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L'ORÉAL РУХЫ
L'ORÉAL компаниясы дүние жүзіндегі барлық әйелдер мен ерлерге сапа, тиімділік және қауіпсіздік шарттарына сәйкес үздік 
косметика инновациясын ұсынуды көздейді. Алдағы жылдардағы мақсатымыз — бүкіл әлемдегі тағы да бір миллиард 
тұтынушының әсемдік қажеттіліктері мен талаптарына сәйкес косметика өнімдерін өндіру арқылы оларды тарту. Біздің 
бірегейлігіміз бен беделіміз берік құндылықтар мен этикалық қағидаларға негізделеді. Құндылықтарымыз — құштарлық, 
инновация, кәсіпкерлік рух, ашықтық, мүлтіксіздікке талпыну және жауапкершілік. Этикалық қағидаларымыз — тұтастық, 
сыйластық, батылдық және айқындық.

БИЗНЕС РЕТІНДЕ
Көшбасшылыққа деген талпынысымыз біздің зерттеу және даму шараларына шексіз үлес қосуымызда жатыр. Бұл біздің брендіміз 
тарапынан тұтынушыларымызға инновациялы, аса пайдалы, қолдануға жеңіл әрі жағымды, оған қоса сапа мен зарарсыздықтың 
ең жоғарғы стандарттарына сәйкес келетін өнімді ұсынуға мүмкіндік береді. Біз шындық пен адалдыққа аса жоғары мән береміз: 
біздің тұтынушыларға арналған жарнамаларымыз сынақтан өткен және ғылыми деректерге негізделген. Біз тұтынушылар мен 
қамдаушыларымызбен қарым-қатынасымыздың берік әрі ұзақ болу, оған қоса сенімді және екі жаққа да тиімді болу мүддесіне 
қызмет етеміз. Іскерлік ортадағы делдалдарымызды және бәсекелестерімізді де сыйлаймыз. Біз жұмыс жасап отырған 
мемлекетіміздің заңдарын бағалаймыз және жақсы корпоративтік қызмет ұстануға тырысамыз. Бухгалтерлік есеп пен басқа да 
есеп беруде жоғары стандарттарды ұстанамыз және жемқорлықпен күресеміз. Компанияның акцияларын тиімді пайдалану мен 
қорғау арқылы акциямызды иеленушімен қатынасымызға ұзақ әрі сындарлы мән беруге талпынамыз. Мүлтіксіздікке қол созып, 
өзімізді және жұмыс әдістерімізді тұрақты тексеріп отырамыз.

ЖҰМЫС БЕРУШІ РЕТІНДЕ
L'ORÉAL компаниясын ең үздік жұмыс орны етуге талпынамыз. Біз қызметкерлеріміздің ең құнды акцияларымыз екенін 
білеміз. Олар қауіпсіз және зарарсыз жұмыс істеу ортасына құқылы: әрқайсысының жеке дарыны мен біліктілігі ескеріліп, жан-
жақтылығы бағаланып, жеке бас бостандығы сыйлай отырып, жеке және кәсіби өміріне жағдай жасалады. Біз қызметкерімізге 
жұмысқа белсендіретін орта қалыптастырып, жеке өсу мен өзгеріс енгізу мүмкіндіктерін жасап жатқанымызға сенімдіміз. Біз 
қызметкерлерімізге қысылып-қымтырылмай сұрақ қойып, ойларын еркін білдіре алатындай ашық-жарқын, батыл, жомарт және 
қадірлі бола алатын орта құруға тырысамыз.

АЗАМАТТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ҰЙЫМ РЕТІНДЕ
Әсемдік пен әділ әлем құруда өз үлесімізді қосудамыз. Біз биоәртүрлілікпен қатар біздің де қоршаған ортаға тигізетін зиянымызды 
білеміз және оларды үнемі азайтуға тырысамыз: біз ертеңгі күнді бүгін ойлаймыз. Біз қызмет етіп отырған мемлекет пен қоғамға 
пайдалы үлес қосамыз және тұрғылықты мәдениет пен халықтық құндылықтарды бағалаймыз. Біз адам құқығын бағалауды 
ұстанамыз. Біз жұмысқа бала күшін пайдалануды және күштеп жұмыс істетуді тоқтатуға атсалысқымыз келеді. Біз жұмыс атқарып 
жүрген салада жануарға сынақ жасауды жойып, оған басқа балама әдістерді табуға және оларды қабылдауға үлес қосудамыз. 
Біз біздің құндылықтарымыз бен этикалық міндеттемелерімізді бөлісетін іскерлік әріптестерімізді белсенді іздейміз және 
ынталандырамыз.

Бұл біз жұмыс істейтін рух: L'ORÉAL РУХЫ
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АЛҒЫ СӨЗ

ЖАН-ПОЛЬ АГОН

21-ғасырда мәдениетінде, күнделікті ісінде әрі стратегиялық жоспарлауда тұтас этикаға ие 
компаниялар ғана тұрақты болады.

Біздің мақсатымыз — дүниежүзіндегі ең үлгілі компаниялардың бірі болу.

Біздің этикалық бағдарламамыз әлдеқашан танылып, осы саладағы әлемнің жетекші 
компанияларының бірі қылады.

Біздің берік этикалық мәдениетіміз — жаңа L'ORÉAL тіреулерінің бірі. Осы себептен жұмыс 
беруші және жоғары азаматтық жауапкершілікті ұйым ретінде міндеттемелерімізді нақты 
мәлімдеуіміз қажет.

Этикалық қағидаларымыз — тұтастық, сыйластық, батылдық және айқындық — сенімді 
компания болуға мүмкіндік береді.

Этика кодексі жұмыс орнына және түріне, тіпті, жаңа қызметкерге, Басқару комитетінің мүшесіне және Директорлар кеңесіне 
дейін, тәуелсіз қолданылады.

Этика кодексі — күнделікті әрекеттерде таңдауларға итермелейтін және ақпарат беретін анықтамалық құжат.

Осы Кодексті мұқият оқыңыз. Оған сәйкес өмір сүріңіз. Басқаларға таратыңыз. Өзіңіз бағалап, айналаңызда сыйластыққа ие 
екендігіне көз жеткізіңіз. 

L'OREAL компаниясы әркімнің үлгісі болуы қажет.

JEAN-PAUL  AGON
Chairman and Chief Executive Officer
Chairman of the L'ORÉAL Foundation

ЭММАНУИЛ ЛЮЛИННІҢ АЛҒЫ СӨЗІ

Біздің Этика кодексіміз — адалдық, сенім, ілтипат деген мәдениетіміз үшін маңызды 
тақырыптарды қамтитын белсенді және ортақ құжат. Оның мақсаты — жалпы қағидаларды 
орнату және сандық практикалық күнделікті мысалдар арқылы L'ORÉAL қызметкерінен не 
күтілетінін барлығына білдіру, түсіндіру.

Бұл құжаттан басқа иелігіңізге интранет торап (http://ethics.loreal.wans) және оқытулар бөлінеді. 
Әрбір елдегі этика тілшілері біздің Кодексімізді күнделікті тұрмыста пайдалануға көмектеседі.

Дегенмен, этика — әрқайсымыздың маңызды міндеттемесі.

Сондай-ақ біраз жылдан бері Этика күнімен бірге келдік. Топ күнтізбесінде негізгі күн болған 
оқиғаға өте көп қатысушы қатысты.

Барлық қызметкерлеріміз бен ұжымымыздан сыйластықта және ашық қарым-қатынаста жұмыс істеуі қажет. Басқа адамдардың 
идеясына құлақ асу қажет. Біз кеңпейілдікпен тыңдап, ақпаратпен қажетінше, құпиялық ережелерімізге сай келетіндей 
бөлісуіміз қажет.

 Этикалық мәселелер сирек қарапайым болады. Біздің күшіміз — оларды шешетін батылдыққа ие болу. Осы сұрақтарды ішіңізде 
сақтамаңыз: айтып беріп, кеңес сұраңыз. Бұл үдеріске үнемі қолдау көрсетеміз.

EMMANUEL  LULIN
Senior Vice-President and Chief Ethics Officer
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АТҚАРУШЫ КОМИТЕТ ТАРАПЫНАН

Біз Этика кодексімізді күнделікті тұрмыста 
пайдалануға ниеттіміз. Бұл L'ORÉAL жетістігі 
үшін өте маңызды.

Бұл жерде айтылған этика нормалары 
L'ORÉAL Group компаниясының бүкіл 
әлемдегі, компанияның барлық 
деңгейіндегі бүкіл қызметкерлеріне 
қатысты. Бұл L'ORÉAL компаниясының 
зерттеу, өнімнің инновация және 
дизайнынан олардың өндірісі мен 
маркетингіне дейін, кадр бөлімінен 
операцияларымызға дейін, басқарма мен 
қаражаттан тұрақты дамуға дейін, байланыс 
пен қоғаммен қарым-қатынасымыздан 
сандық қатынасымызға дейін қатысты.

Әрқайсымыз, L'ORÉAL қоғамының мүшесі 
мен өкілі ретінде, осы кодекске сөздей 
және рухпен бағыну үшін жеке үлесін 
қосады.

Мынаны естен шығармағайсыз:

•  осы кодекстегі ережелер ұсыныс емес, 
бағынуға міндетті: оларды қастерлеуіңіз 
қажет;

• сіз мыналардың үлгісі болып табыласыз: 
L'ORÉAL беделі, барлық өкіліміздің 
сенімі әрқайсымызға бағыныңқы;

•   сіздің іс-әрекетіңіз ғана емес, сол істі 
жасау жолыңыз да бағаланады.
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Executive Vice-President 
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Africa, Middle East Zone

14 - LUBOMIRA ROCHET
Chief Digital Officer
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Executive Vice-President 
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President Professional 
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БҰЛ КОДЕКС

КІМГЕ ҚАТЫСТЫ?

БҰЛ КОДЕКСТІ

ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУ КЕРЕК

Бұл Этика кодексі L'ORÉAL Group компаниясының және оның 
бүкіл әлемдегі филиалдарының барлық қызметкерлеріне 
қатысты. Бұл L'ORÉAL Group компаниясының және оның бүкіл 
әлемдегі филиалдарындағы Атқарушы және Менеджмент 
комитетінің лауазымды тұлғалары мен мүшелеріне қатысты. 
Сондай-ақ бұл Этика кодексі L'ORÉAL Foundation тобының 
барлық қызметкерлеріне және лауазымды тұлғаларына 
қатысты. Осы құжатта пайдаланылған "L'ORÉAL" сөзі 
L'ORÉAL Group және L'ORÉAL Foundation тобындағы барлық 

филиалдарды меңзейді. Бұл Кодекс мүмкіндігінше көп 
қызметкер оқи алуға ыңғайлы болу үшін қазіргі таңда 45 тілге 
аударылған. Ағылшын (Біріккен Корольдік) тіліндегі нұсқасы 
Сілтемелік құжат болып табылады.

Этика кодексі L'ORÉAL ресми веб-сайтында көпшілікке 
қолжетімді.

L'ORÉAL көптеген елдерде жұмыс жасайтындықтан әртүрлі 
мәдениеттің, заңдардың және саяси жүйелердің ұясы болып 
табылады.

Біз бизнес пен өз ісімізге жауапты жеке тұлға ретінде L'ORÉAL 
жұмыс істейтін мемлекеттердің заңдары мен ережелерін 
бағалауға міндеттіміз.

Кейбір жағдайлардың оңай еместігін мойындаймыз. Этика 
дегеніміз қағидалардың тоғысын реттеу болып табылады. 
Біздің Этика кодексіміз топ үшін заңнан тыс, жабық түрде 
қабылданатын шешім қажет болатын "сұр аймақтар" болып 
саналатын түсініктер үшін стандарттарды орнатады.

L'ORÉAL компаниясының этика жағынан не күтетінін және 
стандарттарын білу үшін Кодексті түгел оқып, болашақта 
мәселелер туындаған жағдайда қарау үшін өзіңізге 
көшірмесін жасап алыңыз.

Әрине, түрлі жағдайдың барлығын түгел қарастыратын құжат 
болмайды. Осындай мәселемен ұшырасқан жағдайда өзіңізге 
мынадай сұрақтарды қойып көріңіз:

1.   Бұл Этика кодексіне сай келе ме?

2. Бұл заңды ма?

3.  Бұл біздің тұтастық, сыйластық, батылдық және айқындық 
деп танитын қағидамызға сай келе ме?

4.  Менің әрекеттерім өкілдерімізге қалай әсер етуі мүмкін және 
мен өз шешімімді ақтай аламын ба?

5.  Менің шешімімді көпшілікке немесе өз арамызда жарияласа, 
мен өзімді қалай сезінемін?

Сұраққа жауап жоқ болса, не күмәніңіз болса, ұсынатын 
алтын ережеміз тиісті тұлғалармен кеңесу (басқарма, 
ішкі сарапшылар, этика тілшісі, т.б.) және мәселені 
шешім қабылдаудан бұрын ашық түрде талқылау 
("Менің мыналарға қатысым бар: Ашық талқылау" 
тарауын қараңыз).

Этика кодексі қолданыстағы ережелерді алмастырмайды, 
сондықтан жұмыс орнында бекітілген ережелер мен 
стандарттарға жүгіне беруіңіз қажет. Бұл Кодекс ол заңдар 
мен стандарттардың түпнегізінде не жатқанын түсінуге оңай 
болу үшін астар бола алады.

L'ORÉAL Этика кодексінің жан-жақты толық емес екенін және 
оның мазмұнының ауысып тұратыны туралы хабардар етеді.

L'ORÉAL Этика кодексін кез келген уақытта, ескертумен 
немесе ескертусіз өзгертуге және белгілі бір жағдайда L'ORÉAL 
этикалық қағидаларына қайшы келмейтін дұрыс деп тапқан 
әрекетті жасауға құқылы.
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L'ORÉAL қызметкерлері ізгі ниеттерін не ойларын білдіре 
алуы үшін ашықтық мәдениетін дәріптейді.

Біз барлық қызметкерлерімізді көзқарастарын айтуға, жеке 
ойларын қорғауға және жағымсыз әрекеттерді айшықтауға 
ынталандырамыз.

Қызметкерлердің қандай болмасын бір іске қатысты ойлары 
болып, оны шешу үшін кеңес қажет болуы мүмкін. Компания 
тарапынан, не оның қызметкерлерінің немесе бөлек бір 
тараптан болатын, мәселеге кім қатысты болмасын, кез келген 
олқы әрекетті мұқият зерттеп, тиісті шара қолданү — біздің 
саясатымыз. 

