespetsiifilist
informatsiooni.

Meie töömeetod
4.4 – Ma külastasin klienti ning ta edastas mulle
informatsiooni meie konkurendi soovitatud hindade
ning konkurendi uute toodete turuletoomise plaanide
kohta. Kas võin talt küsida, kuidas konkurent kavatseb
uusi tooteid poes esitleda?
Te ei tohi koguda meie konkurentide mitteavalikku
tundlikku informatsiooni (hinnad, uute toodete
turuletoomine, turuosad, reklaamieelarve jne) ei otse
konkurentidelt ega ka kaudselt, näiteks meie ühistelt
klientidelt. Selline tegevus oleks riskantne nii L'ORÉALi
kui ka kliendi jaoks.

LISATEAVE:
lugege dokumenti „Meie konkureerimismeetod”.

Kelle poole pöörduda: kui puutute kokku
konkurentsi puudutava probleemiga, ärge jätke
seda üksnes enda teada. Rääkige oma juhatajaga,
kohaliku õigusosakonna juhatajaga, oma
personalijuhiga või eetikakorrespondendiga; nad
oskavad teile abi ja tuge pakkuda (vt ka peatükki
„Mul on mure: avatud vestlus”).

4.5 – Kuus kuud tagasi palkasin ma isiku, kes varem
töötas meie konkurendi juures. Seal oli ta teada
saanud nii mõndagi väärtuslikku, millest meilgi
võiks kasu olla. Õigupoolest oli just tema varasem
töökogemus konkurendi juures põhjuseks, miks ma
ta palkasin. Mõistagi olen senini hoolt kandnud selle
eest, et ta ei avalikustaks meile konfidentsiaalset
informatsiooni.Kuid kindlasti on kehtestatud
ajapiirang, pärast mida tal on õigus oma teadmisi
avalikustada, või mis? Vastasel juhul tunduks, et kogu
selle konfidentsiaalsusega on liiale mindud, kas pole?
Ei. Konfidentsiaalse informatsiooni kaitsmisel puudub
ajalimiit. Töötaja tulnuks palgata tema oskuste põhjal,
millega ta saab meile kasulik olla, mitte seepärast, et ta
varem meie konkurendi heaks töötas. Ehk oleks isegi
sobilik ta teise osakonda üle viia, kus ta ei tunneks end
pideva surve all edastada konfidentsiaalset teavet.
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äriettevõttena

HUVIDE

KONFLIKTID
Kosmeetikatoodete turu liidrina peame olema võimalike huvide konfliktide suhtes eriti tähelepanelikud.
Me kõik peaksime vältima olukordi, kus meie isiklikud huvid võivad sattuda konflikti L'ORÉALi huvidega.
Isegi näilik konflikt võib määrida L'ORÉALi mainet – aga ka meie endi oma. Kõigi võimalike konfliktide või
isegi potentsiaalse huvide konflikti puhul on kuldreegliks kõigi faktide täielik avalikustamine. See võimaldab
kõike nõuetekohaselt uurida.

Mida teha
+ t eavitada meie juhtkonda võimalikust huvide
konfliktist, mis võib mõjutada või näib mõjutavat
meie otsustusvõimet ja tegusid (näiteks olukord,
kus tarnija palkab tööle pereliikme) ning teatada
ka oma ametikohast, osalusest või rahalisest
panusest sellises organisatsioonis, mis on L’ORÉALi
konkurent, klient, tarnija või muud laadi äripartner,
kui meie positsioon L’ORÉALis võimaldab meil
mõjutada ärisuhet

Mida mitte teha
- varjata informatsiooni ükskõik millise huvide
konflikti kohta

Eetiline?
5.1 – Meiega ühines ühe minu kolleegi nõbu ning
äsja hakkas minuga koos töötama ka minu sõber
koolipäevilt. Mind paneb pisut muretsema, et
inimesed võivad antud olukorras näha huvide
konflikti. Kas need eeskirjad rakenduvad üksnes
perekonnale või ka kõnealusele olukorrale?
Vastus on lihtne. Kui töösuhe on selline, et see võib
mõjutada teie objektiivsust, siis peaksite neid eeskirju
rakendama ja küsima nõu. Fakt, et kellegi pereliige või
sõber juba töötab L'ORÉALis, ei oma mingit tähtsust,
kas kandidaat sobib ettevõttes antud ametikohale või
mitte. Küll aga tuleb püüda tagada, et palga määramise
ja töötulemuste hindamise viiks läbi mitte-pereliige
või -sõber, ning selliseid olukordi tuleb pidevalt jälgida,
et toimitaks objektiivselt ja õiglaselt.
5.2 – L'ORÉALi ühe tarnija töö kvaliteet on mulle
muljet avaldanud ning ma sooviksin tema firmasse
investeerida. Kas siin võib tekkida huvide konflikt?
Hoolimata sellest, et teie kaasatus on üksnes rahaline,
võib tekkida huvide konflikt, seda sõltuvalt teie
positsioonist L'ORÉALis, teie mõjust ostuga seotud
otsuste langetamisele, teie investeeringu mahust ja
L'ORÉALi kui kliendi olulisusest kõnealuse ettevõtte
jaoks. Ainus viis teada saada, kas teie plaan on
vastuvõetav, on avalikustada see juhtkonnale või
ning arutada sel teemal avameelselt.
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5.3 – Minu pojale kuulub tõeliselt hea kohalik
hotell ning paljud piirkonna firmad kasutavad seda
ärilõunate ja ürituste korraldamiseks. See hotell
oleks parim valik ka meie ürituse jaoks. Selle hinna ja
kvaliteedi suhe on teiste hotellide omadega võrreldes
parim.Kas leidub põhjusi, miks ma ei peaks seda
hotelli broneerima?
Arvestades konkurentsivõimelist hinda ja paiga
populaarsust, võib ettevõte selle valiku oma ürituste
korraldamiseks vastuvõetavaks tunnistada. Ent teil
endal ei tohiks otsustamisel sõnaõigust olla, kuna
tegemist oleks täiesti ilmse huvide konfliktiga.
Nagu kõigi teistegi selliste juhtumite puhul, kus
pereliige töötab olemasoleva või võimaliku tarnija
või muu äripartneri heaks, peaksite sellest asjaolust
oma tasandi juhile teada andma. Siis saab ta võtta
tarvitusele vajalikud abinõud ja hoida ära teie sattumist
ebamugavasse olukorda.
5.4 – Töövälisel ajal olen ma Riikliku Tarbijate
Ühistu asepresident. Olen sellel ametikohal olnud
palju aastaid. Nüüd sain aga teada, et ühing
plaanib korraldada lobby- kampaaniat muudatuse
sisseviimiseks seadusesse, mis võib tekitada
probleeme L'ORÉALile. Mida ma tegema peaksin?
L'ORÉAL austab töötajate privaatsust ja kiidab heaks
selle, kui töötajad annavad ühiskonnale erinevate
ühingute või heategevusorganisatsioonide kaudu
oma panuse. Sellele vaatamata peaksite juhtkonda
teavitama oma liikmelisusest või seotusest selliste
organisatsioonidega, kui tunnete, et L’ORÉALi huvid
võivad konflikti sattuda. Teie juhataja või personalijuht
oskab soovitada, mida sellises olukorras ette võtta.
Antud juhul tuleks teil olukorrast teavitada ka tarbijate
ühistu kolleege ning loobuda osalemast konkreetses
lobby-kampaanias.
5.5 – Minu abikaasa töötab L'ORÉALi ühe konkurendi
juures. Kodus me tööst ei räägi ning minu arvates ei
ole see üldse ettevõtte asi, kus minu abikaasa töötab.
Kuid mõned minu kolleegid on arvamusel, et ma
olen kompromiteerivas olukorras. Mida ma tegema
peaksin?
Selline olukord võib luua mulje huvide konfliktist. Nii
enda kui ka ettevõtte kaitsmiseks peaksite faktidest
teavitama ka oma juhtkonda või personalijuhti. Peale
selle peaksite abikaasaga astuma vajalikud sammud,
et mõlema ettevõtte konfidentsiaalne või ärisaladuse
alla kuuluv informatsioon oleks kaitstud.

Meie töömeetod
5.6 – Üks minu meeskonnaliikmetest on käinud mõned
kuud kohtamas oma alluvaga. Tööl jäävad nad oma
suhetes üsna diskreetseks, kuid inimesed on lõpuks ühtteist aimama hakanud. Ametlikult ma sellest teada ei
tohiks. See olukord on põhjustanud igasugu kuulujutte.
Mõistagi hoian ma toimuval silma peal, et välistada
igasuguseid eelistamisi - kuid mis saab siis, kui nad
lahku lähevad ja nende suhted ei ole enam head? Kas
ma peaksin midagi ette võtma - ja kui, siis mida?
Tegemist on väga delikaatse olukorraga. L'ORÉAL
austab töötajate eraelu ning seega ei ole meil vaja
midagi teada nende romantilistest suhetest. Küll aga
tunneme õigustatud huvi nende tööalase suhte vastu,
eriti kui nad on alluvussuhtes või kui üks neist omab
ametialaselt teise üle voli või mõjujõudu. Teie kirjeldatud
olukord on sobimatu, kuna tegemist on huvide
konfliktiga. Juhataja ei saa oma alluva üle objektiivselt
otsustada, kui tal on alluvaga romantilised suhted.
Peaksite pöörduma oma juhataja või personalijuhi
poole ja koos otsustama, kuidas seda olukorda
lahendada. Parim lahendus on, et üks töötajatest
vahetab ametikohta. Meie omalt poolt püüaksime
tagada probleemi taktitundelise lahendamise. Faktidest
ja tingimustest sõltuvalt võib taolises olukorras olla
tegemist ka seksuaalse ahistamisega.

LISATEAVE:
lugege meie seisukohti dokumendis „Pereliikmete ja
sõprade värbamine”.

Kelle poole pöörduda: kui puutute kokku huvide
konflikti puudutava probleemiga, ärge jätke seda
üksnes enda teada. Rääkige oma juhatajaga, oma
personalijuhiga või eetikakorrespondendiga; nad
oskavad teile abi ja tuge pakkuda (vt ka peatükki
„Mul on mure: avatud vestlus”).

5.7 – Kas L'ORÉALi töötajal võib olla ka isiklik
ilublogi?
Sellise blogi kirjutamine paistab L'ORÉALi töötaja
jaoks keeruline olevat, kuna ta ei saa kritiseerida meie
tooteid (lojaalsuse tõttu) ega ka meie konkurentide
tooteid (selline tegevus oleks kallutatud). Seda tüüpi
blogid pakuvad lugejatele huvi ainult juhul, kui tarbijad
väljendavad neis oma erapooletut arvamust. Me ei
tohi pakkuda põhjust kriitikaks ega süüdistusteks
läbipaistvuse puudumises.
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äriettevõttena

KINGITUSED

JA MEELELAHUTUS
Kingituste vahetamine ja meelelahutus võivad aidata kaasa üksteisemõistmisele ning parandada töösuhteid,
kuid samuti võib see põhjustada isiklike huvide ja ametialase kohustuse vahelist konflikti. Kingituste tegemisel
või meelelahutuse pakkumisel või nende vastuvõtmisel on kuldreegliteks täielik avaldamine oma juhtkonnale,
mõistlikesse piiridesse jäämine ning mõtlemine sellele, kuidas üldsus sellist tegevust mõistaks.

Mida teha
+ tuleb tagada, et kõik tehtavad kingitused ja
korraldatavad meelelahutusüritused on sobivad
ning kooskõlas L'ORÉALi eetikapõhimõtetega
+ tuleb veenduda, et uue ärisuhte loomisel on
mõlemad pooled algusest peale teadlikud L'ORÉALi
eeskirjadest kingituste ja meelelahutuse kohta;
samuti tuleb kindlaks teha ka meie äripartneri
seisukohad neis küsimustes; sel viisil ei teki
arusaamatusi
+ kõigist saadud kingitustest ja kutsetest tuleb
juhtkonda kohe teavitada ning vajadusel järgida
ettevõttesisese avalikustamise korda

Mida mitte teha
- vastu võtta kingitusi või meelelahtuspakkumisi
(v.a siis, kui tegemist on sümboolse väärtusega
kingitustega)
- vastu võtta ega kinkida sularaha

Eetiline?
6.1 – Kas ma tohin pakkuda L'ORÉALi kliendile pileteid
kontserdile, kuhu ma ise minna ei saa?
Keegi L'ORÉAList, kes on võimeline kliendiga ärialaselt
suhtlema, peab olema juures ning ärialane suhtlus peab
olema osa sellisest üritusest. Sama reegel kehtib ka siis,
kui tarnijalt võetakse vastu kutse meelelahutusüritusele.
Osalemine on lubatud üksnes siis, kui üritus on mõistlik,
tavaline ja teie ärisuhtele sobilik ning kui kutsuja kuulub
saatjaskonda.
6.2 – Sõlmisime äsja olulise tehingu uue kliendiga.
Müügijuht tegi ettepaneku, et kutsuda klient tehingut
klubisse tähistama. Mina pidasin seda heaks mõtteks
– kuni avastasin, et tegemist on striptiisiklubiga. Ma
ei ole sugugi kindel, kas seda sorti meelelahutus on
kohane. Kas ma liialdan?
Klientidele pakutav meelelahutus ei pea olema mitte
üksnes mõistlik, vaid ka vastuvõetav. Selline klubi ei lähe
vastuollu mitte üksnes L'ORÉALi OLEMUSEGA, vaid
võib asetada ka kliendi väga ebamugavasse olukorda,
rääkimata teie müügimeeskonna liikmetest, kelle meelest
seda sorti „meelelahutus” on kohatu. Te peaksite aitama
müügijuhil leida mõni sobivam lahendus. Pikemas
perspektiivis mõjub see hästi ka ettevõttele.
6.3 – Selleks, et müüa seismajäänud kaupu, pakkus
tarnija mulle 15%-list allahindlust. Kas ma tohin selle
vastu võtta?
Kui L’ORÉALi poolt tarnijatega kokkulepitud
hinnaalanduse erandjuhud välja arvata, tuleb juhtkonda
teavitada kõigist tarnija pakutud hinnaalandustest.
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6.4 – Minu tööülesannete hulka kuulub arvukate
ärikohtumiste, reiside ja kokkutulekute korraldamine.
Hotell, kus sageli broneerin L'ORÉALi töötajate jaoks
tube, pakkus mulle vanemate pulma-aastapäevaks
tasuta nädalalõpu veetmise võimalust. See on väga
kena žest. Kas ma tohin selle vastu võtta?
Ei. Hoolimata sellest, et teie isiklikult sellest kingitusest
kasu ei saa, raskendaks pakkumise vastuvõtmine
erapooletuse säilitamist tulevikus, kui L'ORÉALi nimel
tuleb taas majutust organiseerida. Isegi näilik huvide
konflikt on sobimatu ning seda tuleks vältida, keeldudes
pakkumisest viisakalt ja selgitades oma käitumise
tagamaid.
6.5 – Tarnija pakkus mulle äsja suures koguses
oma tooteid. Tean, et see ei läinud talle eriti palju
maksma. Seega, kas ma tohin ja kas ma peaksin tema
pakkumise vastu võtma?
Peaksite tarnijat tema lahkuse eest tänama ja
kingitusest viisakalt keelduma. Te võite vastu võtta
üksnes neid kingitusi ja kutseid, mille väärtus on
sümboolne. Näiteks tarnija ettevõtte logoga varustatud
tooted või kommikarp on lubatud. Kui te arvate, et
keeldumine kahjustab teievahelist suhet, siis küsige
nõu juhtkonnalt ja leidke sobiv viis, kuidas selle
kingipakkumise puhul toimida.
6.6 – Pean kliendiga läbirääkimisi meie tooteriiuli
mahu suurendamise üle. Minu kontakt keeldub meie
pakkumist uurimast väites, et meie konkurendid
käituvad temaga viisakamalt. Mulle on jäänud mulje,
et ta soovib minult kingitust, aga pole midagi kindlat
küsinud.
Teavitage juhtkonda oma kahtlustest. Peate ehk
vestlema kliendi juhtkonnaga, sest pole tõenäoline,
et nad oma töötajaid selliselt käituma julgustavad.
Ärge mingil juhul kiusatustele alla andke. Mõistlik
läbirääkimine klientidega põhineb meie toodete
kvaliteedil ja meie hinnapoliitikal, mitte võimel teha
nende töötajatele kingitusi.
LISATEAVE:
lugege dokumente „Meie ostmismeetod” ja „Meie
korruptsiooniennetusmeetod” ning kohalikke kingituste
ja meelelahutuse eeskirju.

Kelle poole pöörduda: kui puutute kokku kingitusi
ja meelelahutust puudutava probleemiga, ärge jätke
seda üksnes enda teada. Rääkige oma juhatajaga,
oma personalijuhiga või eetikakorrespondendiga;
nad oskavad teile abi ja tuge pakkuda (vt ka
peatükki „Mul on mure: avatud vestlus”).

Meie töömeetod

ALTKÄEMAKS

JA MITTEAMETLIKUD MAKSED
Me usume, et korruptsioon ei ole kunagi aktsepteeritav ning ei ole kooskõlas L'ORÉALi OLEMUSEGA. See on
kahjulik kogukondadele, kus me tegutseme, ning kahjustab meie ettevõtet. Korruptsioon on keelatud kõikides
riikides kus me tegutseme, iseäranis juhul kui asjasse on segatud ametivõimude esindajad. Meie ettevõttes
kehtib nulltolerants korruptsiooni suhtes, muu hulgas „mitteametlike maksete” suhtes. Neid määratletakse
kui makseid, mida kasutatakse rutiinsete õiguspäraste toimingute, nagu näiteks lubade väljastamise või
tollikontrolli all hoitavate kaupade vabastamise kiirendamiseks või soovitud tulemuste tagamiseks.

Mida teha
+p
 eame veenduma, et meie äripartnerid ja
vahetalitajad tunnevad meie norme ning on valmis
neid täielikult täitma, kui nad esindavad meid kõrge
korruptsiooniriskiga riigis
+k
 ui meile saab teatavaks
korruptsiooniennetuseeskirjadega vastuolus olev
tegevus, peame sellest viivitamatult teavitama
oma juhatajat või kohalikku juhti või, kontserni või
piirkonna töötajate puhul, kontserni juhatuse liiget,
kellele allume
+ kui puutume kokku väljapressimise või
väljapressimiskatsega, st sularaha või muu vääringu
nõudmisega L’ORÉALi töötaja või esindaja julgeoleku
eest, peame viivitamatult teavitama oma juhatajat või
kohalikku juhti või, kontserni või piirkonna töötajate
puhul, kontserni juhatuse liiget, kellele allume, ning
asjaomase nõude põhjalikult dokumenteerima

Mida mitte teha
- pakkuda, lubada ega anda raha, muu hulgas
mittemetlikke makseid ega muud väärtuslikku
(kinke, meelelahutust jne) ametiasutuste
esindajatele, parteidele, poliitikutele, ametiühingutele
ega ametiühingutes tegevatele inimestele
- pakkuda, lubada ega anda raha ega muud
väärtuslikku (kinke, meelelahutust jne)
heategevale organisatsioonile ega muule sarnasele
organisatsioonile eesmärgiga saavutada L’ORÉALi
eeliskohtlemine ametiasutuse esindaja või poliitilise
partei või ametiühingu poolt
- pakkuda, lubada ega anda raha ega muud
väärtuslikku (kinke, meelelahutust jne) mõne teise
ettevõtte töötajale või esindajale, kui see võiks teda
kallutada rikkuma oma kohustusi või lojaalsust oma
ettevõtte suhtes
- vastu võtta ega küsida raha ega muud väärtuslikku
(kinke, meelelahutust jne), kui see võiks meid
kallutada rikkuma oma kohustusi või lojaalsust
L'ORÉALi suhtes või kui seda võiks näha ärisuhte
mõjutamisena
- me ei tohi kunagi kasutada kolmandate osapoolte
abi, et teha midagi, mida me ise ei tohi või ei luba
endal otse teha; see tähendab, et peame väga
hoolikalt valima ja jälgima oma alltöövõtjaid,
agente ja äripartnereid. See tähendab, et peame
väga hoolikalt valima ja jälgima oma konsultante,
alltöövõtjaid, agente ja äripartnereid

Eetiline?
7.1 – Mulle öeldi, et peaksin palkama kohaliku
„konsultandi” kes aitaks meil hankida kõik
nõutavad tegevusload, mida me välisriigi valitsuselt
vajame. Konsultant soovis selle eest saada suurt
summat käsiraha ning ütles, et kasutab seda raha
„protseduuride kiirendamiseks”. Kuna me päris
täpselt ei tea, kuhu see raha läheb, siis kas meil
on põhjust muretsemiseks?
Jah. Kui te kahtlustate, et mõni agent käitub kohatult,
te ei tohi teha sissemakset ega maksta muud summat
enne, kui olete veendunud, et ühtegi sobimatut makset
pole tehtud ega tehta.
7.2 – Ma sean parajasti korda uut kontorit ning
kohalikud ametnikud nõudsid minult väikest
vaevatasu, enne kui lasevad telefoniliinid paigaldada.
Kas ma peaksin selle maksega nõustuma?
Ei. Kui makse näol ei ole tegemist seadusliku
paigaldustasuga, siis ei tohi te seda maksta.
7.3 – Tegelen uue kliendi varustamisega meie
toodetega. Selle kliendi heaks töötav konsultant
pöördus minu poole ning ütles, et võib mulle
selle kliendi kohta kasulikku konfidentsiaalset
informatsiooni anda.
Peate pakkumisest keelduma ning sellest oma juhatajale
teatama. Tõenäoliselt peate ka kliendile teada andma,
et kolmas osapool üritab teile müüa kliendile kuuluvat
konfidentsiaalset informatsiooni.
LISATEAVE:
lugege dokumenti „Meie korruptsiooniennetusmeetod”.

Kelle poole pöörduda: kui puutute kokku
altkäemaksu ja mitteametlikke makseid
puudutava probleemiga, ärge jätke seda üksnes
enda teada. Rääkige oma juhatajaga, kohaliku
sisekontrolli juhiga, finantsosakonna juhatajaga,
õigusosakonna juhatajaga, ostujuhiga,
personalijuhiga või eetikakorrespondendiga; nad
oskavad teile abi ja tuge pakkuda (vt ka peatükke
„Kingitused ja meelelahutus” ja „Mul on mure:
avatud vestlus”).
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äriettevõttena

KONFIDENTSIAALNE

INFORMATSIOON
Informatsioon on väärtuslik. Siseinfo omavoliline avalikustamine võib L'ORÉALile kahjusid tekitada ja ettevõtet
muidu kahjustada. Me kõik peame tagama siseinfo kaitstuse, järgides rangelt meie kontserni sellekohaseid
eeskirju. Samasugune kohustus lasub ka neil, kellel on juurdepääs äripartneritele kuuluvale konfidentsiaalsele
informatsioonile.