Осындай мәселелерді сіз операциялық немесе 
функционалдық басқармаңыз арқылы көтере аласыз. 
Сондай-ақ кадр бөлімінің менеджеріне немесе этика тілшісіне 
хабарлай аласыз. Сіздің мемлекетіңізде ұжым өкілі сияқты 
қосымша ресурстар болуы мүмкін.

Сіздің аумағыңыздың менеджері, я болмаса корпорация 
немесе аумақ ұжымына, шағымыңыздың Этика кодексіне 
сәйкестігіне жауапты топтың атқарушы комитетінің 
мүшесіне; қажет болса, онымен хабарласыңыз.

Мәселеңіз әдепкі жолмен шешіле алмайтын бір ерекше 
жағдай болса, сіз Этика бөлімінің басшысымен қауіпсіз веб-
сайт арқылы тікелей байланыса аласыз: www.lorealethics.com

Осындай мәселелерді дұрыс жолмен көтерген қызметкер 
қыспаққа алынбайтындай қорғалатын болады. Қызметкер 
мәселені көтергені үшін қыспаққа алынып жатқанын 
аңғарса, дереу жоғарыда көрсетілген арналар бойынша 
шағымдануы тиіс.

"Дұрыс жолмен" дегеніміз сіздің кейін қателескеніңіз 
аңғарылса да, сіздің берген ақпаратыңыз түсінікті, шынайы 
және нақты уақытында дегенді білдіреді.

Мәселені зерттеу барысында құпиялық пен кінәсыздық 
презумпция қағидалары сақталатынына кепілдік береміз. 
Кез келген тексеру жұмысы берілген мәселеге қатысты 
жергілікті заңға сәйкес болады.

Этикалық зерттеу кезінде мәселеге қатысы бар әр адамның 
қатысуы және барлық ақпарат пен құжаттың алғашқы 
сұраныста берілуі міндетті.

Мәселеге кірістірілген адамға оның қандай қатысы бар 
екендігі туралы хабар берілетін болады. Ақпараттың дереу 
берілмеу себептері фактілердің тексерілуінде, айғақтың 
сақталуында немесе жауапты тұлғаларға хабар берілуінде 
болуы мүмкін.

Мәселеге қатысты барлық ақпарат тек оның дұрыс шешіліп, 
қадамдардың дұрыс орындалып жатқанын заңды түрде білуі 
қажет тұлғаларға беріледі.

Біз мәселені көтерген тұлғаға рұқсат етілген түрде және 
заң талаптарына, басқа да құпиялық шарттарына нұқсан 
келтірмеуден зерттеудің нәтижелерін қамтамасыз етеміз. 

Жала жалғанға саналатын немесе басқа таса жолмен 
жасалған кінә тағу әрекеті тәртіп жөніндегі жазаға тартылуы 
мүмкін.

МЕНІҢ МЫНАЛАРҒА 
ҚАТЫСЫМ БАР
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БІРЛІКТЕ

ЖҰМЫС ІСТЕУ

ЖЕРГІЛІКТІ ЗАҢДАР МЕН САЛТ-ДӘСТҮРЛЕРДІ

БАҒАЛАУ

Біз барлық қызметкерлеріміз бен ұжымымыздан сыйластықта 
және ашық қарым-қатынаста жұмыс істеуін күтеміз. 

Топта жұмыс істеуге қолдау көрсетіледі және де 
жетістіктермен қатар, сәтсіздіктер де ортақ болуы қажет.

Біз басқалардың идеясына құлақ асып, өзгелердің де үлесін 
бағалауымыз қажет. 
Біз кеңпейілдікпен тыңдап, ақпаратпен қажетінше, 
компаниямыздың құпиялық ережелеріне сай келетіндей 
бөлісуіміз қажет. 

Сыйламау, жағымсыз сөз немесе іс-әрекетпен жәбірлеу, 
дискриминациялау немесе жынысқа байланысты кемсіту 
өрескел жағдай болып табылады және ол қабылданбайды. 
Әріптестердің келіспеушілігі де L'ORÉAL этикасына қайшы 
келеді.

Бұндай жағдайда біз бизнесіміздегі адалдық, сенім, ілтипат 
және мәдени әртүрлілікке деген мәдениетімізді ұстанатын 
боламыз.

АДАМ ҚҰҚЫҒЫН

БАҒАЛАУ

Біз 1948 жылы 10 желтоқсанда қабылданған Адам құқығы 
туралы Бүкіләлемдік декларацияға сай және 2011 жылы 16 
маусымда қабылданған Біріккен Ұлттар Ұйымының Бизнес 
пен адам құқықтары жайлы бағыттаушы қағидаларына сәйкес 
адам құқығын бағалаймыз және дәріптейміз. Оған қоса, біз 
Біріккен Ұлттар Ұйымының 2003 жылғы Жаһандық келісіміне 
қол қойдық және осы ұйымның Әйелдердің мүмкіндіктерін 
кеңейту қағидаларына қолдау көрсетеміз.

Біздің компаниямыз көптеген мемлекеттерде бар және 
Халықаралық еңбек ұжымының Негізгі конвенцияларында 
қарастырылған мәселелерге (бала еңбегі және күштеп жұмыс 
істетуге тыйым салу, ассоциация бостандығын қастерлеу), 
әртүрлілікті дәріптеу, әйел құқықтары, адамдардың олардың 
ресурстарын пайдалану және денсаулығын сақтау құқығын 
сыйлау сияқты тұстарда аса қырағымыз.

L'ORÉAL — денсаулық пен қауіпсіздік стандарттарына, еңбек 
жайлы заңға, қоршаған ортаға, парақорлық пен ақша ізін 
жасыруға, дерек құпиялығына, салық салуға, қаржылық және 
қаржылық емес ақпаратқа және адал бәсекелестікке жақтас 
заңдарды және рухты қолдаушы.

L'ORÉAL осы қағидалармен бизнес серіктестерімен 
ортақтасуға және сол бизнес серіктестеріне осы заңдар мен 
ережелерді қастерлетуге тырысады.

Сонымен қатар, қай жерде болмасын, біз әрекеттерімізді 
қоғамдағы мәдени және қоғамдық салттарға нұқсан 
келтірмейтіндей орындауға тырысатынымызды атап 
өткіміз келеді.

Осы Кодекстегі айтылған қағида белгілі бір елдегі жергілікті 
ережеге немесе салтқа қайшы келуі мүмкін. Ондай жағдай 
орын алса, жергілікті заң немесе салттар Кодекстегіге 
қарағанда дұрыстау шешім ұсынса, жергілікті заң және 
салттар басым түсуі тиіс. Егер де, керісінше, Кодекс дұрыстау 
шешім ұсынса, оған сай әрекет заңсыз әрекетке әкеп 
соқпаса, ол басым түсуі тиіс.



Жұмыс істеу әдебіміз

9

Мазмұны

1 0 - Б Е Т
Өнім қауіпсіздігі мен сапасы

1 1 - Б Е Т
Жарнама және маркетинг

1 3 - Б Е Т
Қамдаушыны таңдау және 
қамдаушымен адал жұмыс 
атқару

1 4 - Б Е Т
Адал бәсекелестік

1 6 - Б Е Т
Мүдделер қайшылығы

1 8 - Б Е Т
Сыйлықтар және ойын-сауық

1 9 - Б Е Т
Парақорлық пен жылдамдату 
қаржысы

2 0 - Б Е Т
Құпия ақпарат

2 1 - Б Е Т
Компанияны ұсыну

2 2 - Б Е Т
Жеке ақпарат пен деректерді 
қорғау

2 4 - Б Е Т
Компания ресурстарын 
пайдалану

2 5 - Б Е Т
Қаражат пен бизнес 
жазбалары және ақша 
ізін жасырумен күрес

2 6 - Б Е Т
Ішкі ақпаратпен саудаласу

2 7 - Б Е Т
Салық

ІСІМІЗДІ БИЗНЕС РЕТІНДЕ БАҒАЛАУ

"Мүлтіксіздікке қол созып, өзімізді және жұмыс 
әдістерімізді тұрақты тексеріп отырамыз".
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Өнім қауіпсіздігі мен сапасы әрдайым бірінші орында.
Өнімдеріміздің әсері, сапасы және қауіпсіздігі тұтынушының сенімін тудыратын адалдық пен сыйластықты көрсетіп, 
брендіміздің беделін асқақтатып, L'ORÉAL компанияның өз саласындағы көшбасшы болып қалуына септігін тигізеді. 
Біз тиімділігі және қауіпсіздігі өте қатаң бағалау әдістерімен расталған өнімдерді жарнамалауға бел буғанбыз.
Өнімді әзірлеу, өндіру, маркетинг және сатылымға қатысы бар әрбір L'ORÉAL қызметкері өнімнің нарыққа шығарылымынан 
таратылымына дейін оның толығымен сапалы болуына беріле жұмыс атқаруы тиіс.
 

Біз мына әрекеттерді жасауымыз қажет:

+  Барлық өнімдеріміздің сәйкестігіне көз жеткізу үшін барлық 
ұлттық және халықаралық заңнамалық және нормативті 
талаптарына сәйкестендіру

+  Гигиенаның жоғарғы стандарттары мен нақты сапа 
бақылаулары өнімді әзірлеуден өндіруге дейінгі әрбір 
сатысында және үлестіру үдерісінде қолданылғанын тексеру

+  Егер тұтынушы тарапынан айтылатын шағымды білмесек, 
қажетті тұтынушы бөліміне хабарласуын сұрау және шағым 
ықтималды түрде денсаулыққа не қауіпсіздікке әсер етсе, 
менеджерге немесе Халықаралық косметикалық бақылау 
бөліміне хабарласуды қадағалау

Біз мына әрекеттерді жасамауымыз қажет:

-  Қауіпсіздік мәселесі еленбейтіндей өнім бойынша еркін 
және ашық оймен бөлісу

-  Өнім қауіпсіздігі, төзімділігі мен сапаны бақылау мәселелері 
бойынша кез келген міндетті елемеу

-  Жетік білмеген не өкілеттік жоқ болған жағдайда өнімімізге 
қатысты бұқаралық сұрақтарға жауап беру

Этикалық па?

1.1. Мен өндіріс желісінде жұмыс істеймін. Машиналардың 
бірінен шыққан ақауға байланысты бірнеше өнімде ақау 
кеткенін байқадым. Мұндай жағдайда жұмысты тоқтатуымыз 
керек. Алайда менің бастығым ешқандай шара қолданбайды. 
Өндіріс кестесінің өте тығыз екенін білемін. Мен оның бұл 
ақауға мән бермегенін дұрыс деп есептейін бе?

Біздің тұтынушылар ең жоғарғы сапалы өнімдер алатынына 
көз жеткізу үшін L'ORÉAL өндіріс үдерісінің әрбір сатысына 
сапа бақылау жүйесін енгізді. Өндіріс кестесінің тығыздығына 
қарамастан, қашанда сапа бірінші орында тұру керек. Сіз еш 
нәрсеге жалтақтамай, бастыққа хабарлап, жүйені тоқтатып, 
бастықпен немесе ұжымның басқа мүшелерімен ақауды 
жөндеген соң ғана өндірісті іске қосуға тиіссіз.

1.2. Жуырдағы жөнелтілген өңделмеген материалдарда пайда 
болған ластануды мәлімдейтін хабарламаны қамдаушыдан 
қабылдадық. Осы өңделмеген материалдардан тұратын 
өнімдер тұтынушыға әлдеқашан жеткізілген, алайда 
өнімдерімізде ластанудың нақты дәлелі жоқ. Барлық өнімді 
қайтып алуға міндеттіміз бе?

L'ORÉAL компаниясында өнім қауіпсіздігіне байланысты 
туындаған кез келген мәселеге жауап береміз. Мәселені бірден 
менеджеріңізбен, я болмаса сапаны бақылау менеджерімен 
талқылауыңыз керек.

1.3. Телефон нөмірі дұрыс емес тұтынушымен ғана 
хабарластым. Ол маған өнімдеріміздің біреуін 
пайдаланғаннан кейін аллергиялық реакцияға ұшырағанын 
айтты. Не істеуім керек?

Осы тұтынушыға тиісті тұтынушының сенім телефонын беріңіз 
және онымен дереу арада хабарласуына жігерлендіріңіз. 
Сонымен қатар, осы ақпаратты пост-маркетингтік қадағалау 
бөліміне жіберіңіз. L'ORÉAL компаниясындағы біздің 
өнімдермен ықтимал себепті қарым-қатынастың толық 
зерттеуінен кейін кейде біздің өнімдерде толық сенімділікпен 
пайдалануға болатын тұтынушыларға кепілдік беру мақсатында 
кейбір қажетсіз әсерлерді түзету үшін өнім құрамын реттеуді 
шешуге болады.

1.4. Жануарлар сынағындағы өз орным туралы отбасым 
мен достарымнан жиі сұрайды... Оларға не айтарымды 
білмеймін. Осы жөнінде кіммен сөйлесуім керек?

L'ORÉAL өзінің кез келген өнімдерін не заттарын жануарларға, 
жердің кез келген аймағында енді сынамайды. Сондай-ақ 
L'ORÉAL бұл тапсырманың өкілеттіктерін өзгелерге бермейді. 
Ерекшелік тек реттеу өкілеттіктерінің қауіпсіздігі не реттеу 
мақсаттары үшін талап етілген жағдайда ғана жасалуы мүмкін. 
Осы тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса, қоғаммен қатынас 
бойынша директормен хабарласуыңыз мүмкін. Есте сақтаңыз: 
сынақ аймағыңыздан тыс тақырыптарда әңгіме қозғалған 
кезінде абай болыңыз ("Компанияны ұсыну" тарауын қараңыз).

Кіммен хабарласу керек: Өнім сапасы және/немесе 
қауіпсіздігі туралы алаңдасаңыз, оны ішіңізде сақтамаңыз. 
Менеджер, сапаны бақылау менеджері, заңды директор, 
ғылым директоры, кадр бөлімінің менеджері немесе 
этика тілшісімен сөйлесіңіз; олар сізге көмектесіп, қолдау 
көрсетуі мүмкін (сондай-ақ "Менің мыналарға қатысым 
бар: Ашық талқылау" тарауын қараңыз).

Бизнес ретінде

ӨНІМНІҢ

ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН САПАСЫ
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Өнімдеріміздің жетістіктері ішкі сипаттары мен әсерінде негізделген. Бұл қағида - тұтынушының адалдығын баурау 
мен сақтаудың негізгі нышаны. Біз әлемдегі әсемдік талаптары мен тілектерінің шексіз көптігін сыйлау арқылы қарым-
қатынасымызды жауапкершілікпен атқарғымыз келеді. Біз бірегей немесе қолжетімсіз әсемдік үлгісін дәріптемейміз.
 