Mida teha
+ siseinfot tohib avalikustada üksnes nendele isikutele,
kellel on seaduslik „teadmisvajadus” mis teenib
L'ORÉALi huve
+ tuleb hoida ennast kursis meie kontserni
infojuhtimiseeskirjadega
+ tuleb tagada kõigi töötajate, tarbijate, klientide ja
tarbijate paberkandjal ning elektrooniliselt hoitavate
andmete turvalisus
+ enne siseinfo jagamist kolmandate osapooltega
väljaspool L'ORÉALi (muu hulgas oma
pereliikmetega ning suhtlusmeedias) tuleb
kontrollida, kas meil on õigus seda teha

Mida mitte teha
- arutada või kasutada töötamisel siseinfot avalikes
piirkondades, kus vestlusi võidakse pealt kuulata või
andmeid ohustada
- avaldada eelmise tööandja siseinfot
- hoida pärast L'ORÉAList lahkumist endale siseinfot
(kaasa arvatud algdokumentide koopiaid)

Eetiline?
8.1 – Sõbrad tunnevad sageli huvi minu töö vastu
L'ORÉALis. Nad tahavad teada, mida täpselt me
oma toodetes kasutame ja millised on meie edasised
plaanid. Mõistagi tean oma töö kaudu nii mõndagi,
kuid kui palju võin neile rääkida?
Igasugust informatsiooni (kirjalik, elektrooniline,
suuline või mõnel muul kujul), mis ei ole avalikkusele
kättesaadav ja millele teil kui L'ORÉALi töötajal
on juurdepääs, tuleb pidada siseinfoks. Sellise
informatsiooni edastamine ei ole lubatud isegi
mitte usaldusväärsele sõbrale. See võib kahjustada
L'ORÉALi huve.
8.2 – Elame digitaalse revolutsiooni ajastul ning
suhtlemine on lihtsam kui kunagi varem, praktiliselt
piiramatu. See raskendab meie eetikakoodeksi
konfidentsiaalsuspõhimõtetest kinnipidamist.
Ehkki konfidentsiaalsuse tagamine muutub tänases
digitaalmaailmas üha keerulisemaks, on see samas üha
olulisem. Kõik peavad endale selgeks tegema meie
kontserni sellealased eeskirjad, eriti suhtlusmeedia
ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korrektse
kasutamise osas.
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8.3 – Ühel päeval juhatasin üht võimalikku klienti
nõupidamisele. Teel nõupidamisruumi möödusime
minu töökaaslase kabinetist. Selle uks oli avatud
ning kolleeg kõneles parajasti telefoni teel, mille
valjuhääldi oli sisse lülitatud, ühe teise kliendiga
hinnatingimustest. Kabinetist möödudes oli kuulda,
kuidas ta tegi kliendile eripakkumisi – ja kõike seda
kuulis ka minu klient! Kas kõnealune töökaaslane
poleks pidanud ettevaatlikum olema?
Meil kõigil tuleb rakendada vajalikke abinõusid,
et hoida informatsioon salastatuna, ja seda isegi
töökohasiseselt. Näiteks tuleks järgida „puhta töölaua”
põhimõtet, kaitsta faile volitamata juurdepääsu eest,
muuta regulaarselt paroole ja olla telefoni valjuhääldite
kasutamisel ettevaatlik. Ei saa kunagi kindel olla, kes
teid parajasti kuulda võib. Isegi L’ORÉALi töötajate endi
keskel tuleks tundlikku äriinformatsiooni jagada üksnes
„teadmisvajaduse” põhjal.
8.4 – Üks L'ORÉAList lahkunud endine kolleeg ütles
mulle, et talle meenus, et tal on veel kodus L'ORÉALi
ettevõttesiseseid dokumente. Mis nõu peaksin talle
andma?
Kui need dokumendid on koopiad, peaksite paluma
tal need hävitada. Kui tegu on originaalidega, peaks ta
need edastama L'ORÉALi töötajale, kes on volitatud
sellise teabe vastuvõtmiseks. Rääkige oma juhatajaga,
et oma teguviisi õigsuses veenduda.
LISATEAVE:
lugege dokumenti „Meie ostmismeetod”, milles
käsitletakse meie suhteid tarnijatega, ning dokumenti
„Meie konkureerimismeetod”, milles käsitletakse meie
suhteid konkurentide ja klientidega.

Kelle poole pöörduda: kui puutute kokku
konfidentsiaalsust puudutava probleemiga,
ärge jätke seda üksnes enda teada. Rääkige
oma juhatajaga, oma personalijuhiga või
eetikakorrespondendiga; nad oskavad teile abi
ja tuge pakkuda (vt ka peatükki „Mul on mure:
avatud vestlus”).

Meie töömeetod

ETTEVÕTTE

ESINDAMINE
L'ORÉALi maine sõltub meie kõigi käitumisest.

Mida teha
+ tegutsemine kooskõlas L'ORÉALi parimate huvidega
+ L'ORÉALi eetikapõhimõtted peavad ilmnema meie
ametialases käitumises ja keelekasutuses
+ tuleb tagada, et meie isiklikud vaated ja huvid ei
läheks segi ettevõtte omadega
+ tuleb vältida arvamuse avaldamist oma kolleegide
ja töökoha kohta professionaalidele mõeldud
veebilehtedel (näiteks LinkedIn)
+ kui kasutame oma tööalases tegevuses suhtlusmeediat,
tuleb alati ära märkida, et töötame L'ORÉALi heaks
+ alati tuleb meeles pidada, et internetis ei ole miski
„salajane” ega „privaatne”
+ alati tuleb tagada kõigi L'ORÉALi või tema brände
puudutavate digitaalsete materjalide põhjalik
ettevalmistamine

Mida mitte teha
- tuleb hoiduda L'ORÉALi nimel kirjutamisest või
kohustuste võtmisest ilma vajalike volitusteta
- tuleb vältida sellistel teemadel kõnelemist või
kirjutamist, mis meie pädevusse ei kuulu
- L'ORÉALi kirjaplanke ega e-posti aadresse ei tohi
kasutada isiklike vaadete avaldamiseks ega isikliku
äri ajamiseks

Eetiline?
9.1 – Külastasin ühe kolleegi blogi ja märkasin, et
ta oli avaldanud oma isiklikke seisukohti L'ORÉALi
juhtkonna kohta. Ta ei olnud maininud, et on
L'ORÉALi töötaja, kuid seda oli üsna lihtne ära
arvata muu informatsiooni põhjal, mida ta esitanud
oli, näiteks „Ma töötan liidripositsioonil olevas
kosmeetikafirmas”! Kas ma peaksin kolleegiga
tema blogist rääkima?
Veebipäevikud (blogid) on muutumas populaarseks
arvamuse avaldamise mooduseks. Blogides kirjutamisel
peaksid töötajad selgesti teada andma, et tegemist
on nende isiklike vaadetega, ning võtma tarvitusele
kõik vajalikud abinõud tagamaks, et nende vaateid
ei aetaks mitte mingil tingimusel segamini L'ORÉALi
vaadetega. Peaksite sel teemal kõnelema kõigepealt
oma kolleegiga, kuna ta ise ei pruugi aimatagi, et tema
teguviis võib kahjustada L'ORÉALi huve. Kui vajalik,
võite nõu pidada ka juhatajaga.

9.2 – Meie meeskond osales konverentsil, millele
lisandusid ööbimine ja õhtusöök samas hotellis. Üks
meeskonnakaaslastest jõi rohkem, kui pidanuks, ning
hakkas sobimatult käituma, rääkides rumalaid nalju ja
ilmutades agressiivsust hotelli personali suhtes. Mida
ma talle tema käitumise kohta ütlema peaksin?
Kuigi vahejuhtum leidis aset õhtul, oli meeskonnaliige
siiski ettevõtte ametiasjadega seotud. Teiste silmis
esindas ta L'ORÉALi. On täiesti ilmselge, et selline
käitumine ei ole lubatud.
9.3 – Osalesin rahvusvahelisel konverentsil ning
rääkisin tervituskokteili juues ühe teise osalejaga
oma tegevusest L'ORÉALis. Hiljem avastasin,
et meie kõrval seisnud naine oli konverentsi
kajastav ajakirjanik. Ehkki ma ei rääkinud millestki
konfidentsiaalsest, ei soovi ma, et vestluses avaldatud
mõtted esiküljel ilmuksid.
Avalikus kohas viibides peate alati meeles pidama,
et teie öeldut võidakse talletada ning hiljem
korrata, olenemata sellest, kas tegu oli tööalase
või eraviisilise olukorraga. Pöörduge kohaliku
kommunikatsiooniosakonna juhataja poole;
ta oskab teile nõu anda.
9.4 – Mõnikord näib, et internet on täis igasugust
valeinformatsiooni L'ORÉALi kohta. Kas minu
kohustus on seda parandada?
Ei. Kui avalikkuses ringleb ekslikku
informatsiooni, peaksite sellest oma juhatajale või
suhtekorraldusosakonnale teada andma ning laskma
neil vajadusel probleem lahendada. Kuid mitte ükski
selleks volitamata töötaja ei tohi postitada ettevõtet
puudutavad informatsiooni ega ettevõtte seisukohti
ei internetti ega mujale.
9.5 – Osalen esmakordselt kutseühingu kohtumisel.
Kuidas peaksin käituma, et L'ORÉALi mitte ohustada?
Uurige kohaliku õigusosakonna juhatajalt, millistel
teemadel võite vabalt rääkida, ning läbige
konkurentsiõiguse veebikursus. Lisaks lugege
dokumente „Meie konkureerimismeetod” ja
„Meie korruptsiooniennetusmeetod”.

Kelle poole pöörduda: kui puutute kokku meie
ettevõtte esindamist puudutava probleemiga,
ärge jätke seda üksnes enda teada. Rääkige oma
juhatajaga, oma suhtekorraldusjuhiga, oma
personalijuhiga või eetikakorrespondendiga; nad
oskavad teile abi ja tuge pakkuda (vt ka peatükki
„Mul on mure: avatud vestlus”).
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äriettevõttena

PRIVAATSUS

JA ANDMEKAITSE
Meil kõigil on õigus privaatsusele.
L'ORÉAL on pühendunud kõiki huvirühmi, muu hulgas oma töötajaid, tarbijaid ja äripartnereid isiklikult
puudutava informatsiooni konfidentsiaalsuse austamisele. Ettevõte soovib teada üksnes neid andmeid, mis on
vajalikud L'ORÉALi tõhusaks toimimiseks.

Mida teha
+ veenduda, et isikud, kellelt me isikuandmeid
kogume, teavad, missugust informatsiooni me
kogume, kuidas me seda kasutada kavatseme
ning kuidas nad saavad küsimuste tekkimisel
meie poole pöörduda
+ koguda isikuandmeid ainult vajalikul määral
+ hävitada või parandada igasugused ebatäpsed või
ebatäielikud andmed
+ tagada, et selliseid andmeid säilitatakse turvaliselt
+ tagada L'ORÉALis, et selliseid andmeid edastatakse
ainult volitatud isikutele rangelt „teadmisvajaduse”
põhjal
+ küsida õigusabi enne selliste isikuandmete
edastamist väljapoole seda riiki, kus need koguti
+ austada oma kolleegide õigust privaatsusele
+ tagada, et kolmandad osapooled, kellele usaldame
isikuandmete kogumise ülesande, järgivad neid
põhimõtteid