Біз мына әрекеттерді жасауымыз қажет:

+  Жарнама мен жариялауды іске асырудың ішкі үдерістерін, 
тіпті өнім шығарылымын тежейтін болса да, қадағалау.

+  Жарнама мен дәріптеу материалдары бағалау кезінде 
ғылыми деректерге негізделген расталған тәжірибеге, 
тұтынушы немесе зертхана зерттеулері біздің 
индустриямыздың жетік әдістерімен орындалғанына 
көз жеткізу.

+  Біздің өнімдеріміздің және олардың әсерлері туралы әділ, 
дәл және шынайы сипаттама беру.

+  Өнімдеріміздің мақсаты мен дұрыс қолданылуын анық 
айшықтау және тұтынушылардың оны дұрыс түсінетіндігін 
қадағалау.

+  Брендтеріміз әсемдік түрлері жоғары санының деңгейін 
көтеретініне көз жеткізу.

 
+  Жарнамаларымызға деген діни, этникалық, мәдени не 

әлеуметтік топтардың мүмкін болатын реакциясына 
назар аудару.

+  Егер біз балаларымыз бен жастарымызға арналған өнімдер 
деңгейін көтерсек, әрекеттеріміздің этикалық қағидаларға 
сай келетінін мұқият бақылау.

+  Әсіресе, жарнамамызда пайда болатын балалардың жұмыс 
жағдайларына қырағы болу.

+  Жарнамамызға қатысты жануарларды пайдаланудан, соның 
ішінде, нақты түрде қабылдауға келмейтін қауіпті түрлер 
жаттықтыратын жағдайлардан абай болу.

+  Тұтынушылар ұсыныс шарттарын оңай түсінетіндей сауда 
жылжытуларын жасақтау және маркетинг операцияларын 
бағыттау.

+  Тұтынушылардың жеке деректерін қорғау ("Құпиялылық 
және деректі қорғау" тарауын қараңыз).

+  Бәсекелестерге қатысты ескертпелерді елемеуден сақ болу 
(өнімдеріне немесе қызметтеріне байланысты кез келген 
бұрыс мәлімдемелерді қоса отырып).

Біз мына әрекеттерді жасамауымыз қажет:

-  Тұтынушылардың сенімділігін, білімі мен тәжірибесінің 
жоқтығын пайдалануға әрекет ету.

-  Өнімдеріміздің пайдаланылуы маңызды кәсіби не 
әлеуметтік артықшылыққа әкелетін не әлеуметтік түрде 
қабылданатын не жеке мәселелерді шешетін өнімдерімізді 
жарнамада растау.

-  Жарнамамызда адамның қадір-қасиетін не қазіргі намысқа 
тиетін стереотиптерін түсіру.

-  Апелляция стратегиясы зорлық, сексуалдық, ырымдық 
не біреуге деген жеккөрушілікті тудыратынға негізделетін 
нақты БАҚ немесе бағдарламалар айналасында жарнамалау. 
Аталған стратегиялар L'ORÉAL этикалық қағидаларына 
қарама-қарсы.

-  Өнімнің балаларға арналмағаны жарнамада анық болмаса, 
балаларға сыналмаған өнімнің жарнамасында балаларды 
көрсету.

-  Күнге қарсы және гигиена өнімдерін қоспай, 
жарнамаларымыз бен жылжытуларымызда ең кішкентай 
балаларды мақсатты түрде ұсыну.

-  Қоршаған орта немесе әлеуметтік шағымдарды қоса отырып 
қатынастарда шағымдарды асырып көтеру.

-  Интернет пайдаланушыларын (мысалы, "cookie" файлдарын 
пайдалану) алғашқыда ақпараттандырмай мінез-құлық 
бойынша маркетинг мақсаттарына арналған ақпаратты 
жинау.

ЖАРНАМА

ЖӘНЕ МАРКЕТИНГ
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Бизнес ретінде

Этикалық па?

2.1. Менің әріптесім маған өте арық жас модель түскен денеге 
арналған лосьонының маркетинг ұсынысын көрсетті. Менің 
ойымша, өте талғамсыз жасалған әрі қатаң диетамен арықтау 
үшін осындай жағдайға жететін қыздарды жарнамалау 
деп бізді кінәлауы мүмкін. Ол менің қызбалыққа салынып 
отырғанымды және өнер туындысының әлдеқашан 
мақұлдауға жіберілгенін айтты. Мен не істейін?

Жарнамамыз бен жылжытуымыз қалаған аудиторияға мүмкін 
болатын максималды әсер ету үшін жасақталған. Сол себепті 
біз осыған байланысты немесе қатысты болып көрінетін барлық 
хабарламалар үшін жауапты болуымыз қажет. Жас әйелдер 
арасында ас қорыту режимі мен осыған қатысты денсаулық 
мәселесі бар. Кампанияларды жарнамалау істерін шешу 
кезінде бұл ескерілуі керек. Біз күнге қарсы балалар кремі 
сияқты арнайы жарнамадан басқа жарнамаларда 16 жастан 
кіші немесе ас қорыту режимінің ретсіздігіне ие модельдермен 
саналы түрде жұмыс істемейміз. Сонымен қатар, есірткі, 
спиртті ішімдік немесе темекі шегудің деңгейін көтеретін 
кез келген жарнамадан алшақпыз. Екінші шешім қабылдау 
үшін әріптесіңізді мадақтауыңыз керек. Сондай-ақ мұны 
менеджеріңіздің көмегі арқылы көтермелеуіңіз мүмкін.

2.2. Шашты ретке келтіретін өнім жарнамасында модель 
табиғи шаш паригін киіп және терісінің кемшіліктерін жою 
үшін суретін фотошоппен өңдейміз. Шағымдарымыздың 
шынайылығына жеткенде мұны қабылдауға бола ма?

Техникалық көзқарас жағынан суреттердің кейбір өңдеулерін 
жүйелі түрде жасап, бірақ олар жарнамаланған өнімнің 
жасалуында жаңылыстырмауы керек. Табиғи шаш паригін 
қолдану құптарлық іс, себебі бұл — реттеу өнімі оның шаш 
көлеміне еш қатысы жоқ. Париктің табиғи шаштан жасалып, 
жарнамаланған өнімдермен боялғаны не сәнделгені маңызды. 
Дегенмен табиғи шаштан жасалған париктерден абай болыңыз, 
кейде басқаша болуы мүмкін.

2.3. Мен тек жаңа өнім үшін маркетинг бағдарламасын 
шығарып жатырмын. АТ бөлімінің менеджері мұның тек 
"әжімдерді азайтатынын" айтты, ал менеджерім маған бұл 
"әжімдерді кетіреді" деген. Мен мұның шын еместігіне 
қапалымын. Не істеуім керек?

Біз жарнама және бизнес қатынас тәжірибелеріндегі сауда 
халықаралық палатасының шоғырландырылған кодымен, 
сондай-ақ Еуропа косметикасының жауапты жарнамалық 
және маркетинг қатынасындағы тарауында және бағыттау 
қағидаларымен сәйкес әрекет етеміз. Өнімді сату үшін өтірік 
асыра көтермелеп айту адал тәсіл емес, ол тұтынушылар 
арасында сенімсіздік тудыруы мүмкін. Егер өнім әжімді 
кетірмесе, әжімді кетіреді деп жарнамалаудың қажеті жоқ.

2.4. Гексахлорофен қолдану заңмен тыйым салынғандықтан, 
жарнамаға осы фактіні қосуды қалаймын. Дегенмен бұл 
тұтынушылар үшін жағымды естіледі. Бірақ бұны күдікті 
мәлімдеме деп ойлайтын әріптестерім бар. Кімдікі дұрыс?

Заңды қарапайым сақтау жолымен келетін белгілі бір 
сипаттың біздің өнімдерімізде бар деп ойламаймыз. 
Тұтынушыларымызды қателестіруі мүмкін. 
Әріптестеріңіздікі дұрыс.

2.5. Қазіргі уақытта діни жағдайда орын алатын жарнама 
бойынша жұмыс істеудемін. Бұл жарнама бойынша нысаналы 
тұтынушылар оның арандатушылық мәнерін ұнатуы мүмкін 
және менің ойымша, менің елімде ешкімді ренжітпейді. 
Дегенмен шетелдік әріптесім бұны шамалы күдікті деп 
есептейді. Не істеуім керек?

Біз жарнамаларымызды тек нысаналы тұтынушылардың 
көзқарастарына сәйкес емес, сондай-ақ жалпы қоғам 
көзқарасына сәйкес бағалауымыз керек. Біздің 
жарнамаларымызды тек нысаналы нарықтан басқа көптеген 
адамдар көреді. Сондай-ақ халықаралық қатынасты ескеру 
қажет және бір елде қолданылып, бірақ басқа елде өте 
жағымсыз болатын тақырыптарды пайдаланбауымыз қажет. 
Сондай-ақ дінге, ұлтқа, мәдениетке, кедейлікке немесе 
мүгедектікке тіл тигізетін, кемсітетін немесе бағаламайтын 
суреттерді, таңбаларды немесе тақырыптарды пайдаланбау 
керек. Ең дұрысы — жарнаманы тексермес бұрын тақта арқылы 
объективті пікірді қамту және осы жарнаманың таралуына 
назар аудару.

2.6. Балалар киімінің атақты бренді кішкентай 
қыздар киімдерінің желісін шығаруды бастады және 
тұтынушыларына ұсыну мақсатында белгілі бір бағаға сатқан 
жағдайда ерін жылтырағын сатып алуды қалайды. Бұл жақсы 
мүмкіндік емес пе?

Жас балалардың ерте сексуализациясы туралы пікірталас 
дамуда. Жас балалар макияжбен және әтірмен киім кию арқылы 
ересектерге ұқсағысы келгенімен, бұл ойын ретінде қалуы 
қажет және осы себептен жас балалардың гигиена мен күнге 
қарсы өнімдерден басқа косметиканы күнделікті қолдануға 
ынталандырмауымыз керек. Сол себепті, жас балаларға 
қатысты нысандармен, тақырыптармен немесе оқиғалармен 
біздің брендтерді байланыстыруды болдырмау керек. Мысалы, 
"Мини Мисс" конкурсына өнімдерді қамтамасыз етпейміз.

Кіммен хабарласу керек: Егер жарнама немесе маркетинг 
туралы күдігіңіз болса, ішіңізде сақтамаңыз. Менеджерге, 
Заң бойынша директорға, кадр бөлімінің менеджеріне, 
әртүрлілік тілшісіне немесе этика тілшісіне айтыңыз; 
олар сізге көмек пен қолдау көрсете алады (сондай-ақ  
"Менің мыналарға қатысым бар: Ашық талқылау" 
тарауын қараңыз).
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Біз мына әрекеттерді жасауымыз қажет:

+  Ашық бәсеке негізінде қамдаушыларды таңдау; барлық 
қамдаушылар ұсыныстарының анық әрі фаворитизмсіз 
салыстырып және салғастырылғанына көз жеткізу.

+  Ұсыну үдерісі бойынша ашық және объективтік 
элементтерге негізделіп сәтсіз ұсынылған бағасына адал, 
сергек болу.

+  Барлық қамдаушылар арқылы этикалық 
болжалдарымыздың кез келген ортада түсіндіріліп 
және бағаланғанына көз жеткізу.

+   L'ORÉAL компаниясы болжалдарының жиналысында 
қамдаушыларға қолдау көрсету. 

+   Егер де осылай жасауға, мысалы, тапсырыс берілген 
тауарлар жеткізілмесе, заңды себептер болса, 
қамдаушыларға уақытысында және келісілген мерзімдерде 
төлеу.

+  Қамдаушыларымыздың экономикалық түрде L'ORÉAL 
бизнесіне шамадан тыс тәуелді еместігіне көз жеткізу.

+  Қамдаушының құпиялы ақпаратын өзімізге тән 
болатындай етіп сақтау.

Біз мына әрекеттерді жасамауымыз қажет:

-  Қамдаушыларға жағымсыз шарттарды салу (әсіресе, төлем 
шарттарында, соңғы мерзімдерде ...).

-  L'ORÉAL болжалдарын бірнеше рет ақтамайтын немесе атап 
айтқанда, адам құқықтарын және/немесе жемқорлыққа 
қарсы күресу сияқты этикалық қағидаларымызды 
орындамайтын қамдаушымен жұмыс жасауды жалғастыру.

Этикалық па?

3.1. Кеңсе керек-жарақтары үшін жаңа қамдаушыны табуға 
әрекеттенудемін. Біріншісі жақсы қызметін ұсынады, алайда 
бағасы қымбат болды. Екіншісі онша жақсы емес, бірақ 
анағұрлым арзан (көбінесе ол L'ORÉAL бизнесін жеңу үшін 
қажетті жеңілдікті жасады). Бірінші адамның бағасын түсіру 
үшін екінші адамның ұсынғанын біріншісіне айта аламын ба?

Бірінші қамдаушыға өзге жерде жақсырақ ұсыныс бар екенін 
жалпылай айтуыңызға болады, алайда сіз жекелікті және 
екінші қамдаушының бағасын сақтау керек. Басқа жағдайда, 
сіз этикалық емес және басқа мемлекеттерде заңға қайшы 
болатын бәсекелес туралы құпиялы ақпаратты бірінші 
қамдаушыға бере аласыз.

3.2. Мен нағыз жақсы қамдаушыны таптым, бірақ ол өз 
бизнесін енді бастауда және қазір L'ORÉAL оның жалғыз 
клиенті болып табылады. Оны пайдалансам бола ма?

Иә. Осы қамдаушы бизнесінің бастауына көмек көрсетуіңіз 
сөзсіз. Дегенмен уақытша келісімшартқа отырып, белгілі 
уақыт кезеңіне дейін үміттенетіндей өзге тұтынушыларды 
табу үшін қамдаушыны хабарлауыңыз қажет. Жақсы болған 
жағдайда бұл өзекті мәселе болмауы керек. Егер келісімшарт 
соңында ол осылайша жасамаса, сіз қамдаушылардың өзгерісін 
талқылауыңыз керек.

3.3. Біреу маған құпия ретінде шетелдегі 
қамдаушыларымыздың бірі еріксіз еңбектің мына 
мәлімдемелерінің зерттеуде екенін айтты. Қамдаушы маған бұл 
жөнінде айтпады және сайтқа алдыңғы кіру кезінде ешқандай 
да алаң болмады. Осы қаңқуды елемеу керекпін бе?

Жоқ. Қамдаушыдан ақпаратты сұраудан бастап, тексеруіңіз 
керек. Дұрыстығына сенімсіз болсаңыз, қызмет тәжірибелері, 
жұмыс шарттары мен басқа мәселелер айналасындағы 
фактілерді тексеру үшін сыртқы аудитор жіберуін қамтитын 
L'ORÉAL әлеуметтік аудит бағдарламасына қосу тақырыбын 
қарастырыңыз. Егер тексеру барысында жетілдірудің көлемі 
анықталса, қамдаушыға хабарлаймыз және дұрыс әрекет 
жоспарына келісуге әрекет жасаймыз. Әрине бірден түзеуге 
келмейтін стандарттарымызды қатаң түрде орындамаған 
жағдайда немесе қамдаушы жақсармаса, біз қарым-қатынасты 
бұзуға мәжбүр боламыз.

 ҚОСЫМША АҚПАРАТ: 
"Сатып алу жолы" және "Қамдаушылар / Қосалқы жеткізушілер 
мен бала еңбегі" тарауын оқыңыз. 

Кіммен хабарласу керек: Егер қамдаушыны таңдау не 
қарастыру туралы алаңдасаңыз, оны ішіңізде сақтамаңыз. 
Менеджер, сатып алу бөлімінің менеджері, кадр 
бөлімінің менеджері немесе этика тілшісіне айтыңыз; 
олар сізге көмек пен қолдау көрсете алады (сондай-ақ  
"Менің мыналарға қатысым бар: Ашық талқылау" 
тарауын қараңыз).

L'ORÉAL компаниясымен қамдаушыларының қарым-қатынасы тауарлар мен қызметтерді сатып алу және жеткізу шегінен 
асады. Бұл бизнесімізде ұзақ мерзімді жұмыстың ажырамайтын бөлігі болып саналады. Қамдаушылармен жасалған қарым-
қатынас сапасы арқылы бізді бағалайды. Әсіресе, қамдаушыларымыздың қалайша таңдалатындығы және олардың бизнеске 
деген міндеттемесінің жауапкершілікпен қарайтындығы тексеріледі.
Қамдаушыларымызбен бірегей қолдау көрсету және ашық түрде келісу беделін мақтаныш тұтамыз. Бұл қарым-қатынастар 
әділдік, шындық және адалдық қағидаларына негізделеді және біз тәуелсіздік пен бірегейлікті ұстанамыз. Басымдықпен 
қызмет етуге жету мақсатында L'ORÉAL нарық позициясын теріс пайдаланбайды.
 

ҚАМДАУШЫНЫ ТАҢДАУ

ЖӘНЕ ҚАМДАУШЫМЕН АДАЛ 
ЖҰМЫС АТҚАРУ
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Бәсекелестермен қоса, кәсіби аядағы барлық делдалдарымызды сыйлаймыз. Олар бізбен қалай қарым-қатынас жасаса, 
біз де солай жасаймыз. Косметика өндірісінде көшбасшы ретіндегі ұстанымымыз осы аймақта жақсы мысалды көрсету 
міндетімізді күшейтеді. 
Бизнес тәжірибелері бағалы болғанда өндірісте жұмыс істеу бізге тиесілі болмайды. Бұл жұмысымызды жеңілдетеді және 
тұтынушыларымыздың сенімін арттырады. Бәсекелестермен бағаны анықтау, шығындар немесе маркетинг жоспарлары 
сияқты ақпараттың кез келген түрімен бөлісу бағаны бекіту, аумақтық бөліну не айла-шарғы жасаудың өзге түрлері немесе 
еркін сауданың бұрмалану сипатына алып келуі мүмкін. Көп елдерде осы аяда білетін және сәйкесінше бағынатын өте қатаң 
заңдар бар.
 

Бизнес ретінде

Біз мына әрекеттерді жасауымыз қажет:

+  Бәсекелестерге және заңды түрде үшінші тараптарға 
қатысты құпиялы ақпаратты абайсыз алсақ не жекелей 
пайдалансақ, бірден басқармаға жария ету.

+  Бәсекелестердің қамту немесе коммерциялық жолдарын 
қысқарту үшін шара қолдануды тоқтату.

+   L'ORÉAL компаниясы үшін жаңа шақырылған адамдарға 
бұрын жұмыс істеген бәсекелестер туралы құпиялы 
ақпаратты айтпауға рұқсат бермеу.

+  Бәсекелестерге қатысты барлық немқұрайлы ескертулерден 
(өнімдеріне немесе қызметтеріне байланысты кез келген 
бұрыс мәлімдемелерді қоса отырып).

Біз мына әрекеттерді жасамауымыз қажет:

-  Құпиялы ақпарат талқыланған жерде бәсекелестермен 
хабарласу.

-   Бәсекелестермен келісімшарттарды бұзу үшін 
тұтынушыларды немесе қамдаушыларды шақыру.

-   Алдын ала жасалған заңды кеңессіз дара келісімшарттарын 
орнату (мысалы, L'ORÉAL ғана сатып алу не сатуды талап 
ететін келісімшарттар). 

-  Осындай ақпаратты жинау үшін L'ORÉAL қызметкері ретінде 
өз-өзіңді дәл анықтау үшін бәсекелестік ақпаратын заңсыз 
әдістер арқылы жинақтау.

-   Түрлі өнімдерді не қызметтерді бірге байланыстырып 
не біріктіретін келісімшарттарды енгізу (мысалы, сатып 
алушының екінші "байланысқан" өнімді сатып алуы үшін 
бірінші өнімді қалайтынын талап ететін) немесе алдын ала 
жасалған заңды кеңессіз дұрыстыққа мүмкіндік беру. 

-   Клиенттеріміздің баға белгілеу саясатына әсер ету.

Этикалық па?

4.1. Жуырда бәсекелесіміздің бір өкіліне көрмеде кезігіп 
қалдым. Барда ішімдік іше отырып, ол жақын арада 
бірнеше негізгі өнімдер бағаларының көтеретіндігін атап 
өтті. Бұл шынымен пайдалы кеңес! Осы сәтті толығымен 
пайдаланатындай кімге айтуым керек?

Біз бәсекелестерімізбен биржа бағамымен не бағаны ұсыну 
ақпаратымен бөліспейміз. Бұл баға белгілеу саясаттарын, сату 
жеңілдіктерін, жылжытуларын, төлемдерін, кепілдіктерін, 
 

шарттары мен жағдайларын қамтиды. Егер бәсекелес осындай 
ақпаратты алға жылжытса, әңгімені бірден соңына алып келіп, 
басқармаңызды және заңды бөліміңізде ескертуіңіз керек. 
Әрине, бұл ақпаратты басқа біреумен бөліспеуіңіз керек. 
Жай ғана айырбас жасалған кезінде ол кейбір мемлекеттерде 
этикалық емес, заңсыз болып табылатын бағаны бекіту не 
алақол түрде бағаны ұсыну көрінісін де құруы мүмкін.

4.2. L'ORÉAL — Ұлттық кәсіби косметика қауымдастығының 
мүшесі және мен — коммерциялық комитеттің өкілімін. 
Комитеттің ай сайынғы жиналыстарының бірінен соң, 
әріптестерімнің бірі, белгілі бәсекелес компанияның өкілі 
жеке байланыстарды нығайту үшін "ресми емес" түрде 
сөйлеу мақсатында комитет мүшелерін мейрамханаға 
шақырды. Не істеуім керек?

Шақыруды қабылдамаңыз, дереу Заң бөліміне хабарлаңыз. 
Біз "жарияланбайтын" кездесулер туралы қауымдастықты 
ескертуге міндеттіміз. Бәсекелестері мен қарым-қатынас, тек 
ерекше жағдайларда, жалпы, стратегиялық маңызды емес 
тақырыптарда өтетіндігін есте сақтаңыз. Бейресми қарым-
қатынасты, тіпті, бәсекелестермен әлеуметтік оқиғаларды қатаң 
түрде болдырмаңыз. Егер бәсекелестері бар "өкілетті" ресми 
кездесулер барысында даулы мәселелердің талқыланатынын 
сезсеңіз, кетіп қалыңыз да, не үшін кеткендігіңізді кездесу 
хаттамасына жазыңыз.

4.3. Негізгі бәсекелестеріміздің бірі біздің сату және маркетинг 
стратегияларымызға айтарлықтай әсер ететін жаңа өнімді 
шығаруды бастағанын таптық. Біз барлық қажетті ақпаратты 
толығымен білуіміз керек. Маңыздылығын біле отырып, іске 
қосу стратегиясы туралы ақпаратты іздеуде мәліметтерді 
сұрыптауға әлдекімді жұмысқа алуға бола ма?

Жоқ. Бұл тұтастық беделімізге нұқсан келтіретін әдепсіз әрекет 
болып табылады. L'ORÉAL ешқашан бұндай әрекеттерге 
бармайды. Бәсекелес ақпаратын заңды құралдар арқылы ғана 
жинауға болады. Бұндай құралдарға біздің бәсекелестердің 
өнімдерін тексеру, ынталандыру қағаздары, жылдық есептер, 
сауда көрсеткіштеріндегі бәсекелестердің нәтижелері 
және компанияға тән ақпаратты ашпайтын тұтас өндіріс 
деректері сияқты ресми түрде қолжетімді көздерді пайдалану 
әрекеттері кіреді.

АДАЛ

БӘСЕКЕЛЕСТІК
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4.4. Клиентпен кездескен кезде ол маған іске қосу 
жоспарлары сияқты бәсекелестердің ұсынылған бағалары 
туралы ақпаратты берді. Сондай-ақ осы іске қосу жобалары 
туралы алдағы қондырғы туралы ақпаратты сұрай 
аламын ба?

Тікелей бәсекелестерден немесе біздің клиенттер арқылы 
жанама түрде бейресми шетін ақпаратты (бағалар, өнім нарыққа 
шығарылуы, нарық бағалары, жарнама бюджеті, т.б.) жинамау 
керек. Бұлай істеу L'ORÉAL құпия және клиентті қауіпке қояды.

4.5. Алты ай бұрын бәсекелеске жұмыс істеген әлдекімді 
жұмысқа алдым. Ол жерде істеп жүріп ол шынайы маңызды 
аймақ бойынша мәнді іздеу тәжірибесін жинады. Негізінде, 
бұл тәжірибе оны жұмысқа алуымның басты себебі болды. 
Әрине, бізге құпия ақпаратты бермеуіне мұқият болдым, 
бірақ белгілі бір уақыттан кейін ол өз білімін еркін бөлісе 
алатын шығар? Олай болмаса, ол барлық осы құпия 
ақпаратты шекті жағдайға сақтайды, солай емес пе?

Жоқ. Құпия ақпаратты қорғауда уақыт шектеуі жоқ. Жұмысқа 
алу үдерісі бұрын бәсекелесімізге жұмыс істеуіне емес, оның 
біліктілігіне негізделуі керек. Оны, тіпті, құпия ақпаратты 
жариялау қысымы немесе қызығу болмайтын басқа бөлімге 
ауыстыруға да болады.

 ҚОСЫМША АҚПАРАТ:
"Орындау жолы" бөлімін оқыңыз.

Кіммен хабарласу керек: Егер бәсекелесу туралы 
күдігіңіз болса, ішіңізде сақтамаңыз. Менеджерге, заңды 
директорға, кадр бөлімінің менеджеріне немесе этика 
тілшісіне айтыңыз; олар сізге көмек пен қолдау көрсете 
алады (сондай-ақ "Менің мыналарға қатысым бар: 
Ашық талқылау" тарауын қараңыз).
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Косметика нарығындағы көшбасшы ретінде мүдделер қайшылығына барынша мұқият болу керек. Біздің жеке мүдделеріміз 
L'ORÉAL мүддесіне қайшы келетін оқиғаларды болдырмауымыз керек.
Тіпті, қайшылықтың болуы L'ORÉAL компаниясының әрі біздің беделімізге нұқсан келтіруі мүмкін. Кез келген қайшылықпен 
немесе ықтимал қайшылықпен жұмыс кезіндегі алтын ереже барлық фактілерді толығымен ашу болып табылады. Бұл барлық  
нәрсені толығымен тексеруге мүмкіндік береді.
 

Біз мына әрекеттерді жасауымыз қажет:

+  Біздің шешім мен әрекеттерге әсер етуі мүмкін мүдделердің 
ықтимал қайшылығы болған жағдайда (мысалы, отбасы 
мүшесі қамдаушымен жұмысқа алынған кезде) немесе 
бәсекелес, тұтынушы, қамдаушы немесе L'ORÉAL кез келген 
бизнес серіктесі ұйымындағы орынды, қатынасты немесе 
қаржылық мүддені ұстап тұрған кезде немесе біздің L'ORÉAL 
компаниясындағы орнымыз бизнес қатынасқа әсер ете 
алған жағдайда біздің басқармаға толығымен ашылу.

Біз мына әрекеттерді жасамауымыз қажет:

- Мүдделер қайшылығы туралы кез келген ақпаратты жасыру.

Этикалық па?

5.1. Әріптестерімнің біреуінің бөлесі және менің мектептес 
ескі досым жақында бізге жұмысқа тұрды. Мен мүдделер 
қайшылығын біреулер байқап қала ма деп алаңдап жүрмін. 
Бұл қағида отбасы мүшелеріне ғана қатысты ма, әлде туыстар 
мен достарға да қатысты ма?

Жауап қарапайым: егер қарым-қатынас объективтілігіңізге 
әсер етсе, онда осы қағиданы қолданып, кеңес сұрау керек. 
Әлдекім отбасы мүшесі немесе досы L'ORÉAL компаниясында 
бұрыннан жұмыс істейтін болса, компания жұмысына да, оның 
жеке басына да әсер етпейді. Алайда барлық күш-жігер тәуелсіз 
тұлғаның өндірістік көрсеткіштерін бағалап, жалақы төлеуге 
жұмсалғанымен, мұндай жағдайларда барлық объективтілік 
пен әділдікті тексеру үнемі бақылауға алынатын болады.

5.2. Мен L'ORÉAL компаниясының бір қамдаушысының 
жұмыс сапасына таңғалдым және сондықтан осы  
компанияға инвестиция салдым. Мұнда мүдделер 
қайшылығы бар ма?

Қатынасыңыз тек қаржылық сипатта болғанымен, L'ORÉAL 
компаниясындағы орныңызға, сатып алу шешімдеріне 
әсеріңізге, инвестиция мөлшеріне және қарастырылатын 
компания тұтынушысы ретінде L'ORÉAL маңызына байланысты 
мүдделер қайшылығы болуы мүмкін. Бұны басқармаға ашу 
және ашық түрде талқылау тиімді жол болып табылады.

5.3. Менің баламның керемет жақсы жергілікті қонақ 
үйі бар және сол аймақтағы көптеген компаниялар оның 
тағамдары мен қызметтерін пайдаланады. Біздің іс-шараны 
өткізуге осы мейрамхана дұрыс таңдау болады. Басқалармен 
салыстырғанда бағасы мен сапасы жақсы, тапсырыс жасауға 
бұның кедергісі бола ма?