Mida mitte teha
- koguda „delikaatset” informatsiooni (eriti
informatsiooni terviseseisundi, etnilise päritolu,
seksuaalse orientatsiooni, poliitiliste seisukohtade
või usutunnistuse kohta) ilma asjaomase isiku
nõusolekuta, välja arvatud juhul kui see on vajalik
seadusest tulenevate nõuete täitmiseks
- Ärge andke isklikke andmeid L’ORÉAList väljaspool
seisvatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see
on seadusega nõutav või kui kasutate tehnilisi
teenusepakkujaid või isiku volitusi
- hoida seda informatsiooni enda valduses kauem,
kui seda nõuab seadustest või äritegevusest
tulenev vajadus
- kasutada või säilitada isikuandmeid, kui meid
pole selleks volitatud ja kui selle informatsiooni
haldamiseks puudub äritegevusest tulenev põhjus
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Eetiline?
10.1 – Miks L'ORÉAL isikuandmeid vajab?
L'ORÉAL peab isikuandmeid koguma ja kasutama oma
töötajate, klientide ja huvirühmade huvide erineval
viisil teenimiseks. Näiteks kasutame e-posti aadresse
klientidele või aktsionäridele või kandidaatidele vajaliku
informatsiooni edastamiseks. Isikuandmeid kogume
ka turunduse kontekstis, näiteks auhinnamängude
korraldamisel ja kliendiandmebaaside koostamiseks.
Töötajate isikuandmeid vajame me neile palga
maksmiseks ja nende teenistuskäigu jälgimiseks või
siis õiguslikel või ohutusalastel põhjustel. Isikuandmeid
peame koguma ka uue kliendiga või tarnijaga koostöö
alustamist otsustades. Lõpuks kogume isikuandmeid ka
tarbijaküsitluste raames või meie hindamiskeskustes.
10.2 – Ärireisi ajal varastati mu kohver, milles oli
klientide isikuandmeid sisaldav USB-mälupulk.
Kahjuks ei olnud see krüpteeritud, kuid siiski ei usu
ma, et varas sellega midagi peale oskaks hakata.
Isikuandmete kaotsimineku tulemuseks võivad olla
kohtuasjad, kahju L'ORÉALi mainele ning kahju
inimestele, kelle andmed kaotsi läksid. Sellisel viisil
kaotsiläinud andmete abil teostatakse üha rohkem
identiteedivargusi. Seetõttu on äärmiselt oluline järgida
ettevõttesiseseid andmete krüpteerimise eeskirju
ja töökorda. Kui vähegi võimalik, tuleb isikuandmed
anonüümseks muuta või koodnimedega kodeerida.
10.3 – Hindamisuuringute raames vajame vabatahtlike
osalejate isikuandmeid. Teised ettevõtted võivad
teatud informatsiooni ostmisest huvitatud olla.
Kas meil on õigus seda müüa?
L'ORÉALis oleme me pühendunud oma tegevuse
käigus kogutava isiklikku laadi informatsiooni
kaitsmisele. Selliseid isikuandmeid ei ole võimalik
kasutada ilma asjaomaseid isikuid eelnevalt teavitamata
või nende kirjalikku nõusolekut saamata.
10.4 – Pean edastama tarbijaid isiklikult puudutavat
informatsiooni teises riigis asuvasse agentuuri.
Kellelt peaksin nõu küsima?
Kõige parem oleks pöörduda kohaliku õigusosakonna
juhataja poole. Seadused on riikides väga erinevad.
Kindlasti ei tohi me isikuandmeid kolmandale
osapoolele edastada enne, kui kolmas osapool on
dokumenteeritult nõustunud järgima meie isikuandmete
kaitse norme.

Meie töömeetod
10.5 – Meie tarbijaosakond sai äsja e-kirja tarbijalt,
kes soovib teada, mis isikuandmeid meil tema kohta
on, ning soovib, et me need hävitaksime. Kas ma
pean seda tegema?
Jah, me austame alati tarbija soovi, et me ei kasutaks
tema isikuandmeid turundusotstarbel, ning peame
tagama andmebaaside korrapärase ajakohastamise.
Teatud riikides on registrid, millega tarbijad võivad
liituda, kui nad ei soovi, et nende isikuandmeid
kasutataks. Küsige kohaliku õigusosakonna juhatajalt,
kuidas selle tarbija palvele kõige paremini vastu tulla.

Kelle poole pöörduda: kui puutute kokku privaatsust
ja/või isikuandmeid puudutava probleemiga, ärge
jätke seda enda teada. Rääkige oma juhatajaga,
kohaliku õigusosakonna juhatajaga, oma
personalijuhiga või eetikakorrespondendiga; nad
oskavad teile abi ja tuge pakkuda (vt ka peatükki
„Mul on mure: avatud vestlus”).

10.6 – Sooviksin saata ühele kolleegile sünnipäevaks
koju üllatuskingituse. Küsisin personaliosakonnast
tema kodust aadressi, kuid sealsed töötajad vastasid,
et ei saa seda mulle anda, kuna see tähendaks
„töötaja privaatsuse rikkumist”! Kas nad ei ole pisut
liiale läinud?
Personaliosakond käitus õigesti – kõik töötaja
isiklikud andmed peavad jääma rangelt salastatuks.
Personaliosakond ei tohi selles asjas erandeid teha.
10.7 – Hiljuti kuulsin pealt, kuidas juhataja rääkis
personaliosakonnaga ühest minu kolleegist ja tema
raskest haigusest. Vabal ajal osalen ma vabatahtlikult
heategevusorganisatsioonis, mis aitab raskesti
haigeid inimesi.Tahaksin teada, kas ma saaksin
kuidagi oma kolleegi aidata. Kas mul sobiks otse
kolleegi poole pöörduda või peaksin kõigepealt
juhatajaga rääkima?
Ei, ärge pöörduge otse oma kolleegi poole, vaid hoopis
oma juhataja ja/või personaliosakonna poole. Kui see
on nende arvates sobimatu, annavad nad sellest teie
kolleegile ise teada. Austamaks kolleegi privaatsust,
ei tohiks te kuuldud informatsiooni mõistagi kellegagi
jagada.
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äriettevõttena

ETTEVÕTTE

RESSURSSIDE KASUTAMINE
Ettevõtte ressursid on mõeldud selleks, et aidata töötajatel saavutada L'ORÉALi ärilisi eesmärke. Ettevõtte
ressursside, kaasa arvatud tööaja vale kasutamine või raiskamine riivab meid kõiki ning kahjustab L'ORÉALi
majandustegevust ja finantstulemusi.

Mida teha
+a
 ustada ja kaitsta ettevõtte ressursse tagamaks, et
ressursid ei läheks kaduma; et neid ei kahjustataks
ega raisataks; et neid ei laenataks teistele; et neid ei
antaks üle, ei müüdaks ega annetataks ilma vastava
volituseta
+ t unnustada, et kogu ettevõtte vara ja
dokumentatsioon kuulub L'ORÉALile

Mida mitte teha
-k
 asutada ettevõtte vara isiklikuks otstarbeks;
kommunikatsioonivahendite, näiteks e-posti, telefoni
ja interneti piiratud kasutamine isiklikel eesmärkidel
on lubatud üksnes seni, kuni sellega ei kaasne
ülemääraseid kulutusi ja kuni see ei hakka segama
tööülesannete täitmist
-k
 asutada sobimatul viisil arvutisüsteeme, ettevõtte
e-posti kontosid ja internetti
-k
 asutada kolmandale osapoolele kuuluvat vara
(fotosid, filmimaterjali, artikleid jne) veendumata,
et L'ORÉALil on õigus neid kasutada
-a
 nda suhtlusmeedia lehtede (Facebook,
LinkedIn jne) kaudu teistele juurdepääsu meie
kontaktide loendile / tööalasele elektroonilisele
aadressiraamatule

Eetiline?
11.1 – Ma kahtlustan, et üks minu kaastöötajatest
osutab töö ajal ettevõttevälist konsultatsiooniteenust,
kasutades selleks ettevõtte sülearvutit ja e-posti.
Rääkisin sellest teabeteenistuses töötavale sõbrale.
Tal on juurdepääs kahtlustatava isiku e-posti kontole
ning ta pakkus mulle omapoolset abi. Kas selline
teguviis on lubatud?
Ei. Kui teil on tekkinud sellised kahtlused, peaksite kohe
pöörduma oma juhataja poole. Ettevõttel on õigus võtta
tarvitusele spetsiaalsed abinõud pääsemaks ligi töötaja
e-posti kontodele, põhjendades oma tegevust vale
käitumise uurimise või mõne muu seadusliku põhjusega.
Hoolimata sellest, et teie IT-teenistuses töötaval sõbral
on juurdepääs teiste isikute e-posti kontodele, ei tohiks
ta seda õigust ilma ettevõtte vastava volituseta kasutada.
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11.2 – Meie kodune printer läks katki, kuid minu
abikaasal on kiiremas korras vaja saata oma CV
vastusena ühele tööpakkumisele. Kas mul on lubatud
see töökoha printerit kasutades välja printida?
Võite kasutada arvutit isiklike dokumentide sisestamiseks
seni, kuni see on harv, põhjendatav ning ei sega teie
töökohustusi ning kui sellega tegeletakse töövälisel ajal.
11.3 – Sõber teisest osakonnast saadab mulle pidevalt
„päeva nalja” sisaldavaid e-kirju, millest mõned on
üsna lõbusad. Tahaksin neid ka teistele kolleegidele
saata ning neilegi esmaspäeva hommikuti rõõmu
valmistada, kuid ma pole kindel, kas minu juhataja
selle heaks kiidab. Mida ma tegema peaksin? Jätma
juhataja kirjasaajate nimekirjast välja?
Te ei peaks neid „nalju” edasi saatma. Pidage meeles,
et mitte kõigil ei ole teiega ühesugune huumorimeel.
Te ei tohi unustada, et ettevõtte e-posti ja Interneti
süsteeme ei tohi kasutada sellise ainese salvestamiseks,
saatmiseks ja avaldamiseks, mis on vastuolus L'ORÉALi
OLEMUSEGA, keelatud on ka sellisele ainesele
juurdepääs. Erilist tähelepanu tuleb pöörata teiste
austamisele. Mõistagi on keelatud kõik pornograafilise
või seksuaalse alatooniga pildid, poliitilise või
religioosse sisuga kirjad, rassistlikud kommentaarid ning
kõik seesugune, mis õhutab vägivallale, vihkamisele ja
sallimatusele.
11.4 – Kas võin ettevõtte töötajatele mõeldud poest
ostetud tooteid sõpradele omahinnaga müüa? Või
võin ma neid sõpradele turuhinnaga müüa?
Ettevõtte töötajatele mõeldud poest ostetud tooted on
mõeldud kasutamiseks ainult teile ja teie perekonnale
ning neid ei tohi mingi hinnaga edasi müüa.

Kelle poole pöörduda: kui puutute kokku
ettevõtte ressursside kasutamist puudutava
probleemiga, ärge jätke seda üksnes enda teada.
Rääkige oma juhatajaga, oma personalijuhiga või
eetikakorrespondendiga; nad võivad teid aidata
ja toetada (vaata ka peatükki “Mul on mure: avatud
vestlus”).

Meie töömeetod

FINANTS- JA MAJANDUSTEGEVUSE
ARUANDED

NING VÕITLUS RAHAPESU VASTU
Meil kõigil lasub kohustus tagada, et kogu meie dokumentatsioon, nii finants- kui ka muud dokumendid,
oleksid täpsed. Täpsus on edukas äritegevuses ülimalt oluline. See on seadusliku, õiglase ja tõhusa äritegevuse
tähtis komponent. Ent iseäranis oluline on tagada, et meie aktsionäridele antaks läbipaistvat, regulaarset ja
usaldusväärset informatsiooni. Viimaks peame tagama, et meie tegevust ei kasutata kriminaalse päritoluga
tulu pesemiseks.

Mida teha
+ t äita oma rolli kindlustamaks, et alati talletatakse
täpsed finants- ja äritegevust puudutavad
andmed, muu hulgas finantsaruannetes ja muudes
aruannetes
+ t agada andmete turvalist talletamist ning
dokumentatsiooni säilitamise eeskirjade järgimist
+ järgida ettevõttesisest äritegevuse analüüsimise
korda, et tagada, et me teeme koostööd ainult
seaduslikult tegutsevate klientidega, kelle raha
ei pärine kuritegelikust tegevusest
+ teha koostööd meie sise - ja välisaudiitoritega

Mida mitte teha
- müüa, edastada ega käsutada L'ORÉALi vara ilma
vastava volituse ja dokumentatsioonita
- sularahatehinguid vastu võtta. Kui muud võimalust
ei ole, võib sularahatehinguid teha ainult seaduses
lubatud summas, kusjuures sularahatehingud
tuleb selgesõnaliselt kinnitada, nõuetekohaselt
registreerida ning dokumenteerida
- varjata makseid kolmandaid osapooli kasutades

Eetiline?
12.1 – Mul paluti kontrollida müügiaruannet, mille minu
juhataja aasta lõpuks koostas. Kontrollimise käigus
leidsin vea, mida keegi teine ei ole ilmselt märganud.
Ma kardan sellest juttu teha, kuna ei taha enda ja
juhataja vahelisi suhteid ohustada. Mida ma tegema
peaksin?
Põhjus, miks teil paluti müügiaruanne üle vaadata,
on asjaolu, et veenduda, ega selles vigu ei leidu. Kui
te leitud veale tähelepanu ei juhi, ei tee te oma tööd
korralikult ega teeni ettevõtte huve. Peaksite leitud
veast oma juhatajale rääkima. Tal ei ole mingit põhjust
teie peale pahane olla; vastupidi, olete hästi toime
tulnud ja aidanud vältida ebatäpse informatsiooni
edastamist.

12.2 – Elu muutub mõnikord ärevaks ja mul ei õnnestu
alati leida kõiki kulutusi tõendavaid kviitungeid. Kas
mul on lubatud lisada mõned fiktiivsed kuluartiklid,
mis on väiksemad kui kättesaadav summa, lihtsalt
selleks, et õige summa kokku saada? See ei oleks
mingil moel ebaaus, kuna ma ei saaks sellest mingit
kasu. Ma üksnes kindlustaksin, et mulle tagastatakse
kogu võlgnetav summa.
Ei. Nii ei tohi toimida. See tähendaks, et kuluaruanded
ei ole täpsed ning sellega kaasneksid omakorda
ekslikud raamatupidamisdokumendid. Te peate ise oma
kviitungitel silma peal hoidma, sest need on ainsateks
tagatisteks, et saate teile võlgnetava summa täies
mahus tagasi.
12.3 – Üks meie klientidest küsis, kas ta võiks maksta
mitme erineva konto kaudu, kasutades makseks
nii sularaha kui ka tšekke. Kas selline teguviis on
lubatud? Mida ma tegema peaksin?
Selliste tehingute puhul peaksite olema iseäranis
ettevaatlik. Tegemist võib olla rahapesuga, toiminguga,
mille käigus püütakse ebaseaduslikul teel (nt
narkootikumid, altkäemaks, prostitutsioon jne) saadud
raha varjata või näidata seda seaduslikuna. Peate
astuma kõik võimalikud sammud veendumaks, et
tegemist on heauskse tehinguga. Selliseid makseid
võite vastu võtta ainult erandolukorras ning pärast
oma juhataja heakskiidu saamist. Võimalikud
ohumärgid on näiteks järgmised. maksed, mis on
tehtud muus valuutas kui arvel näidatud; katsed teha
sularahamakseid; maksed, mille on teinud isik, kes ei ole
lepingu pool; maksed sellistele kontodele ja sellistelt
kontodelt, mida ei kasutata tavalises ärisuhtluses; soov
teha enammakset. Kui konto ei ole tellijaettevõtte nimel,
tuleb maksest keelduda.
LISATEAVE:
finants- ja majandustegevuse aruannete täpsuse ning
korruptsioonivastase võitluse kohta lugege dokumendist
„Meie korruptsiooniennetusmeetod”.

Kelle poole pöörduda: kui puutute kokku
finants- ja majandusaruannete täpsust puudutava
probleemiga, ärge jätke seda üksnes enda
teada. Rääkige oma juhatajaga, kohaliku
finantsosakonna juhatajaga, oma personalijuhiga
või eetikakorrespondendiga; nad oskavad teile
abi ja tuge pakkuda (vt ka peatükki „Mul on mure:
avatud vestlus”).
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äriettevõttena

SISEINFOL

PÕHINEVAD TEHINGUD
Kuigi L’ORÉAL ei soovi piirata töötajate vabadust teha kohaseid isiklikke investeeringuid, peame siiski kõik
pidama meeles siseinfol tehtavate tehingute kohta käivaid reegleid.

Mida teha
+ tuleb olla teadlik, et siseinformatsiooni kasutamine
investeeringute tegemiseks võib langeda siseinfol
põhinevate tehingute nimistusse
+ hoida meile juurdepääsetav siseinfo
konfidentsiaalsena, et vältida selle juhuslikku
avalikustamist

Mida mitte teha
- osta või müüa L'ORÉALi või mõne muu firma
aktsiaid, kui meil on juurdepääs siseinfole
- avalikustada siseinfot väljaspool ettevõtet
- avalikustada siseinfot teistele ettevõtte töötajatele

Eetiline?
13.1 – Ma ei ole seaduste alal asjatundja. Mida täpselt
tähendab termin „siseinfo”?
„Siseinfo” on seadusega kindlaks määratud mõiste.
Laiemas tähenduses on tegemist avalikkusele
mittekättesaadava informatsiooniga, mida
arukas investor võiks muu teabe hulgas kasutada
investeerimisotsuste tegemisel. Selline informatsioon
võib puudutada L'ORÉAL Groupi või selle tegevusi,
kuid võib olla seotud ka mõne selle kliendi või tarnijaga;
samuti võib see puudutada mõnda teist ettevõtet,
millega L'ORÉAL Group peab ühendust. Täiendavat
informatsiooni leiate L'ORÉALi väärtpaberibörsi
eetikahartast.
13.2 – Kuulsin äsja, et L'ORÉAL kavatseb omandada
ühe teise ettevõtte. Tundub, et on paras aeg osta ühe
või teise või koguni mõlema aktsiaid, kuna nende
väärtus peaks tingimata tõusma, kui tehing teatavaks
tehakse. Kas mul on lubatud neid aktsiaid osta?
Ei, teil ei ole lubatud seda teha. L'ORÉALi töötajana
peetakse teid „sisemiseks” ning seetõttu ei saa te ei osta
ega müüa ei L'ORÉALi ega teise firma aktsiaid enne, kui
tehing on avalikustatud.
13.3 – Ma mõistan, et mul endal ei ole lubatud
L'ORÉALi aktsiaid siseinfo põhjal osta. Kuid mis siis,
kui ma „juhtumisi mainin” oma sõbrannale, et praegu
on tõenäoliselt paras aeg neid osta? Kas see oleks
lubatud?
Ei. See oleks sama vastuvõetamatu nagu ise ostmine.
Isegi kui teie sõbranna antud nõuannet ei järgi, oleks
sellise kuulujutu levitamine nii meie eetikakoodeksi kui
ka seaduste vastane.
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Kelle poole pöörduda: kui puutute kokku siseinfol
põhinevaid tehinguid puudutava probleemiga,
ärge jätke seda üksnes enda teada. Rääkige oma
juhatajaga, kohaliku õigusosakonna juhatajaga,
väärtpaberibörsi eetika sisekonsultandiga või
eetikakorrespondendiga; nad oskavad teile abi ja
tuge pakkuda (vt ka peatükki „Mul on mure: avatud
vestlus”). Tegutsege ettevaatlikult, et mitte levitada
ainult teile teadmiseks mõeldud informatsiooni.

Meie töömeetod

MAKSUD
L'ORÉAL püüab sõltumata oma tegevuskohast käituda kohusetundliku korporatiivse kodanikuna. Täpsemalt
tähendab see maksuseaduste täpset jälgimist ning kõigi neis seadustes ettenähtud kohalike ja riiklike maksude
täielikku tasumist.

Mida teha
+p
 idada täpseid ja ammendavaid
raamatupidamisregistreid ja arvestusdokumente
+ täita oma maksudeklaratsioonid

Mida mitte teha
- teadlikult lubada L'ORÉALil oma maksukohustuste
täitmisest kõrvale hiilida

Kelle poole pöörduda: kui puutute kokku makse
puudutava probleemiga, ärge jätke seda üksnes
enda teada. Rääkige oma juhatajaga, kohaliku
finantsosakonna juhatajaga, oma personalijuhiga,
eetikakorrespondendiga või kontserni
maksundusosakonnaga; nad oskavad teile abi
ja tuge pakkuda (vt ka peatükki „Mul on mure:
avatud vestlus”).

Eetiline?
14.1 – Tarnija rääkis mulle, et teab raudkindlat
viisi, kuidas saaksime raha kokku hoida. Ta pakkus
võimalust vormistada aastalõputellimuse dokumendid
nende kaupade ostmiseks kolmanda riigi kaudu, et
vältida käibemaksu (KM) tasumist, mille nad muidu
nõuaksid sisse meilt. Minu meelest on tegemist kavala
plaaniga. Kas ma võin seda proovida?
Ei. Igasugune püüe hiilida kõrvale meie
maksukohustusest – ja sellega antud juhul tegemist
ongi – on ebaseaduslik ja ebaeetiline. L'ORÉALi eelarve
hõlmab ka kõigi seaduslike maksude maksmist.
14.2 – Usun, et tegin paari aasta eest
maksudeklaratsioonil vea, mistõttu meie maksumäär
tookord vähenes. Mida ma tegema peaksin?
Meie põhimõtete kohaselt maksame me makse
kooskõlas kohalike seadustega ning õigustame
kohalike maksuhaldurite usaldust. Peate sellest rääkima
kohaliku finantsosakonna juhatajaga või kontserni
maksundusosakonna töötajaga, et veenduda, kas tegu
oli tõesti veaga. Kui oli, annavad nad teile nõu, kuidas
maksuhalduritega suhelda ning kuidas võtta meetmed
sellise vea kordumise vältimiseks tulevikus.
14.3 – Meedias on ilmunud palju artikleid ettevõtetest,
kes maksude maksmisest kõrvale hiilivad. Kas see
võib juhtuda ka L'ORÉALiga?
L'ORÉALis maksame me kõiki meilt seaduslikult
nõutavaid makse kõigis riikides, kus tegutseme. See on
meie jaoks viis panustada nende riikide ja kogukondade
hüvangusse, kus me tegutseme.
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TÖÖANDJANA ENDALE VÕETUD
KOHUSTUSTE TÄITMINE

„Meie eesmärgiks on muuta L'ORÉAL
suurepäraseks tööpaigaks. Me teame, et
meie töötajad on meie väärtuslikem vara.”
Sisukord
LEHEKÜLG 29

Töötervishoid, tööohutus
ja turvalisus
LEHEKÜLG 30

Mitmekesisus

LEHEKÜLG 32

Ahistamine ja tagakiusamine
LEHEKÜLG 33

Seksuaalne ahistamine
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Meie töömeetod

TÖÖTERVISHOID,

TÖÖOHUTUS JA TURVALISUS
Kõigil meil, kes me töötame L'ORÉALi heaks ja teeme ettevõttega koostööd, on õigus tervislikule, ohutule ja
turvalisele töökeskkonnale. Meie töökeskkonna ohutus oleneb meist kõigist.

Mida teha
+ t uleb rakendada kõik põhjendatud
ettevaatusabinõud, et tagada turvaline ja tervislik
töökeskkond
+ t uleb tagada, et meie teod ei sea meid endid ega
teisi ohtu
+ t uleb tagada, et me teame, mida teha siis, kui
töökohal on tegemist hädaolukorraga
+ tuleb kohalikule töökaitsejuhile või juhtkonnale
teatada kõigist ükskõik kui tühistest õnnetustest
ning sellistest teguviisidest, paigaldustest või
esemetest, mis tõenäoliselt võivad ohustada meie
töökeskkonda

Mida mitte teha
- eirata ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse eeskirjade
täitmist

Eetiline?
15.1 – Minu juhataja tundis muret, et ma ei magavat
piisavalt, ning arvas, et ma ei peaks õhtuti pärast tööd
nii sageli väljas käima. Ta kardab, et ma võin tukkuma
jääda ja seeläbi õnnetusse sattuda. Hea küll, paar
korda olen tõesti veidi unine olnud, kuid oma tööga
saan sellest hoolimata hakkama. See ei ole ju juhataja
asi, mida ma töövälisel ajal teen, või mis? Kas mul siis
ei olegi õigust eraelule? Mina arvan, et ta on lihtsalt
väiklane. Mida ma tegema peaksin?
Viis, kuidas veedate oma õhtud, on teie enda asi. Kuid
kui teie väsimus asetab teid ennast või teisi ohtu, siis
on juhatajal igati õigus antud küsimus tõstatada - seda
tuleks aga teha võimalikult leebelt ja teie privaatsust
austavalt. Kuigi me austame töötajate eraelu, ei saa
leppida käitumisega, mis ohustab teie enda või teie
kolleegide turvalisust. Ohutuse tagamises kompromisse
teha ei saa.