Бәсекелес орын бағасы мен атағын ескере отырып, компанияны 
тіркеуге болады. Дегенмен мұнда анық мүдделер қайшылығы 
болғандықтан, мәселені көтеру дұрыс болмауы мүмкін. 
Жақын туыс ағымдағы немесе ықтимал қамдаушы және басқа 
бизнес серіктес ретінде жұмыс істейтін барлық жағдайларда 
менеджерге осы туралы айту керек. Одан кейін ол сізді қиын 
жағдайда қалдырмайтын қажетті қадамдарды жасауы керек.

5.4. Бос кезімде мен Ұлттық тұтынушылар қауымдастығының 
вице-президентімін. Мен бұл орында біраз жылдан бері 
отырмын. Қазір ғана қауымдастықтың L'ORÉAL компаниясында 
қиындық тудыруы мүмкін заңға өзгерту жоспарланып 
жатқанын білдім. Не істеуім керек?

L'ORÉAL компаниясы қызметкерінің жеке басының қауіпсіздігін 
сақтайды және қауымдастықтар немесе қайырымдылық 
қоғамға сүбелі үлес қосқан қызметкерлерге оң көзқарас 
білдіреді. Алайда L'ORÉAL мүдделерімен қайшылықты немесе 
ықтимал қайшылықты сезінсеңіз, басқармаға осындай 
ұйымдарға қатынасыңыз бар екендігін ашып айту керексіз.
Менеджер немесе кадр бөлімінің менеджері сізге тиісті әрекетті 
нұсқайды. Бұндай жағдайда қауымдастықтағы әріптестеріңізге 
хабарлау керек және белгілі бір науқанмен қатынасыңызды 
үзу керек.

5.5. Менің әйелім L'ORÉAL бәсекелестерінің бірінде 
жұмыс істейді. Біз үйде жұмыс туралы сөйлеспейміз, 
әйелімнің кәсіби өміріндегі компаниясының бизнесте не 
істейтіндігі білмеймін. Менің әріптестерімнің кейбіреуі әлі 
де қайшылықты жағдайда деп ойлаймын. Сонымен не 
істеуім керек?

Бұл мүдделер қайшылығын тудыруы мүмкін. Өзіңіз бен 
компанияны қорғау үшін фактілерді басқармаға немесе 
кадр бөлімінің менеджеріне айту керек. Оған қоса, сіз бен 
әйеліңіз екі компанияның құпия немесе жеке ақпаратын 
сақтауларыңыз керек.

Бизнес ретінде

МҮДДЕЛЕР

ҚАЙШЫЛЫҒЫ
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5.6. Менің тобымның бір мүшесі бірнеше ай ішінде өз 
қарамағындағы қызметкеріне кездесуді белгіледі. Олар 
бұл туралы жұмыста жасырмақ болды, бірақ адамдар 
түбінде барлығын білді. Бұл ресми түрде белгілі болады деп 
ойламаппын. Көптеген өсектер басталды. Әрине, мен біреуді 
біреуден артық көру оқиғаларының болмағанына кепілдік 
бере аламын, бірақ олар ажырап, осының барлығы керісінше 
болса ше? Бірдеңе істеуім керек пе, не істеуім керек?

Бұл өте шетін мәселе болып табылады. L'ORÉAL компаниясында 
қызметкерлердің жеке өмірлеріне араласпаймыз, сол себепті 
олардың сезімдік байланыстары туралы білгіміз келмейді. 
Алайда олардың әсіресе не біреуі басқаға хабарлаған кезде, 
не өкілеттік орнында, не басқа тұлғаны бақылау кезіндегі 
шеберліктері бізді қызықтырады. Сипатталған жағдай бұған 
сәйкес емес, себебі мүдделер қайшылығы болып табылады. 
Егер менеджердің сезімдік байланысқа қатысы болса, ол өз 
қарамағындағы қызметкерді объективті түрде бағаламайды. 
Бұны қалай өңдеу туралы ақпарат үшін менеджермен немесе 
кадр бөлімінің менеджерімен талқылау керек. Негізінде, 
қызметкерлердің біреуі жұмысын ауыстыруы керек және біз 
бұның дұрыс түрде өтуіне талпынуымыз қажет. Фактілер мен 
жағдайларға байланысты әңгі емінсектік мәселесі болуы мүмкін.

5.7. L'ORÉAL қызметкері де жеке әдемілік блогына ие ме?

L'ORÉAL қызметкері сенімділік себептерімен біздің өнімдерді 
сынамағанда немесе бәсекелестердің өнімдерін сынамағанда 
оның осы блогқа қатысуы қиын болады. Егер осы блогтар шын 
тұтынушы ойын көрсетсе, оларға қызығуға болады. Біз өзімізді 
ашық сынаққа қалдырмауымыз керек немесе дебат және 
жеткіліксіз шынайылыққа баулымауымыз керек.

 ҚОСЫМША АҚПАРАТ:
"Отбасы және достарды жұмысқа алу" саясатын оқыңыз.

Кіммен хабарласу керек: Егер мүдделер қайшылығы 
туралы күдігіңіз болса, ішіңізде сақтамаңыз. Менеджерге, 
кадр бөлімінің менеджеріне немесе этика тілшісіне 
айтыңыз; олар сізге көмек пен қолдау көрсете 
алады (сондай-ақ "Менің мыналарға қатысым бар: 
Ашық талқылау" тарауын қараңыз).



18

Сыйлықтармен және ойын-сауықпен алмасу түсінік пен жұмыс қатынастарын нығайтуға көмектеседі, бірақ олар жеке мүдде 
мен кәсіби міндет арасындағы қайшылықты туғызуы мүмкін. Сыйлықтарды немесе ойын-сауық алу немесе беру кезінде 
"алтын ережелер" белгілі бір шектеулерге сәйкес әрі үнемі бұл әрекетті орта қалай түсінетіндігін сұраумен басқармаға 
толығымен ашып айту болып табылады.
 

Біз мына әрекеттерді жасауымыз қажет:

+  Ұсынылған барлық сыйлықтар мен ойын-сауықтың тиісті әрі 
L'ORÉAL этикалық қағидаларына сай екендігін тексеру.

+  Жаңа бизнес қатынасты орнату кезінде барлық тараптардың 
L'ORÉAL компаниясының сыйлықтар мен ойын-сауық 
нұсқаулықтарымен таныс екендігін тексеру. Одан кейін осы 
мәселелерге қатысты бизнес серіктестің ұстанымын білу. 
Бұл алдағы уақыттағы түсініспеушілікті болдырмайды.

+  Қабылдаған сыйлық немесе шақыру туралы басқармаға 
бірден айту және қажет болған жағдайда ішкі ашықтық 
процедураларын бағалау.

Біз мына әрекеттерді жасамауымыз қажет:

-  Егер тек символикалық мәнде берілсе, сыйлықтарды немесе 
ойын-сауықты қабылдау.

-  Ақшалай сыйлықтарды қабылдау немесе беру.

Этикалық па?

6.1. L'ORÉAL тұтынушысына мен бара алмайтын концерт 
билеттерін ұсына аламын ба?

L'ORÉAL компаниясынан әлдекім болуы қажет және осындай 
демалыста тұтынушымен іс жүргізе алуы қажет. Қамдаушыдан 
ойын-сауықты қабылдау кезінде дәл осындай ереже 
қолданылады. Егер ойын-сауық бизнес қатынасқа қатысты, 
әдепкі әрі қарапайым болса және қамдаушы қатысса, оны 
қабылдауға болады.

6.2. Жаңа тұтынушымен жаңа ғана маңызды істі жаптық. 
Менің сауда менеджерім оқиғаны тойлауға клубқа алып 
шығуымызды ұсынды. Бұл стриптиз клуб екенін білгенімше 
жақсы идея деп ойладым! Бұндай ойын-сауық түрі ұсынысы 
туралы өзімді ыңғайсыз сезіндім. Өте секемшіл болдым ба?

Тұтынушыларға ұсынылған ойын-сауық тек себепті емес, сондай-
ақ қабылданатын болуы керек. Бұндай клуб түрі L'ORÉAL РУХЫНА 
нұқсан келтірмейді, бірақ тұтынушыны өте ыңғайсыз жағдайға 
қалдыруы мүмкін, бұндай "ойын-сауық" түрін тапқан сауда 
тобының мүшесін ескермегеніңіз жөн. Сауда менеджеріңізді тиісті 
опцияны табуға баулу керек. Уақыт өте келе компанияға жақсы 
әсер етеді.

6.3. Ескірген өнімдерді сату мақсатында қамдаушы 15% жеке 
шегерімін ұсынды. Қабылдай аламын ба?

L'ORÉAL қамдаушыларымен келіскен сату жеңілдіктерінің 
ерекше жағдайынан басқа жағдайда қамдаушымен ұсынылған 
кез келген сату жеңілдігі туралы басқармаға хабарлау қажет.

6.4. Жұмыс бөлігі ретінде көптеген іскери кездесулерді, 
сапарларды және конвенцияларды ұйымдастырамын. 
Қазіргі уақытта L'ORÉAL қызметкерлері үшін бөлмелерге 
тапсырыс беретін қонақ үй ата-анамның үйлену тойына тегін 
демалысты ұсынды. Жақсы әрекет. Қабылдай аламын ба?

Жоқ. Тіпті, егер сыйлықтан жеке пайда табылмаса да, ұсынысты 
қабылдау L'ORÉAL компаниясына басқа қонақ үй іздеу 
кезінде қиын жағдайда қалдырады. Тіпті, осындай мүдделер 
қайшылығы тиімді болса да, толығымен түсіндіру арқылы 
ұсыныстан әдепті түрде бас тарту керек.

6.5. Қамдаушы өз өнімдерінің үлкен қорабын ұсынды. 
Білуімше, бұл ол үшін үлкен шығын емес. Дегенмен, мен 
бұны қабылдай аламын ба?

Оның жомарттығына рақмет айтып, сыйлықтан әдепті түрде 
бас тарту керек. Тек символикалық мәндегі сыйлықтар мен 
шақыруларды қабылдауға болады. Мысалы, қамдаушы 
компаниясының логотипі бар өнімдер немесе шоколадтар 
қорабы. Егер бас тарту әрекеті байланысқа нұқсан келтіреді деп 
ойласаңыз, сыйлық мәселесін шешудің оңтайлы жолын табу 
үшін басқармадан кеңес сұраңыз.

6.6. Тұтынушымен сөре орнын үлкейту бойынша келіссөз 
жүргізудемін. Менің контактім бәсекелестеріміз ол үшін 
"жағымдырақ" деп біздің ұсынысты қарастырудан бас 
тартуда. Менің ойымша, ол менен сыйлық қалайтын сияқты, 
бірақ белгілі бір нәрсені сұрамады.

Күмәндеріңіз туралы басқармаға айтыңыз. Тұтынушылар 
басқармасымен сөйлесу қажет болуы мүмкін, себебі олар 
өз қызметкерлерінің бұндай әрекетін қолдамайды. Ешбір 
жағдайда азғырмаңыз. Тұтынушыларымызбен маңызды 
келіссөз қызметкерлерге сыйлықтар беру мүмкіндігіне емес, 
өнімдеріміздің сапасына және баға саясатымызға негізделеді.

 ҚОСЫМША АҚПАРАТ: 
жергілікті сыйлықтар және ойын-сауық саясаты сияқты 
"Сатып алу жолымыз" және "Коррупцияның алдын алу жолы" 
бөлімдерін оқыңыз.

Кіммен хабарласу керек: Егер сыйлықтар және ойын-
сауық туралы күдігіңіз болса, ішіңізде сақтамаңыз. 
Менеджерге, кадр бөлімінің менеджеріне немесе 
этика тілшісіне айтыңыз; олар сізге көмек пен қолдау 
көрсете алады (сондай-ақ "Менің мыналарға қатысым бар: 
Ашық талқылау" тарауын қараңыз).

Бизнес ретінде

СЫЙЛЫҚТАР

ЖӘНЕ ОЙЫН-САУЫҚ
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Коррупция болмайды деп сенеміз әрі L'ORÉAL РУХЫНА нұқсан келтірмейді. Біз жұмыс істейтін қауымдастықтарда коррупция 
зиян әрі компанияға нұқсан келтіреді. Коррупцияға біз жұмыс істейтін барлық елде тыйым салынған, әсіресе әлеуметтік орган 
өкілдері қатыстырылған елдерде. "Жарна" төленетін коррупцияға қатысты нөлдік рұқсат саясаты бар. Бұлар мәселелерді 
шешу рұқсаттары немесе кедендегі тауарларды босату сияқты заңды әрекеттерді жылдамдатуға немесе қауіпсіз етуге 
пайдаланылатын төлемдер болып табылады.
 

Біз мына әрекеттерді жасауымыз қажет:

+  Біздің бизнес серіктестер мен делдалдарымыздың 
стандарттар туралы хабардар екендігін және коррупция 
қаупі үлкен елде біздің компанияны көрсету кезінде арнайы 
сыйластықпен қарағанын тексеру.

+  Біздің коррупция саясатымызға сәйкес емес әрекетке 
тап болған жағдайда менеджерге, аумақ менеджеріне, 
я болмаса корпорация немесе аумақ ұжымына және топтың 
атқарушы комитетінің мүшесіне дереу хабарлау.

+  Бопсалау немесе талпыныс жасалған бопсалау, яғни L'ORÉAL 
қызметкеріне зақым келтірмеу мақсатында ақша, құнды 
зат, қажетті құжатты талап жағдайында біздің коррупция 
саясатымызға сәйкес емес әрекетке шалдыққан жағдайда 
менеджерге, аумақ менеджеріне, я болмаса корпорация 
немесе аумақ ұжымына және топтың атқарушы комитетінің 
мүшесіне дереу хабарлау.

Біз мына әрекеттерді жасамауымыз қажет:

-  Мемлекеттік органға, саяси тарапқа немесе саясаткерге, 
сауда ұйымына немесе сауда ұйымдарына қатысы бар 
тұлғаға арналған жарнамен немесе құнды затқа (сыйлықтар, 
ойын-сауық, т.б.) қоса ақша ұсыну, беру немесе уәде беру.

-  Мемлекеттік органдардан, саяси тараптан немесе сауда 
ұйымынан L'ORÉAL компаниясына артықшылық алу 
мақсатында қайырымдылық немесе ұқсас ұйымға ақша 
немесе құнды зат (сыйлықтар, ойын-сауық, т.б.) ұсыну, 
беру немесе уәде беру.