15.3 – Müügiesindajana tuleb mul sageli ringi sõita
pimedates suurlinnades ja maapiirkondades. Mõnikord
ei tunne ma end turvaliselt. Kas ma peaksin sel teemal
kellegi teisega rääkima?
Jah, peaksite pöörduma oma personalijuhi poole,
et arutada võimalikke lahendusi sellise olukorra
vältimiseks.
15.4 – Üks mu kolleeg paistab viimasel ajal tugeva
stressi all kannatavat. Proovisin temaga sellest
rääkida, kuid ta keeldus. Tean, et tal on olnud väga
pikad tööpäevad. Eile ta minestas tööl. Mida ma
tegema peaksin?
Personaliosakonda ja teie kolleegi juhatajat tuleb
viivitamatult teavitada, et nad saaksid kiiresti tegutseda.
Kui te ei ole sobivas tegevuskäigus kindel, pöörduge
kindlasti kellegi pädevama poole.
15.5 – Sain äsja teada, et üks meie alltöövõtjatest on
ettevõtte tööruumides alkoholi tarbinud. Kuna ta ei
ole L'ORÉALi töötaja, siis kas see on minu asi?
Teatage oma juhatajale igasugusest teguviisist, mis võib
ohustada teie töökeskkonna turvalisust või asetada
kellegi ohtu.

Kelle poole pöörduda: kui puutute kokku
töötervishoidu, tööohutust või turvalisust
puudutava probleemiga, ärge jätke seda
enda teada. Rääkige oma juhatajaga, oma
töökaitsejuhiga, oma personalijuhiga või
eetikakorrespondendiga; nad oskavad teile abi
ja tuge pakkuda (vt ka peatükki „Mul on mure:
avatud vestlus”).

15.2 – Töödejuhataja soovitas mul erandkorras ühe
ohutusseadise kasutamisest loobuda, kuna see
kahandab töötempot. Mida ma tegema peaksin?
Mitte kunagi ei tohi loobuda mitte ühegi ohutusvõi kontrollseadise kasutamisest, kui te pole selleks
tööohutuse eest vastutavalt töötajalt eelnevalt
nõuetekohast luba saanud. Kui teie töödejuhataja ikkagi
seda nõuab, peate keelduma ning teavitama olukorrast
kohalikku juhtkonda ja personaliosakonda. Ohutusele
tuleb pühenduda täielikult ning tootmise kiirendamise
nimel või ükskõik millisel muul põhjusel kompromisse
teha ei tohi.
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äriettevõttena

MITMEKESISUS
Individuaalsete annete ja oskuste mitmekesisus meie ettevõttes pakub meile rohkem võimalusi loovuse
rakendamiseks ning võimaldab meil arendada ja turustada paljudele erinevatele inimestele sobivaid tooteid.
L'ORÉAL väärtustab kõiki ilutüüpe.
L'ORÉAL on töötajaid kaasav võrdseid võimalusi pakkuv tööandja. Me kaasame oma kollektiivi ka selliseid
inimesi, kes on tavaliselt töötajaskonnas alaesindatud, näiteks puuetega inimesi ning marginaalsete sotsiaalsete
ja/või etniliste rühmade esindajaid.

Mida teha
+ tuleb toetada ja edendada L'ORÉALi pühendumust
mitmekesisusele, eriti personalipoliitika,
turunduspoliitika, ostupoliitika ning
kogukondadesse panustamise osas
+ tuleb tagada, et meie tarnijad, kliendid ja
äripartnerid oleksid L'ORÉALi töötajate
mitmekesisuse poliitikast teadlikud

Mida mitte teha
- diskrimineerida ega ahistada/kiusata järgmiste
omaduste põhjal:
- sugu
- töövõimetus
- perekonnaseisund
- seksuaalne orientatsioon
- vanus
- poliitilised ja filosoofilised vaated
- religioossed vaated
- ametiühingusse kuuluvus
- etniline, sotsiaalne, kultuuriline või rahvuslik taust
See diskrimineerimiskeeld kehtib mitte üksnes tööjõu
värbamise suhtes, vaid kõigi väljaõpet, edutamist,
töölepingu jätkamist ja töötingimusi puudutavate
otsuste vastuvõtmise osas ning meie suhete osas
tarnijatega, klientidega, äripartneritega ja kolmandate
osapooltega.

Eetiline?
16.1 – Mida täpselt peab L'ORÉAL silmas
„diskrimineerimise” all? Kas selle termini tähendus
on sama, mis minu riigis seadusega määratud
definitsioonil, või on tegemist millegi muuga?
Esimene reegel on, et L'ORÉAL austab riiklikke
seadusi, ning seetõttu võib töötajat, kes antud riigi
diskrimineerimist puudutavaid seadusi rikub, karistada.
Kuid leidub riike, kus diskrimineerimist puudutavad
seadused ei keelusta teatud käitumist, mis L'ORÉALi
silmis aga ei ole vastuvõetav. Näiteks L'ORÉAL ei keelusta
mitte üksnes otsest diskrimineerimist, vaid ka kaudset.
Otsese diskrimineerimise all peetakse silmas töö,
väljaõppe, edutamise, töölepingu jätkamise või mõne
muu tööelu aspektiga seotud toiminguid; need, keda
see mõjutab, ei saa osa võrdsetest võimalustest või
samasugusest kohtlemisest.
Kaudne diskrimineerimine on selline teguviis, mille
käigus näiliselt erapooletul viisil asetatakse isik tema
soo, vanuse, puude või muu omaduse tõttu teistega
võrreldes ebavõrdsesse olukorda.
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16.2 – Personaliosakond soovitas mul puudega inimese
meeskonda kaasata. Ma tean, et mitmekesisus on
L'ORÉALi jaoks oluline, kuid kardan, et see töötaja
jääks sageli haiguspuhkusele. Selline erikohtlemine
põhjustaks teiste meeskonnaliikmete kadedust, mis
võib ülejäänud meeskonna tegevust häirida.
Need on eelarvamused. Kogemused on näidanud, et
puuetega inimeste kaasamine ei mõjuta tööalaseid
suhteid oluliselt. Puuetega kandidaatide värbamisel
arvestatakse nende oskusi, samamoodi nagu
teiste kandidaatide puhul. Ainsaks erinevuseks on
konkreetsete tööülesannete sobivuse süstemaatiline
kontrollimine. Vahel tuleb tööülesandeid veidi
kohandada, kuid seda tuleb ette harvem kui võiks arvata.
16.3 - Üks minu meeskonna liikmetest sai äsja
50-aastaseks. Ma soovisin talle väikese sünnipäevapeo
korraldada, kuid ta keeldus, öeldes, et L'ORÉAL ei paku
vanematele inimestele karjäärivõimalusi, mistõttu ta ei
soovi oma vanusele tähelepanu tõmmata. Mida ma talle
ütlema peaksin?
Julgustage oma kolleegi ning paluge tal
personalijuhiga kohtuda ja oma karjääriplaani arutada.
L'ORÉAL pakub kõigile oma töötajatele dünaamilist
karjääri, olenemata vanusest, ning võimaldab kõigil
oma karjääri arengusse panustada.
16.4 – Üks mu kolleegidest ei valinud tarnijat, kes minu
arvates vastas kõigile meie ootustele. Selle kolleegi
tehtud kommentaaride põhjal kahtlustan, et põhjuseks
oli tarnija rahvus ja etniline päritolu. Mida ma tegema
peaksin?
Igasugune diskrimineerimine nahavärvi, rahvuse või
etnilise päritolu põhjal on L'ORÉALis vastuvõetamatu.
See ei paku austust, mida igaüks meist väärib. Püüdke
vestelda sellest oma erinevuskorrespondendi ning
tõstatage probleem juhtkonnas või ostujuhi juures.
16.5 – Kuulen töökohal halvamaigulisi nalju
homoseksuaalse kolleegi aadressil ning need ei meeldi
mulle. Mida ma tegema peaksin? Kas peaksin sellest
personaliosakonnas rääkima?
Homofoobia on täiesti vastuvõetamatu. Igaühel meist
on õigus teiste austusele. Me töötame avatud kaasavas
töökeskkonnas. Kui puutute kokku sedalaadi probleemiga,
püüdke „naljameestele” selgeks teha, et nende käitumine
on vastuvõetamatu. Kui see ei anna tulemusi, pöörduge
kohaliku personalijuhi, mitmekesisuskorrespondendi või
eetikakorrespondendi poole.

Meie töömeetod
16.6 – Mulle meeldib töönädalat lõpetada reedeõhtuse
meeskonna nõupidamisega, mille käigus saame
arutada nädala jooksul esile kerkinud teemasid. Tean,
et kahele kolleegile põhjustab see ebamugavusi ja
usulistel põhjustel eelistaksid nad reedeti varem
lahkuda. Kas see on kaudne diskrimineerimine?
Kui reedeõhtune koosoleku kokkukutsumine ei ole
õigustatud ja kui teie vajaduste rahuldamiseks leidub
ka sobivamaid viise, siis võib siin näha kaudset
diskrimineerimist. Teie teguviis näib aga olevat õigustatud
(koosolekul arutate meeskonna edusamme ja vastate
töötajate küsimustele) – kuid kas koosolekut on tingimata
vaja korraldada reede õhtul? Äkki saavutaksite sama
tulemuse, kui koosolek toimuks varem, näiteks esimese
asjana esmaspäeva hommikul?

Kelle poole pöörduda: kui puutute kokku
mitmekesisust puudutava probleemiga,
ärge jätke seda üksnes enda teada. Rääkige
oma juhatajaga, oma personalijuhiga,
oma mitmekesisuskorrespondendiga või
eetikakorrespondendiga; nad oskavad teile abi
ja tuge pakkuda (vt ka peatükki „Mul on mure:
avatud vestlus”).

16.7 – Kuulen pidevalt, et mitmekesisus on kontserni
jaoks oluline. Kas see tähendab, et peaksin võtma
tööle või edutama üksnes naisi või vähemusrahvusi?
Ei, seda teilt ei oodata. L'ORÉALis võtame inimesi tööle
eelkõige nende väärtuse alusel ning seetõttu tuleks teil
antud ametikohale valida selleks tööks kõige paremini
sobiv kandidaat. Kuid pidage meeles, et mitmekesisus ei
piirdu üksnes naiste ja vähemusrahvustega. See hõlmab
ka muid sageli diskrimineeritavaid gruppe, näiteks
puuetega inimesi, eakamaid inimesi jne.
16.8 – Mul on mõnede kolleegidega sama usutunnistus –
kas võin nad palverühmas osalema kutsuda?
Sama usutunnistusega töötajaid võite kutsuda. Palume
teil siiski teiste usulisi tõekspidamisi austada. See
tähendab, et te ei tohi oma usku jutlustada (st püüda teisi
oma usku pöörata).
16.9 – Lähen peagi sünnituspuhkusele ning muretsen
selle pärast, kuidas hiljem tööle naasen ning kuidas see
mu tulevasi karjäärivõimalusi mõjutab. Kellelt peaksin
nõu küsima?
L'ORÉALi poliitika näeb ette töötajate toetamist
sünnituspuhkuse ajal. Lisaks tasustatavale
sünnituspuhkusele tagab L'ORÉAL, et töötajad
kaasatakse sünnituspuhkuse lõpus tagasi nende eelnevale
ametikohale või staatuse ja töötasu osas samaväärsele
ametikohale. Enne sünnituspuhkusele minemist peaksite
sellel teemal kõnelema oma personalijuhiga.
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äriettevõttena

AHISTAMINE

JA KIUSAMINE
Igaühel meist on õigus austusele ja inimväärikusele. See põhimõte on L'ORÉALis seatud meie töö aluseks.
Igasugune käitumine või tegu, mis seda õigust rikub, eriti igasugune ahistamine ja tagakiusamine, ei ole lubatud.

Mida teha
+ tuleb soodustada ja toetada L'ORÉALi
pühendumust sellise tööpaiga loomisele, kus
puudub igasugune tagakiusamine ja ahistamine
+ tuleb olla viisakas: kohelgem kaastöötajaid ja
äripartnereid nii, nagu soovime, et nemad meid
kohtleksid

Mida mitte teha
- inimest teadlikult ahistada või sellistesse
olukordadesse asetada, kus ta võib eksida

Eetiline?
17.1 – Mida täpselt peab L'ORÉAL silmas „ahistamise”
ja „tagakiusamise” all? Minu teada meie riigis selle
kohta seadused puuduvad.
Esimene reegel on, et L'ORÉAL austab kohalikke
seadusi ning seetõttu võib töötajat, kes antud riigis
kehtestatud ahistamist puudutavaid seadusi rikub,
karistada. Kuid leidub riike, kus ahistamist puudutavad
seadused ei keelusta teatud käitumist, mis L'ORÉALi
silmis ei ole vastuvõetav. Sõltuvalt tingimustest võib
teatud käitumist pidada sobimatuks. Näiteks:
- teod, millega püütakse teist haavata või pahandada
- teise isiku tahtlikult sellisesse olukorda asetamine,
kus ta võib eksida
- alandamine või hirmutamine
- füüsiline või sotsiaalne eraldamine (nn „vaikiv
eiramine”)
Ahistamist võib esineda ka kolleegide vahel. Teie
riigis võib konkreetselt seda teemat puudutav seadus
puududa. Ent sellest hoolimata võite leida, et seda
tüüpi käitumine on seadusega keelatud, isegi kui
sellele ei ole viidatud terminiga „ahistamine” või
„tagakiusamine”
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17.2 – Minu juhataja võib vahepeal väga hirmutav olla.
Tean, et ta püüab meid tugevamini tagant õhutada, et
meie töötulemused üha paremad oleksid, kuid aegajalt kipub ta teisi alandama ning see mõjutab kogu
meeskonna moraali. Kas ma saaksin midagi ette võtta?
Juhataja peab oma meeskonnale pidevalt väljakutseid
esitama ja töötajaid õhutama, et saavutada
kvaliteetseid töötulemusi, mida me L'ORÉALis ju
ootamegi. See võib tähendada, et juhataja näiteks
kritiseerib meeskonnaliikme töötulemusi või teeb
talle märkuse. Kuid seejuures peab juhataja kohtlema
meeskonnaliikmeid austuse ja tundlikkusega. Kui
teile tundub, et teiega ei käituta professionaalselt,
siis peaksite püüdma juhatajaga sel teemal vestelda.
Samuti võite pöörduda personalijuhi poole. Head
töökeskkonda on ainult siis võimalik luua, kui me kõik
oleme ühtmoodi toetavad ja tegevusse kaasatud - nii
juhatajad kui ka alluvad.

Kelle poole pöörduda: kui puutute kokku
ahistamist ja kiusamist puudutava probleemiga,
ärge jätke seda üksnes enda teada. Rääkige
oma juhatajaga, oma personalijuhiga või
eetikakorrespondendiga; nad oskavad teile abi
ja tuge pakkuda (vt ka peatükki „Mul on mure:
avatud vestlus”).

Meie töömeetod

SEKSUAALNE

AHISTAMINE
Igaühel meist on õigus austusele ja inimväärikusele. See põhimõte on L'ORÉALis seatud meie töö aluseks.
Igasugune käitumine või tegu, mis seda õigust rikub, eriti igasugune seksuaalne ahistamine, ei ole lubatud.

Mida teha
+ t uleb toetada ja soodustada L'ORÉALi
pühendumust sellise tööpaiga loomisele,
kus puudub seksuaalne ahistamine
+ tuleb hoiduda igasugusest seksuaalsest ahistamisest
nii ettevõttesiseselt kui ka -väliselt, mis puudutab
kolmandaid osapooli, kellega tööalaselt kokku
puutume

18.3 – Ühel kliendil on saanud kombeks mind
kohtumistel puudutada ning mu figuuri
kommenteerida. Ta on öelnud, et ostaks meilt rohkem
kaupa, kui temaga õhtusöögile läheksin. Tegu on
kliendiga, mitte L'ORÉALi töötajaga, mistõttu ma
ei tea, kas L'ORÉAL toetab mind selles küsimuses.
Peaksite rääkima oma juhatajaga või personalijuhiga.
L'ORÉALi seksuaalse ahistamise alane poliitika
näeb ette töötajate kaitsmist igasuguse seksuaalse
ahistamise eest, muu hulgas äripartnerite poolt.

Mida mitte teha
- jätkata

oma käitumist, kui meile öeldakse, et see
valmistab ebamugavusi

Eetiline?
18.1 – Mida täpselt peab L'ORÉAL silmas „seksuaalse
ahistamise” all? Kas selle termini tähendus on sama,
mis minu riigis seadusega määratud definitsioonil,
või on tegemist millegi muuga?

Kelle poole pöörduda: kui puutute kokku
seksuaalset ahistamist puudutava probleemiga,
ärge jätke seda üksnes enda teada. Rääkige
oma juhatajaga, oma personalijuhiga või
eetikakorrespondendiga; nad oskavad teile abi
ja tuge pakkuda (vt ka peatükki „Mul on mure:
avatud vestlus”).

Esimene reegel on, et L'ORÉAL austab kohalikke seadusi
ning seetõttu võib töötajat, kes antud riigis kehtivaid
seksuaalset ahistamist puudutavaid seadusi rikub,
karistada. Kuid leidub riike, kus seksuaalset ahistamist
puudutavad seadused ei keelusta teatud käitumist,
mis L'ORÉALi silmis ei ole vastuvõetav. Sõltuvalt
tingimustest võib teatud käitumist (tõsidusest ja
sagedusest tingituna) pidada sobimatuks, nagu näiteks:
- soovimatu või kohatu füüsiline kokkupuude,
seksuaalse tooniga e-kirjad, naljad, pilgud ja muud
žestid, märkused, kutsed või palved
- levitada või näidata seksuaalse alatooniga
dokumente, plakateid, esemeid jne
- karjääri või muude tööalaste hüvede muutmine
olenevaks seksuaalsest või romantilisest tegevusest
Seksuaalse ahistamise objektiks võivad olla nii mehed
kui ka naised. Seda võib ette tulla nii L'ORÉALi
töökohtades kui ka muudes kohtades, kus me
tööalaselt viibime.
18.2 – Meeskonna peo ajal arvas üks mu kolleegidest,
et meie juhataja käitus temaga kohatult, kasutades
kohatut kehakeelt ja kommentaare. Ta ei julge oma
arvamust avaldada, kuna ta ei taha näida pirtsakana
ega oma karjääri ohtu seada. Mida ma tegema peaksin?
Te peaksite oma kolleegi julgustama, et ta juhatajaga
silmast silma sel teemal kõneleks. Kui ta ei taha seda
teha, võib ta selle teemaga pöörduda personalijuhi
poole. Kui teie kolleeg midagi ette ei võta, siis peaksite
ise kuuldust personaliosakonnas rääkima, isegi kui te ei
tea täpseid fakte ega ole ahistamist oma silmaga näinud.
Äärmiselt oluline on peatada alandav käitumine enne,
kui olukord kontrolli alt väljub.
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VASTUTUSTUNDLIKU KORPORATIIVSE KODANIKUNA
ENDALE VÕETUD KOHUSTUSTE TÄITMINE

„Me täidame oma rolli, luues ilu ja
õigluse maailma.”
Sisukord
LEHEKÜLG 35

Poliitiline tegevus ja lobitöö
LEHEKÜLG 36

Keskkonnakaitse
LEHEKÜLG 37

Panus kogukonnale
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Meie töömeetod

POLIITILISED TEGEVUSED

JA LOBITÖÖ

L'ORÉAL ei toeta parteisid, poliitikuid ega nendega seotud asutusi. Kosmeetikatööstuse liidrina usub L'ORÉAL
siiski, et tal on kohustus käituda sündmusi ennetavalt ning osaleda avalikus otsustusprotsessis riikides,
kus ta tegutseb.
L'ORÉAL austab töötajate õigust osaleda poliitikas – ent seda seni, kuni töötajad on kindlasti veendunud,
et oma vaadetes esindavad nad üksnes iseennast, mitte ettevõtet.

Mida teha
+e
 raviisilises poliitilises tegevuses osaledes selgelt
väljendada, et me ei esinda kuidagi L'ORÉALi
+ t eavitada oma juhatajat osalemisest poliitilises
tegevuses, mis võib takistada meil L'ORÉALis
töökohustuste täitmist või jätta muljet meie isiklike
poliitiliste vaadete ja L'ORÉALi poliitiliste vaadete
kattumisest (vaadake peatükki „Huvide konfliktid”)
+ r angelt järgida L'ORÉALi eeskirju, mis puudutavad
kingitusi ja meelelahutust ning altkäemaksu
ennetamist (vt peatükki „Altkäemaks ja
mitteametlikud maksed”)

Mida mitte teha
- kasutada ettevõtte raha ja ressursse (kaasa arvatud
tööaeg, telefonid, paber, e-post ja muud ettevõtte
varad) omaenda poliitilise tegevuse teostamiseks
või toetamiseks
- levitada töökohas oma poliitilisi vaateid
- jätta muljet, et L'ORÉAL toetab meie eraviisilist
poliitilist tegevust
- alustada ametivõimude või parteide esindajatega
läbirääkimisi kohalike või rahvusvaheliste õigusaktide
osas ilma riikliku filiaali juhataja või kontserni
juhataja selgesõnalise loata ning enne lobitöötajana
registreerumist, kui selline register on olemas

Eetiline?
19.1 – Aitan vabatahtlikuna kohalikku kandidaati, kelle
poliitilised vaated on suuresti kooskõlas L'ORÉALi
väärtushinnangutega. Kas mul on lubatud kasutada
koopiamasinat lendlehtede paljundamiseks?

19.3 – Soovin oma linnavolikogusse kandideerida.
Kavatsen valimisplakatil välja tuua tõsiasja, et töötan
L'ORÉALis.
See ei ole sobilik, kuna sellest võiks välja lugeda,
et L'ORÉAL eelistab teid teistele kandidaatidele.
19.4 – Mis täpselt on lobitöö? Meediakajastus ei jäta
sellest kuigi head muljet.
Lobitöö on tegevus, mis on seotud panustamisega
avalikku otsustusprotsessi selliste õigusaktide puhul,
mis võivad tõenäoliselt meie tegevust mõjutada.
Selle eesmärk on selgitada otsustusprotsessis
osalejatele, kuidas need õigusaktid meid mõjutada
võiksid. Kui mõni õigusakt oleks meie arvates meile
kahjulik, anname sellest teada ning püüame selle mõju
vähendada. L'ORÉAL annab korrapäraselt aru oma
seisukohtadest ning sellest, milliste ametivõimude ja
riigiasutuste kaudu ta debatis osaleb, järgides selles
osas rangelt kõiki kohaldatavaid seadusi.
19.5 – Kas töötajad võivad töökohas oma poliitilist
arvamust ja tõekspidamisi väljendada?
L'ORÉAL austab töötajate õigust eraviisiliselt poliitikas
osaleda, kuid töökoht ei ole sobiv paik poliitikast
rääkimiseks.