-  Компанияның заңды сақтау міндеттемесін орындамауға 
әкелетін басқа компания өкіліне немесе қызметкерге ақша 
немесе құнды зат (сыйлықтар, ойын-сауық, т.б.) ұсыну, 
беру немесе уәде беру.

-  L'ORÉAL компаниясының заңды сақтау міндеттемесін 
орындамауға әкелетін немесе бизнес қатынасқа түсу 
мақсатында ақша немесе құнды зат (сыйлықтар, ойын-
сауық, т.б.) қабылдау немесе сұрау.

-  Рұқсат етілмейтін немесе тікелей біздің тараптан рұқсат 
етілмейтін үшінші тараптарды ешқашан пайдаланбаңыз. 
Яғни кеңесшілерді, қосалқы мердігерлерді, агенттерді және 
бизнес серіктестерді таңдауда және бақылауда өте сақ 
болуымыз керек.

Этикалық па?

7.1. Шет мемлекеттен қажетті рұқсат алуға көмек ретінде 
жергілікті "кеңесшіні" жұмысқа алу керектігін айтқанмын. 
Бұл кеңесші үлкен төлем сұрап, "үдерісті алға жылжытуға 
көмектесу" үшін қаражатты пайдаланатынын айтты. 
Қаражаттың қандай жолмен жұмсалатынын білмегендіктен, 
ол туралы алаңдауымыз керек пе?

Иә. Егер белгілі бір агент дұрыс жұмыс істемейді деп ойласаңыз, 
дұрыс төлемдер жасалғаны анықталмайынша ешқандай төлем 
жасаудың қажеті жоқ.

7.2. Жаңа кеңсе салмақшымын және жергілікті органдар 
телефон желілерін орнатпас бұрын кішкентай қаржылай 
сыйлық сұрады. Осы төлемді жасауға бола ма?

Жоқ, егер төлем заңды орнату шығыны болмаса, оған 
төлемеу қажет.

7.3. Өнімдерімізді жаңа клиентке жеткізу үстіндемін. Осы 
клиентке жұмыс істейтін кеңесші осы клиент туралы құпия 
ақпаратпен қамтамасыз етуге көмектесе алатынын айтты.

Бұл ұсынысты қабылдамай, менеджерге хабарлау қажет. 
Сондай-ақ клиентке оларға тиесілі құпия ақпаратты үшінші 
тараптың сатқысы келетіндігі туралы ақпарды айту қажет.

 ҚОСЫМША АҚПАРАТ: 
"Коррупцияның алдын алу жолы" бөлімін оқыңыз.

Кіммен хабарласу керек: Егер парақорлық және жарна 
туралы күдігіңіз болса, ішіңізде сақтамаңыз. Менеджер, 
ішкі бақылау менеджері, қаржы директоры, заңды 
директор, сатып алу менеджері, кадр бөлімінің 
менеджері немесе этика тілшісімен сөйлесіңіз; олар 
сізге көмектесіп, қолдау көрсетуі мүмкін (сондай-ақ мына 
тарауларды оқыңыз: "Сыйлықтар және ойын-сауық" 
және "Менің мыналарға қатысым бар: Ашық талқылау" 
тарауын қараңыз).

ПАРАҚОРЛЫҚ 

ПЕН ЖЫЛДАМДАТУ ҚАРЖЫСЫ



20

Ақпарат құнды болып саналады. Ішкі ақпаратты тиісті өкілеттіксіз ашу құндылықты жоғалтуға әкеп соғып, L'ORÉAL 
компаниясына зардап шектіруі мүмкін. Ішкі ақпаратты компаниямыздың ережелеріне сай қорғау барлығымыздың 
парызымыз болып табылады. Бизнес серіктесіміз туралы құпия ақпаратқа рұқсаты бар тұлғаларға да сол ақпаратты ашу 
тиімді.
 

Біз мына әрекеттерді жасауымыз қажет:

+  Ішкі ақпараттың ашылуын L'ORÉAL мүддесіне қызмет ететін 
"білуі қажет" тұлғалардың шеңберіне дейін шектеу.

+  Компанияның ақпарат басқармасына қатысты ережелерімен 
таныс болып отыру.

+  Қызметкер, тұтынушы және қамдаушыға қатысты жазулы 
және электронды түрдегі құпия жазбаларды қауіпсіз 
тұрғанын қадағалау.

+  Ішкі ақпаратты L'ORÉAL компаниясынан тыс бөтен
тараптармен (атап айтқанда, отбасы мүшесімен немесе 
әлеуметтік желілерді пайдаланғанда) бөлісер алдында, 
айтуға құқылы заттарды тексеру.

Біз мына әрекеттерді жасамауымыз қажет:

-  Ішкі ақпаратты сөйлесу естілетін немесе дерек бұрмалану 
мүмкіндігі болатын қоғамдық жерлерде талқылау немесе 
онымен жұмыс істеу.

-  Алдыңғы жұмыс берушінің ішкі ақпаратын ашу.

-  L'ORÉAL компаниясынан жұмыстан кеткенде кез келген ішкі 
ақпаратты (түпнұсқа материалдың барлық көшірмелерін 
қоса) сақтау.

Этикалық па?

8.1. Достарым әрдайым L'ORÉAL компаниясындағы 
жұмысым туралы сұрайды: оларды біздің өнімдерімізге 
не қосатынымыз және жуырда қандай өнімдер 
шығаратынымыз қызықтырады. Әрине, жұмыс бабымен 
мен көп сұрақтарына жауап беремін. Алайда қаншалықты 
айтуыма болады?

Көпшілікке белгісіз және сізге L'ORÉAL қызметкері ретінде 
қолжетімді кез келген ақпарат (жазулы, электронды, ауызша 
және кез келген түрдегі) ішкі болып саналады. Ондай ақпаратты, 
тіпті сенімді достарға болсын, айтуға болмайды. Бұл L'ORÉAL 
мүдделеріне зиянын тигізуі мүмкін.

8.2. Біз өмір сүріп жатқан сандық революция қоғамында 
байланыс оңтайлы және шексіз болып келеді. Бұл Этика 
кодексіміздегі құпиялық заңдарына қарқын береді.

Сандық әлемде құпиялықты қадағалау қиынға түсуде, бірақ 
бұл бәрінен де маңызды. Компанияның осыған қатысты, 
атап айтқанда, қоғамдық медиа ресурстарын және ақпарат 
пен байланыс технологияларын дұрыс пайдалану жөніндегі 
заңдармен таныс болу әркімнің міндеті.

8.3. Өткен күні ықтимал тұтынушымызды жиналысқа алып 
жүрдім. Жиналыс бөлмесіне бара жатқанда, әріптесімнің 
кеңсесінің жанынан өттік. Жақында мен тұтынушымен 
кездесу үшін конференц-залға өтіп бара жатып, бір 
қызметтесімнің тұтынушымен телефон арқылы даусын қатты 
шығарып баға беру шарттары туралы сөйлесіп жатқанын 
естідім. Оның абай болғаны жөн емес пе еді?

Біз жұмыс орнында ақпарат құпиялығын сақтау үшін 
қолымыздан келгенді жасауымыз керек: мысалы, "таза үстел" 
ережесін сақтап, файлдарды құлыптау, құпиясөздерді жиі 
ауыстыру және динамик арқылы сөйлескенде сақтық дағдысын 
жаттықтыру. Кімнің өтіп бара жатқанын біле бермейміз. Тіпті 
L'ORÉAL қызметкерлері арасында коммерцияға қатысты ақпарат 
тек "білуі қажет" ортада ғана белгілі болуы тиіс.

8.4. L'ORÉAL компаниясынан жақында ғана жұмыстан шыққан 
әріптесім үйінде ішкі ақпараты бар L'ORÉAL құжаттарының 
қалып қойғанын айтты. Оған қандай кеңес беруіме болады?

Ол құжаттар көшірме болса, оларды жою керек екенін 
айтқаныңыз жөн. Егер де түпнұсқа болса, ондай ақпаратты 
ұстауға өкілеттігі бар L'ORÉAL қызметкеріне беруі қажет. Дұрыс 
шаралардың қолданылуы үшін менеджеріңізбен сөйлесіңіз.

 ҚОСЫМША АҚПАРАТ: 
"Сатып алу жолымыз" атты қамдаушыларымызбен қарым-
қатынас жайлы тарауды және "Бәсекелесу жолымыз" атты 
бәсекелесушілеріміз бен тұтынушыларымызбен қарым-қатынас 
жайлы тарауды да оқуыңызды сұраймыз.

Кіммен хабарласу керек: Құпиялыққа қатысты күдігіңіз 
болса, ішіңізде сақтамаңыз. Менеджерге, кадр бөлімінің 
менеджеріне немесе этика тілшісіне айтыңыз; 
олар сізге көмек пен қолдау көрсете алады  
(сондай-ақ "Менің мыналарға қатысым бар: 
Ашық талқылау" тарауын қараңыз).

Бизнес ретінде

ҚҰПИЯ

АҚПАРАТ
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Біз мына әрекеттерді жасауымыз қажет:

+  L'ORÉAL еншісіне адал қызмет ету.

+  L'ORÉAL компаниясының этикалық қағидаларын кәсіптік іс-
әрекетпен және іспен көрсету.

+  Жеке ойымыз бен қызығушылығымыздың компанияныкімен 
шатаспауын қадағалау. 

+  Әріптестеріміз бен жұмыс орны туралы жеке ойымызды кәсіби 
даму орталарында (яғни LinkedIn) білдіруден аулақ болу.

+  Қоғамдық медиа ресурстарын кәсіптік мақсатта пайдаланғанда 
өздерімізді әрдайым L'ORÉAL қызметкері ретінде ұсыну.

+  Интернетте еш нәрсенің "жасырын" немесе "жеке" еместігін 
естен шығармау.

+  L'ORÉAL немесе оның кез келген брендінің сандық тұрғыдағы 
байланысы мұқият дайындықтан өткенін қадағалау.

Біз мына әрекеттерді жасамауымыз қажет:

-  L'ORÉAL атынан тиісті өкілеттілікке иеленіп қана сөйлеу 
немесе жазу.

-  Біздің жеке тәжірибеден тыс өткен тақырыптар жайында айту 
немесе жазу. 

-  Жеке ойыңызды немесе жеке ісіңіз үшін L'ORÉAL 
компаниясының бланктарын немесе электронды поштасын 
пайдалану.

Этикалық па?

9.1. Әріптесімнің блогында L'ORÉAL басқармасы туралы 
жеке ойларын білдіргенін көрдім. L'ORÉAL компаниясының 
қызметкері екенін нақты айтпаған, бірақ "Мен n°1 косметика 
компаниясында жұмыс істеймін!" деген сияқты ақпаратынан 
оны аңғару қиын емес. Онымен осы жағдай жайында 
сөйлескенім жөн бе?

Блог ой білдіруге болатын кең таралған құрал болып 
табылады. Блогтарға қатысқан кезде қызметкерлер өзінің 
жеке ойын білдіріп жатқанын айшықтауы тиіс және L'ORÉAL 
компаниясындағылардың оны бұрыс түсінудің алдын 
алу шараларын қабылдауы тиіс. Бұл мәселені алдымен 
әріптестерімен талқылауы тиіс, өйткені ол осы әрекеттің L'ORÉAL 
мансабына қалай әсер ететінін білмеуі мүмкін. Қажет болса, оны 
менеджеріңізбен талқылауыңызға болады.

9.2. Біздің тобымыз конференция өтетін қонақ үйде қонып, 
кешкі ас ішіп, конференцияға қатысты. Тобымыздың бір 
мүшесі шамадан тыс ішімдік ішіп, жағымсыз әрекеттер жасап, 
орынсыз қалжың айтып, қонақ үй қызметкерлерімен дөрекі 
сөйлесті. Оған оның істегендері туралы не айтқаным жөн?

Жағдай кешкі уақытта орын алса да, тобыңыздың мүшесі 
компанияның жұмысымен жүрді. Жанындағылар үшін ол 
L'ORÉAL компаниясының өкілі болды. Оның әрекетінің орынсыз 
болғаны анық.

9.3. Мен халықаралық конференцияға қатысқанда ашылу 
салтанатында коктейль берілгенде басқа бір қатысушымен 
L'ORÉAL компаниясында не істейтінім туралы сөйлестім. Сол 
кеште артымызда тұрған бикештің конференция туралы 
жазатын журналист екенін аңғардым. Құпия еш нәрсе 
айтпасам да, менің айтқан сөздерімнің газет-журналдардың 
мұқабасында болғанын қаламас едім.

Сіз көпшіліктің арасында болғанда кәсіптік немесе жеке ортада 
болсаңыз, журналист жаныңызда болса, айтқан сөздеріңіздің 
қайталану мүмкіндігін естен шығармауыңыз қажет. Сіз қандай 
кеңес беру керектігін білетін байланыс директорымен 
хабарласыңыз.

9.4. Кейде интернетте L'ORÉAL туралы жалған ақпарат толып 
жатқан сияқты. Оны түзету менің міндетіме жата ма?

Жоқ. Қоғамда жалған ақпарат өршіген жағдай болса, қоғаммен 
байланыс бөліміне хабар беруіңіз қажет. Олар қажет болса, шара 
қолданады. Бірақ тиісті өкілеттіксіз ешбір қызметкер компания 
ақпаратын немесе компанияның жағдайын интернетте немесе 
басқа да жерде жария етуге құқығы жоқ.

9.5. Сауда ассоциациясының кездесуіне бірінші рет қатысып 
отырмын. L'ORÉAL компаниясына қауіп төнбеуі үшін 
қадамымды қалай басқаным жөн?

Заң бойынша директормен кездесіп, ашық түрде талқылауға 
болатын ақпаратты біліңіз және бәсекелестік заңы бойынша 
онлайн тренингке қатысыңыз. "Бәсекелесу жолымыз" және 
"Коррупцияның алдын алу жолы" бөлімдерін оқығаныңыз жөн.

Кіммен хабарласу керек: Компанияны ұсыну 
жолына қатысты ойыңыз болса, ішіңізде сақтамаңыз. 
Менеджеріңізбен, қоғаммен қатынас бойынша 
менеджеріңізбен, кадр бөлімінің менеджерімен 
немесе этика тілшісімен сөйлесіңіз; олар сізге көмек пен 
қолдау көрсете алады ( "Менің мыналарға қатысым бар: 
Ашық талқылау" тарауын қараңыз).

L'ORÉAL беделі әрқайсысымыздың әрекетімізге байланысты.
 

КОМПАНИЯНЫ

ҰСЫНУ
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Баршамыздың құпиялылыққа құқығымыз бар.
L'ORÉAL — барлық өкілдерінің, қызметкерлерімен қоса, тұтынушылары мен бизнес серіктестерінің жеке ақпаратының 
құпиялығын сыйлауға бел буған компания. Компанияда тек L'ORÉAL тиімді жұмыс істеуіне қажетті ақпарат жиналады және 
сақталады.
 

Біз мына әрекеттерді жасауымыз қажет:

+  Жеке ақпарат алынатын тұлғалардан қандай ақпарат 
алынатынын және ол ақпаратты пайдалану жоспарымыз 
туралы хабардар екеніне көз жеткізу және сұрақтары болса 
бізбен хабарласу жолын айту.

+  Тек қажетті жеке деректі жинау.

+  Нақты емес немесе толық емес деректі жою немесе түзету.

+  Ондай деректің бекем сақталғанына көз жеткізу. 

+  L'ORÉAL компаниясының ішінде ондай деректерді қатаң 
түрде тек "білуі қажет" негізінде ғана беретінімізге көз 
жеткізу.

+  Ондай деректерді жиналған елден шет елге тасымалдаудан 
бұрын заңды кеңес алу.

+  Әріптестеріміздің құпиялылық құқығын сыйлау.

+  Жеке дерек жинауды немесе пайдалануды арттыратын 
бөтен тұлғалар осы тәртіпке сай келетініне көз жеткізу.

Біз мына әрекеттерді жасамауымыз қажет:

-  "Сезімтал" (әсіресе денсаулық, шығу жері, жыныстық 
ориентациясы, саяси ойлары, дін) ақпаратты адамның 
рұқсатынсыз немесе тек заң талап етсе ғана жинау.

-  Жеке деректі L'ORÉAL компаниясына жат әлдекімге заңмен 
талап етілген болмаса немесе техникалық провайдерлерін 
пайдаланғанда, я болмаса тұлға рұқсатынсыз тарату.

-  Осы ақпаратты заң немесе бизнес бабымен шамадан тыс 
ұзақ ұстау.

-  Жеке дерегіне өкілетті рұқсатымыз және нақты іскерлік 
қажеттігіміз болмаса, қатынау немесе сақтау.

Этикалық па?

10.1. L'ORÉAL компаниясының жеке дерекке қатынау себебі 
неден?

L'ORÉAL компаниясына жеке деректі қызметкерлерінің, 
тұтынушыларының немесе өкілдерінің әртүрлі кәдесіне жарату 
үшін жинауы және пайдалануы керек. Мысалы, электронды 
поштаны тұтынушыларға немесе өкілдерге, кандидаттарға 
оларға қажетті ақпаратты жіберу үшін пайдаланамыз. Сондай-
ақ ұтыс ойындары сияқты маркетингтік жағдайларда және CRM 
дерекқорлары үшін де жинаймыз. Қызметкерлеріміз жайлы 
жеке деректі олардың жалақысын реттей алу үшін немесе 
заңдық және қауіпсіздік мақсатында қажет етеміз. Біз жаңа 
тұтынушы немесе қамдаушымен жұмыс істеуге бел буғанда 
жеке деректі жинауымыз керек. Сондай-ақ жеке деректі 
тұтынушы талаптарын зерттеу барысында немесе бағалау 
орталықтарымызда жинаймыз.

10.2. Іс сапары кезінде ішінде тұтынушылар жайлы жеке 
дерек бар USB құрылғысымен шабаданымды ұрлатып 
алдым. Өкінішке орай ол шифрланбаған еді. "Ұрының" 
онымен не істей алатынын білмеймін.

Жеке деректің жоғалуы қылмыстық іс қозғауға себеп болып, 
L'ORÉAL беделіне зардап шектіруі және жоғалған деректің 
иесіне теріс әсерін тигізуі мүмкін. Жеке деректің осылай жоғалу 
жағдайлары күннен күнге көбейіп барады. Сондықтан деректі 
шифрлауға қатысты ішкі ережелер мен процедураларды сақтау 
өте маңызды. Мүмкін болған жерде жеке деректі анонимды 
етіңіз немесе кодтық аттарды пайдаланыңыз.

10.3. Бағалау зерттеулері үшін волонтерлеріміз туралы 
жеке дерекке рұқсатымыз бар. Белгілі бір ақпаратқа басқа 
компания қызығып, оларды сатып алу әрекетіне көшуі 
мүмкін. Оларды сатуға құқығымыз бар ма?

L'ORÉAL компаниясында қызмет етіп, іс-шараларымыздың 
барысында жинаған жеке ақпаратты қорғауға мүдделіміз. 
Ондай жеке деректі оған қатысты тұлғаның хабарысыз немесе 
жазулы рұқсатынсыз пайдалану мүмкін емес.

10.4. Тұтынушылар туралы жеке ақпаратты басқа 
мемлекеттегі агенттікке тасымалдауым қажет. Кімнен кеңес 
сұрауым керек?

Заң бойынша директормен сөйлескеніңіз дұрыс. Заң 
да мемлекетке байланысты әртүрлі. Оған қоса, біз жеке 
ақпаратты бөтен тарапқа біздің жеке деректі қорғау туралы 
стандарттарымызды сыйлау жайлы келісімге қол қоймағанша 
тасымалдамауымыз қажет.

Бизнес ретінде

ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ
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10.5. Біздің Тұтынушы бөлімінен өзі жайлы қандай жеке 
ақпарат бар екенін және оның барлығын жоюға сұраныс 
жасаған тұтынушыдан электронды хат келді. Оларды жоюым 
міндетті ме?

Иә. Біз жеке дерегін маркетингтік мақсатта қолданғанымызды 
қаламайтын тұтынушылардың сұранысын бағалауымыз керек 
және тізімдерімізді әрдайым жаңартып отыруымыз қажет. 
Кейбір мемлекеттерде жеке ақпаратын пайдаланғанды 
қаламайтын тұтынушылар тіркелетін арнайы тізім болады. 
Осы тұтынушыға ең тиімді жауап беру үшін Заң бойынша 
директормен хабарласыңыз.

10.6. Бір әріптесіме туған күн сыйлығын үйіне жібергім келеді. 
Кадр бөлімінен оның мекенжайын сұрап едім, олар маған 
"бұл оның жеке құқығын бұзу" деп, бере алмайтындарын 
айтты. Бұл артық кету емес пе?

Кадр бөлімінің жауабы толығымен орынды. Барлық қызметкер 
жайындағы дерек қатаң құпия сақталуы керек. Олар ережені 
бұза алмайды.

10.7. Бір әріптесімнің кадр бөлімімен басқа бір әріптесім 
жайлы сөйлесіп жатқанын және оның ауыр дертке 
шалдыққаны туралы айтқанын естідім. Бос уақытымда ауыр 
дертке шалдыққан адамдарға көмектесетін қайырымдылық 
шараларында волонтерлікпен айналысамын. Менің көмегім 
бола ма екенін білгім келген еді. Әріптесіммен тікелей 
хабарлассам бола ма, әлде алдымен менеджеріммен 
сөйлесуім керек пе?

Жоқ. Әріптесіңізбен тікелей емес, тек кадр бөлімі арқылы 
хабарласыңыз. Орынды болса, әріптесіңізге өздері хабарын 
береді. Әріптесіңіздің құпиялылығын сыйлап, білген 
ақпаратыңызды ешкімге айтпағаныңыз жөн.

Кіммен хабарласу керек: Жеке дерек жайлы күмәніңіз 
болса, ішіңізде сақтамаңыз. Менеджерге, заңды 
директорға, кадр бөлімінің менеджеріне немесе этика 
тілшісіне айтыңыз; олар сізге көмек пен қолдау көрсете 
алады (сондай-ақ "Менің мыналарға қатысым бар: 
Ашық талқылау" тарауын қараңыз).
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Біз мына әрекеттерді жасауымыз қажет:

+  Компания акцияларын сыйлап және қорғап, 
жоғалмағанына, зақымдалмағанына, бұрыс 
пайдаланылмағанына, зая кетпегеніне, басқаларға қарызға 
берілмегеніне, тасымалданбағанына, сатылып немесе 
рұқсатсыз қайырымдылыққа берілмегеніне көз жеткізу.

+  Компанияның барлық акцияларының және құжаттарының 
L'ORÉAL компаниясына тиесілі екенін анықтау.

Біз мына әрекеттерді жасамауымыз қажет:

-  Компанияның акцияларын жеке мақсатта пайдалану. 
Электронды пошта, телефон және интернет сияқты 
байланыс құралдарын пайдалануды шектеулі пайдалану 
күтпеген шығымға ұшыратпаса, жұмыс міндеттеріне нұқсан 
келтірмесе орынды болып саналады.

-  Компьютер жүйелерін, қызметтік электронды пошта 
тіркелгілерін және интернетті орынсыз пайдалану.

-  Бөтен тұлғаларға тиесілі (фотосуреттер, кинолар, мақалалар, 
т.б.) акцияларды L'ORÉAL компаниясының пайдалануға 
құқылы екеніне көз жеткізбестен пайдалану.

-  Контактілеріміздің тізіміне, қызметтік электронды мекенжай 
кітабына әлеуметтік желілер (Facebook, LinkedIn, т.б.) арқылы 
қатынауға рұқсат беру.

Этикалық па?

11.1. Тобымдағы бір адамның компания уақытында жеке 
кеңес беру жұмысымен айналысып, бұл үшін компанияның 
компьютері мен электронды поштасын пайдаланып 
жатқанына күдігім бар. Осыны Ақпарат қызметтеріндегі 
досыма хабарладым. Ол сол адамның электронды 
поштасына қатынай алады. Ол маған мәселенің мән-жайын 
анықтау үшін тыңшылық шарасын ұйымдастыруды ұсынды. 
Бұл орынды ма?

Жоқ. Осы сияқты күдік туындаса, оны тікелей менеджеріңізбен 
талқылағаныңыз жөн. Тәртіп бұзушылықты зерттеу 
шараларында қызметкердің электронды пошталарына қатынау 
туралы арнайы үдерістер болады. IT бөліміндегі досыңыздың 
тіркелгілерге қатынау мүмкіндігі болса да, компанияның ресми 
арналарының тиісті рұқсатынсыз қатынауға рұқсат жоқ.

11.2. Үйіміздегі принтер бұзылып қалып еді. Әйеліме шұғыл 
түрде бір жұмыс орнына түйіндемесін жіберу керек болды. 
Мен түйіндемені жұмыстағы компьютерден теріп, басып 
шығаруыма бола ма?

Жұмыстан тыс уақытта жеке құжаттарыңызды теруіңізге болады. 
Бірақ жұмыстағы міндеттемелеріңізге нұқсан келтірмеуі тиіс 
және ол орынды, дәлелді себеппен болу керек.

11.3. Мен басқа бөлімдегі досымнан "бүгінгі күн қалжыңы" 
атты электронды хаттарын әлі аламын. Кейбіреулері өте 
күлкілі. Олардың кейбіреуін әріптестеріме жіберіп, дүйсенбі 
таңертеңінде көңілдендіргім келеді. Бірақ менеджерім 
қолдай ма оны білмеймін. Не істеуім керек? Оны тізімнен 
шығарып тастайын ба?

Бұл "қалжыңдарды" ешкімге жібермегеніңіз жөн. Қалжыңды 
барлығы бірдей түсіне бермейтінін ескеріңіз. Әсіресе, жеке 
тұлғаларға деген сыйға келгенде, компанияның электронды 
пошта және интернетке қатынау жүйелері L'ORÉAL РУХЫНА 
сай келмейтін материалға қатынауға, сақтауға, жіберуге 
немесе жариялауға пайдаланбау керектігін естен шығармаңыз. 
Бұған порнография немесе бұзық суреттер, саяси, діни немесе 
жынысқа байланысты кемсіту мазмұнды материал және де 
қатыгездік, өшпенділік, жанжалдық тудыратын материалдар 
қамтылады.

11.4. Мен біздің компанияның дүкенінде сатылатын 
өнімдерді достарыма үстеме бағасыз сатамын ба? 
Немесе оларды нарықтағы бағасымен сатамын ба?

Компанияның дүкенінде сатып алуға болатын өнімдер тек сіздің 
және отбасыңыздың пайдалану аясымен шектелген және оны 
мүлдем сатуға болмайды.

Кіммен хабарласу керек: Компания ресурстарын 
пайдалану жолына қатысты күдігіңіз болса, ішіңізде 
сақтамаңыз. Менеджеріңізбен, кадр бөлімінің 
менеджерімен немесе этика тілшіңізбен сөйлесіңіз; 
олар сізге көмек пен қолдау көрсете алады (сондай-ақ  
"Менің мыналарға қатысым бар: Ашық талқылау" 
тарауын қараңыз).

Бизнес ретінде

Компания ресурстары L'ORÉAL іскерлік мақсаттарына қол жеткізуге көмектесуге бағытталған. Қызметкер уақытымен қоса, 
компанияның басқа да ресурстарының бұрыс пайдаланылуы немесе зая кетуі барлығымыздың жанымызға тиеді және 
L'ORÉAL компаниясына жат әсер тигізіп, операциялық және қаржы әрекеттеріне нұқсан келтіреді.
 

КОМПАНИЯ

РЕСУРСТАРЫН ПАЙДАЛАНУ
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Біз мына әрекеттерді жасауымыз қажет:

+  Әсіресе біздің қаржылық және қаржылық емес 
есептерімізбен қоса, қаржы және іскерлік жазбалардың 
нақты жүргізіліп жатқанына көз жеткізуде әрдайым 
жақтас болу. 

+  Жазбаларды берік сақтау және жазбаның кідіріс 
жағдайында берілген нұсқауларды орындау.

+  Әрекеттері заңды және ақшалары қылмыстық әрекеттерден 
келіп отырмағандығына көз жеткізу үшін Ішкі керекті 
мұқияттылық үрдістерін орындап отыру.

+  Ішкі және сыртқы аудиторлармен бірлесе жұмыс істеу.

Біз мына әрекеттерді жасамауымыз қажет:

-  L'ORÉAL компаниясының кез келген акциясын тиісті 
өкілеттіліксіз немесе құжаттамасыз сату, аудару немесе жою.

-  Қолма-қол ақша транзакцияларын қабылдау. Басқа 
мүмкіндік болмаса, сұрақ тек рұқсат етілген заңды 
мөлшерде болса, қолма-қол ақша транзакциялары рұқсат 
етілген, тиісті түрде жазылған және құжатталған болуы тиіс.

-  Бөтен тұлғалар арқылы төлемдерді жасыру.

Этикалық па?

12.1. Маған менеджердің жыл соңына дайындаған сату 
есебін тексеру сұранысы түсті. Тексеру барысында, басқалар 
байқамаған қатені тапқан сияқтымын. Осыны айтуға 
қысылып тұрмын. Өйткені менеджермен қатынасымды 
бұзғым келмейді. Не істегенім жөн?