Kelle poole pöörduda: kui puutute kokku poliitilist
tegevust või lobitööd puudutava probleemiga,
siis ärge jätke seda üksnes enda teada. Rääkige
oma juhatajaga, oma personalijuhiga või
eetikakorrespondendiga; nad oskavad teile abi
ja tuge pakkuda (vt ka peatükki „Mul on mure:
avatud vestlus”).

Ei. Ärge kasutage tööaega ega mingeid ettevõtte
ressursse poliitiliste tegevuste toetamiseks.
19.2 – Minu tasandi juht küsis minult, kas ma sooviksin
teha annetuse tema tütre toetamiseks linnapea
valimise kampaanias. Kas see on lubatud?
Ei. Isegi kui juhataja ei avalda teile survet, on kõik
seesugused palved, hoolimata nende ohutusest,
sobimatud ja võivad olla sunduslikud.
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vastutustundliku korporatiivse kodanikuna

KESKKONNA

KAITSMINE
L'ORÉAL peab lugu keskkonnast ning püüab minimeerida keskkonnale avaldatavat kahjulikku mõju.
Meie eesmärgiks on avatult selgitada nii selles valdkonnas saavutatut kui ka meie ees seisvaid väljakutseid.
Paljud tegevused, mis on seotud meie toodete turuletoomisega, avaldavad vahetut mõju keskkonnale.
Igaühe kohustus on püüda kahandada seda mõju kõikjal, kus võimalik. Kasu on igast väiksemastki sammust.

Mida teha
+ viia täide L'ORÉALi lubadus püüelda
keskkonnasõbraliku tootmise poole
+ soodustada taaskasutatavate materjalide
kasutamist ja keskkonnasõbralike pakendite
arendustegevust
+ mõelda, kuidas meie töö ja käitumine mõjutab
keskkonda ning püüda selle mõju kõikjal, kus
võimalik, vähendada: näiteks loobuda ebavajalikest
reisidest, säästa vett ja energiat ning vältida
jäätmete tootmist. Kui jäätmeid ei ole võimalik
vältida, peame tagama, et materjalid oleksid
ümbertöödeldavad või et need hävitataks
vastutustundlikult; isegi väikesed žestid, nagu
näiteks toidujäätmete eraldamine ettevõtte
söögikohtades, on väga mõjusad
+ võtta tarvitusele kõik vajalikud abinõud, et
ennetada ja peatada L'ORÉALi kehtestatud
keskkonnaeeskirjade rikkumisi
+ teatada kõigist õhku paisatud või vette voolata
lastud vedelikest või ebatavalistest jäätmetest
koheselt juhtkonnale või töökaitsejuhile

Mida mitte teha
- eirata ettevõtte keskkonnakaitse eeskirju

Eetiline?
20.1 – Olulise tähtsusega tootmisseadme
reostustõrjeseadis on rikkis. Sain äsja teada, et
osade kohale toimetamiseks ja paranduseks kulub
kolm päeva. Kas me võime endale lubada tootmise
peatamist olukorras, kus meil on vaja täita hulk
tellimusi?
Meil pole muud valikut. Meie pühendumine keskkonna
heaolu tagamisele on tähtsam kui lühiajaliste kasumite
teenimine või tootmisplaani järgimine. Masinat ei tohi
ilma nõutava reostustõrjeseadiseta käivitada. Peate
probleemist teavitama oma juhtkonda, kes aitab teil
lahenduse leida.
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20.2 – Kas ei piisa sellestki, kui järgime kohalikke
seadusi? Miks peame järgima L'ORÉALi
keskkonnastandardeid, kui need kahandavad meie
konkurentsivõimet?
L'ORÉALi pühendumine keskkonnale on midagi enamat
kui lihtsalt seaduse järgimine. Kui teile tundub, et kaalul
on ettevõtte konkurentsivõime, siis tuleks teil nõu
pidada oma juhatajaga.
LISATEAVE:
L'ORÉALi keskkonnakaitse-alase poliitika kohta lugege
dokumendist „2020. aasta eesmärgid: ilu jagamine kõigiga”

Kelle poole pöörduda: kui puutute kokku
keskkonnakaitset puudutava probleemiga,
ärge jätke seda üksnes enda teada. Rääkige
oma juhatajaga, oma töökaitsejuhiga, oma
personalijuhiga või eetikakorrespondendiga; nad
oskavad teile abi ja tuge pakkuda (vt ka peatükki
„Mul on mure: avatud vestlus”).

Meie töömeetod

PANUS

KOGUKONNALE
L'ORÉAL on vastutustundlik ühiskonnaliige, hea naaber ja hooliv kodanik, kes on pühendunud kogukondadele,
kus meie ettevõte tegutseb. Me julgustame oma töötajaid kogukonnas aktiivselt osalema.

Mida teha
+ t uleb mõista, et heategevus on pikaajaline
pühendumine ja et kõigil tegevustel, sõltumata
mahust, peab olema selge plaan, kuidas partnerlust
aja jooksul arendada

Mida mitte teha
- kaasata L'ORÉALi tegevusse, mis ei kajasta
meie eetikapõhimõtteid ning kontserni
heategevusstrateegiaid

LISATEAVE:
L'ORÉALi panuste kohta kogukondadele lugege
dokumendist „2020. aasta eesmärgid: ilu jagamine kõigiga”

Kelle poole pöörduda: kui puutute kokku
kogukonnale panustamist puudutava probleemiga,
ärge jätke seda üksnes enda teada. Rääkige
oma juhatajaga, oma personalijuhiga või
eetikakorrespondendiga; nad oskavad teile abi
ja tuge pakkuda (vt ka peatükki „Mul on mure:
avatud vestlus”).

- kohustada töötajaid või äripartnereid annetama
kingitusi või raha L'ORÉALi toetatavatele
heategevatele projektidele

Eetiline?
21.1 – Minu kohalikus kogukonnas käivitatud
heategevusprogramm, milles minagi osalen,
tundis huvi, kas L'ORÉAL nõustuks neile annetama
tasuta tooteid. Ma tean, et suur kogus šampooni ja
dušigeeli läheb hävitamisele, kuna need on vanas
pakendis. Ma võiksin korraldada nende äraveo, ilma
et keegi midagi teaks. Kas ma võin need tooted
heategevusprogrammile annetada?
L'ORÉAL tahab teid toetada heategevusega seotud
püüetes, kui need on kooskõlas ettevõtte strateegiaga.
Peaksite oma soovist teavitama juhatajat, kes otsustab,
kas see konkreetne üritus on kooskõlas L'ORÉALi
strateegiaga, ja juhataja esitab selle isikule, kes teie
riigis heategevuse eest vastutab.
21.2 – Haigla, kus ma igal nädalal vabatahtlikuna
töötan, palus kõigil värvata uusi vabatahtlikke.
Sooviksin ka L'ORÉALi kaasata. Tean, et mitmed minu
kolleegid oleksid huvitatud. Kas ma tohin neile selle
ettepaneku teha?
Kui see haigla esindab võimalust, mis on kooskõlas
L'ORÉALi üldise heategevusstrateegiaga, siis peaksite
pöörduma oma juhataja poole, et teada saada, kas
on võimalik kaasata ettevõtet haigla üleskutse alusel.
L’ORÉAL püüab näha „tšekist kaugemale” ning luua
partnerlussuhteid, mis kombineerivad sularaha ja
mitterahalisi annetusi, kuid ka töötajate panust, ning
jagab abivajajatega asjatundlikkust. Teie võiksite olla
selle projekti ettevõttepoolne sponsor ning kujundada
üheskoos haiglaga välja pikaajalise programmi.
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JUHI

ROLL
Juhina on teil suurem vastutus, sest:
- teie olete eeskujuks ja propageerite eetilist teguviisi
- teie olete otsustaja, kes on silmitsi keerulisemate ja raskemate ülesannetega
- teie meeskond pöördub nõu ja abi saamiseks just teie poole

Kuidas olla eeskujuks

Meeskonna küsimustele vastamine

Peale igapäevase eeskujuliku käitumise võite teha
väikesi žeste, mis näitavad, kui oluline on eetika
L'ORÉALi jaoks, näiteks
- panna L'ORÉALi OLEMUS oma kabinetis
nähtavale kohale,
- hoida eetikakoodeksit alati käepärast,
- mitte kunagi paluda ega isegi vihjata, et teie
meeskond eetikakoodeksit eiraks,
- võtta aega eetikakoodeksi tutvustamiseks uutele
töötajatele,
- leida aasta kestel (mitte ainult eetikapäeval) aega
eetikaprobleemide arutamiseks,
- mõelda korrapäraselt töö käigus tekkida võinud
eetilist laadi dilemmadele,
- selgitada iga-aastastel arenguvestlustel töötajatele
eetika-alaseid oskusi, näiteks „tegutsemine/
juhtimine inimeste tundeid arvesse võttes” ja
„tulemuste aus saavutamine”,
- tunnustada ja väärtustada töötaja silmapaistvalt
eetilist ja julget käitumist esimesel võimalusel.

Veenduge, et tunnete hästi kontserni erinevaid eetikaalaseid põhimõtteid. Teie vastutate selle eest, et teie
meeskond neid teaks. Võtke aega töötajate kuulamiseks:
selliste küsimuste esitamine on harva lihtne.

Teie töötajad ei pruugi alati julgeda eetika-alaste
murede ja küsimustega teie poole pöörduda. Võite
julgustamiseks neile korrapäraselt kinnitada, et
kuulate meelsasti kõik nende mured ära, ning tuletada
meelde, et töötajatele, kes räägivad oma muredest
heas usus, ei rakendata sanktsioone.

Kuidas rakendada eetikat
otsustusprotsessis
Kui teil seisab ees otsus, lugege jaotises „Kuidas
käesolevat koodeksit kasutada” olevaid küsimusi.
Pidage meeles, et otsustamisõigus ei vabasta teid
kontserni eetikapõhimõtete täitmisest.
Kui lähtusite mõne otsuse tegemisel eetilistest
põhjustest ja kui meie konfidentsiaalsuseeskirjad seda
lubavad, rääkige sellest ka oma meeskonnale, et nad
saaksid uusi teadmisi ja järgiksid teie eeskuju.
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Kui te ei oska nende küsimustele vastata, suunake nad
isiku juurde, kes on selleks võimeline.
Mis on minu kui juhi jaoks olulisem – täita oma
finants- või majandustulemuste alasid kohustusi
või eetikakoodeksis sätestatud kohustusi?
Need kaks on teineteisega suurepäraselt sobituvad – ja
otseselt ühendatud. Õigetel põhjustel õige asja ajamine
on alati hea äritegevus. Ettevõtte huvisid ei täideta
kunagi ebaeetilise ja ebaseadusliku äritegevuse kaudu.
Kas eetikapõhimõtted kehtivad kõigil
juhtimistasanditel tipuni välja?
Eetikapõhimõtted kehtivad kõigile. Mida suurem
on töötaja vastutus, seda eeskujulikum peab olema
tema käitumine. Topeltstandardite rakendamine oleks
vastuvõetamatu ja L'ORÉALi eetikaga vastuolus.

Meie töömeetod

Väljaandja:
SVP & Chief Ethics Officer
L'ORÉAL
Peakorter:
41, rue Martre
92117 CLICHY CEDEX
France
Registrijärgne asukoht:
14, rue Royale
75008 PARIS
France
http://ethics.loreal.wans
www.lorealethics.com
Fotod:
Stéphane de Bourgies, Stéphane Patti. Kõik õigused kaitstud.
Disain:
www.meanings.fr
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