Сату есебін тексеруді сұрау себебі ешбір қателердің жоқтығына 
көз жеткізу керектігі болатын. Егер бұны айтпасаңыз, 
жұмысыңызды дұрыс істемедіңіз және компания мүддесін 
сақтамамағаныңсыз. Табылған ақпарат туралы менеджерге 
айту керек. Оның сізге ашуланатын себебі жоқ; керісінше, қате 
ақпараттың кетуін болдырмау үшін жақсы жұмыс жасалды.

12.2. Кейде шығындарды өтеуді талап етейін десем, өмірдің 
қарбалас тіршілігінен шығындарым бойынша қажет 
түбіртектерді таба алмай қаламын. Керекті жалпы соманы 
алу үшін түбіртектегі соманы азайтып жазсам бола ма? 
Бұдан ешқандай пайда түспейтіндіктен, алаяқтық болып 
саналмайтын шығар. Мен тек нақты шыққан шығынды 
ғана төлегім келеді.

Жоқ. Бұл дұрыс. Яғни шығын есептері дұрыс емес және бұл қате 
есептеме жазбаларына аударылады. Барлық түбіртектерге қарау 
жауапкершілігін алу керек; қажетті есептілікті алатыныңызға 
кепілдік болады.

12.3. Тұтынушыларымыздың біреуі қолма-қол ақша мен 
чектер арқылы бірнеше есепшот қоспасымен төлей алу 
мүмкіндігін сұрады. Бұл орынды ма? Не істеуім керек?

Бұндай транзакцияларға аса мұқият болу керек. Бұл заңсыз 
құралдар (мысалы, есірткі, парақорлық, жезөкшелік, т.б.) 
арқылы қамтылған қаражат заңды жолға салынатын ақшаны 
тазалау үдерісі болуы мүмкін. Бұның адал транзакция екенін 
тексеру үшін барлық ықтимал қадамдарды орындау қажет. 
Бұл төлемдерді тек ерекше жағдайларда және менеджерден 
растау алғаннан кейін қабылдауға болады. Көру үшін қызыл 
жалаушалар арқылы: шот-фактурада көрсетілген валюталардан 
басқасынан жасалған төлемдер; төлемдерді ақшалай жасауға 
талпыныстар; келісімшарт тарапы болып табылмайтын 
әлдекімнің жасаған төлемдері; қалыпты бизнес қатынасында 
пайдаланылатыннан басқа есепшотқа және есепшоттан 
жасалған төлемдер; артық төлем жасау сұраулары қаралуы 
қажет. Егер есепшот келісімшарт жасаушы компания атында 
болмаса, төлем қайтарылуы қажет.

 ҚОСЫМША АҚПАРАТ:
қаржылық және бизнес жазбалар дұрыстығына әрі коррупцияға 
қарсы күрес бойынша ақпаратты "Коррупцияның алдын алу 
жолы" бөлімінен оқыңыз.

Кіммен хабарласу керек: Егер қаржылық және бизнес 
жазбалар дұрыстығы туралы күдігіңіз болса, ішіңізде 
сақтамаңыз  Менеджерге, қаржы директорына, кадр 
бөлімінің менеджеріне немесе этика тілшісіне айтыңыз; 
олар сізге көмек пен қолдау көрсете алады (сондай-
ақ "Менің мыналарға қатысым бар: Ашық талқылау" 
тарауын қараңыз).

Қаржы және басқа да жазбалардың барлығының нақты болуын қадағалап отыру әрқайсысымыздың міндетіміз. Нақтылық — 
сәтті бизнестің кілті. Біздің бизнесіміздің қомақты бөлігі оны заңды, адал және тиімді жүргізу. Әсіресе өкілдерімізді ашық, 
уақытылы және сенімді ақпаратпен қамсыздандыра алу қабілетіміз маңызды. Қорыта келгенде, біздің әрекеттеріміздің 
қылмыстық әрекетте қолданылып жатпағанына көз жеткізу.
 

ҚАРАЖАТ ПЕН БИЗНЕС ЖАЗБАЛАР

ЖӘНЕ АҚША ІЗІН ЖАСЫРУМЕН  
КҮРЕС 
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Біз мына әрекеттерді жасауымыз қажет:

+  Инвестициялар жасау үшін ішкі ақпаратты пайдалану ішкі 
ақпаратты саудаласу ауқымында екендігін тексеру.

+  Кез келген кездейсоқ ашықтықты болдырмау мақсатында 
қатынасуға болатын ішкі ақпараттың құпиялылығын сақтау.

Біз мына әрекеттерді жасамауымыз қажет:

-  Ішкі ақпарат болған кезде L'ORÉAL немесе басқа компания 
акцияларын сатып алу немесе сату.

-  Компания сыртындағы тұлғаларға ішкі ақпаратты ашу.

-  Компания ішіндегі тұлғаларға ішкі ақпаратты ашу.

Этикалық па?

13.1. Мен тәжірибелі сарапшы емеспін. "Ішкі ақпарат" ішінде 
не бар?

"Ішкі ақпарат" — заңмен анықталған концепция. Кеңінен 
қарастырғанда инвестор инвестиция шешімін жасауға 
пайдалануға себепкер болатын ресми түрде қолжетімсіз 
ақпаратқа қатысты. Бұндай ақпарат L'ORÉAL тобына, оның 
әрекеттеріне, тұтынушыларына немесе қамдаушыларына, 
L'ORÉAL тобы байланыста болып табылатын басқа компанияға 
қатысты. L'ORÉAL Қор Нарығының Этикасы тарауынан қосымша 
ақпаратты табуға болады.

13.2. L'ORÉAL компаниясының басқа компанияны алғысы 
келетінін жаңа ғана естідім. Іс жарияланған кезде бағалары 
өскенше бір немесе басқа компания акциясын сатып алуға 
жақсы уақыт болып табылады. Алға жылжу және солай 
істеу дұрыс па?

Жоқ, сіз істей алмайсыз. L'ORÉAL қызметкері ретінде көбінесе 
"ішкі" ретінде қарастырыласыз және соның салдарынан іс ресми 
жарияланғанша L'ORÉAL немесе басқа компания акциясын сатып 
ала алмайсыз.

13.3. Менің ішкі ақпаратыма сәйкес L'ORÉAL акциясын сатып 
ала аламын. Дегенмен қызыма қазір акцияны сатып алудың 
жақсы сәті екенін жаңа ғана "атап өттім". Бұл дұрыс па?

Жоқ. Бұл өзіңізге сатып алғандай болмайды. Сонымен қатар, 
қызыңыз кеңесіңізді тыңдамаса, жай өсектің өсуі этика мен 
заңымыздың бұзылуы болып табылады.

Кіммен хабарласу керек: Егер ішкі саудалау туралы 
күдігіңіз болса, ішіңізде сақтамаңыз. Менеджерге, заңды 
директорға, қор нарығы этикасының ішкі кеңесшісіне 
немесе этика тілшісіне айтыңыз; олар сізге көмек пен 
қолдау көрсете алады (сондай-ақ "Менің мыналарға 
қатысым бар: Ашық талқылау" тарауын қараңыз). Өзіңіз 
білетін ішкі ақпаратты ашып алудан абай болыңыз.

L'ORÉAL компаниясы қызметкерлердің тиісті жеке инвестицияларын еркін жасауын шектегісі келмеген кезде әрқайсымыз 
"ішкі ақпаратпен саудаласуға" қатысты ережелермен таныс болуымыз керек.
 

Бизнес ретінде

ІШКІ

АҚПАРАТПЕН САУДАЛАСУ
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Біз мына әрекеттерді жасауымыз қажет:

+  Дұрыс және жиынтық кітаптар мен жазбаларды сақтау.

+ Салық формаларын дайындау.

Біз мына әрекеттерді жасамауымыз қажет:

-  L'ORÉAL компаниясына салық міндеттемелерінен жалтаруға 
мүмкіндік беру.

Этикалық па?

14.1. Біздің ақшамызды үнемдеуге болатын жолды 
айту ұсынысымен бір қамдаушы хабарласты. Бізге 
салынатын төлем салығын болдырмау үшін үшінші ел 
арқылы тауарлардың соңғы жыл тапсырысын сатып алу 
құжаттамасын қайта бағыттауға ұсыныс жасауда. Бұл ақылды 
жүйе сияқты естіледі, оны берсем бола ма?

Жоқ. Салық міндеттемелерінен толығымен жалтару талпынысы 
заңсыз әрі әдепсіз болып табылады. L'ORÉAL бюджеті барлық 
заңды салықтарды төлеу жағдайларынан тұрады.

14.2. Мен бірнеше жыл бұрын салық мөлшерін азайтқан 
салық формасында қате жасалғанын білемін. Не істеуім 
керек?

Қағидаға сәйкес салықтарды жергілікті заңға сәйкес төлейміз 
және салық органдарымен сенімді түрде қарастырылады. Бұл 
туралы қаржы директорымен немесе Салық бөлімі мүшесімен 
сөйлесу қажет, яғни олар бұның шын қате екендігін тексере 
алады және солай болса, осы қате келешекте қайталанбау үшін 
орындалатын қадамдарды ұсыну әдісін білу керек.

14.3. Салықтардан жалтаратын компаниялар туралы бірнеше 
мақала бар. Бұл L'ORÉAL компаниясына қатысты ма?

L'ORÉAL компаниясында жұмыс істейтін барлық елдерде талап 
етілетін салықтарды төлейміз. Біз осы жолдардың бірі арқылы 
отырған мемлекетке және елге пайдалы үлес қосамыз.

Кіммен хабарласу керек: Егер салық туралы күдігіңіз болса, 
ішіңізде сақтамаңыз. Менеджерге, қаржы директорына, 
кадр бөлімінің менеджеріне, этика тілшісіне немесе 
салық бөліміне айтыңыз; олар сізге көмек пен қолдау 
көрсете алады (сондай-ақ "Менің мыналарға қатысым бар: 
Ашық талқылау" тарауын қараңыз).

L'ORÉAL компаниясы жұмыс істейтін жерде жақсы корпоративтік азамат болатынына уәде береді. Негізінде, бұл салық заңдарын 
толығымен бағалау және осы заңдар бойынша талап етілетін барлық жергілікті, ұлттық салықтарды төлеу болып табылады.
 

САЛЫҚ
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Мазмұны

2 9 - Б Е Т
Денсаулық, зарарсыздық 
және қауіпсіздік

3 0 - Б Е Т
Әртүрлілік

3 2 - Б Е Т
Емінсектік пен қорлау

3 3 - Б Е Т
Әңгі емінсектік

ҚЫЗМЕТКЕР РЕТІНДЕ БІЗДІҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ БАҒАЛАУ

"L'ORÉAL компаниясын ең үздік жұмыс орны 
етуге талпынамыз. Біз қызметкерлеріміздің ең 
құнды акцияларымыз екенін білеміз".
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Біз мына әрекеттерді жасауымыз қажет:

+  Қауіпсіз және салауатты жұмыс ортасын қалыптастыру үшін 
әрбір сақтық шараны сақтау.

+  Әрекеттер арқылы өзімізге немесе басқаларға қауіп 
төндірмейтінімізді тексеру.

+  Жұмыс орнында төтенше жағдай орын алғанда не істеу 
керектігін білетінін тексеру.

+ Жұмыс орнында қауіп төндіретін құралдар мен жайттар, 
сондай-ақ ірілі-ұсақты ұсақ оқиғалар туралы орта қауіпсіздігі 
менеджеріне немесе басқармаға дереу хабарлау.

Біз мына әрекеттерді жасамауымыз қажет:

-  Жұмыста компанияның денсаулық және қауіпсіздік 
ережелерін сақтамау. 

Этикалық па?

15.1. Менің менеджерім ұйқымның қанбағанын айтып, 
жұмыстан кейін кешке тым көп уақыт жүрмеуімді ұсынды. 
Ол мен ұйықтап кетіп, оқыс оқиғаға тап болуым мүмкін 
екендігін айтты. Мақұл, бір рет немесе екі рет ұйқым келген 
шығар, бірақ өз жұмысымды істей аламын. Жұмыстан 
кейін менің не істейтінімде оның не жұмысы бар? Жеке 
өміріме құқығым жоқ па? Менің ойымша, ол қателеседі. 
Не істеуім керек?

Өз кештеріңізді қалай өткізесіз. Дегенмен шаршаған күйіңіз сізге 
немесе басқаларға қауіпке төндірсе, онда менеджер мәселені 
көтеруге құқылы, бірақ сіздің құпиялылығыңызға сыйластықпен 
қаралуы керек. Қызметкерлеріміздің жеке өмірін бағалағанмен, 
сіз бен әріптестеріңізге қауіп тудыратын әрекет қабылданбайды. 
Қауіпсіздікке байланысты ешбір мәміле болмайды.

15.2. Өндіріс супервайзерім өндіріс желісін бәсеңдететін
қауіпсіздік құрылғысын ерекше өшіру керектігіне нұсқау берді. 
Не істеуім керек?

Қауіпсіздік өкілінің алдын ала растауынсыз кез келген қауіпсіздік 
құрылғысын немесе бақылау жабдығын айналдырмау, ажыратпау 
немесе өшірмеу керек. Егер өндіріс супервайзері айтқанынан 
қайтпаса, бас тартып, басқарма мен HR бөліміне хабарлау 
қажет. Қауіпсіздік өндіріс кестелерімен немесе басқа себеппен 
шешілмейтін абсолютті міндет болып табылады.

15.3. Сауда өкілі ретінде кешке үлкен қалалар мен ауылдық 
аймақтарда жиі көлік жүргіземін. Кейде қауіпті сезінемін. 
Менеджеріммен қауіпсіздік мәселесін көтергенмін, бірақ ол 
ешбір әрекет жасамады. Бұл мәселені компаниядағы басқа 
біреумен талқыласам бола ма?

Иә, бұндай жағдайды болдырмау үшін ықтимал шешімдерді 
талқылау мақсатында кадр бөлімінің менеджерімен кеңесу 
керек.

15.4. Қазіргі кезде өзін онша жақсы сезінбейтін әріптесім 
бар. Оған осы туралы айтуға талпындым, бірақ ол бас тартты. 
Кеше, жұмыста есінен таңып құлады. Не істеуім керек?

Кадр бөлімі және әріптес менеджеріңіз жылдам әрекет ете 
алуы үшін бұндай мәселені дереу хабарлау қажет. Егер бұның 
орындалғанына сенімді болмасаңыз, мәселені көтеруден 
қорықпаңыз.

15.5. Біздің қосалқы мердігерлердің бірі біздің аймақта 
ішімдік ішкенін жаңа білдім. Ол L'ORÉAL компаниясының 
қызметкері емес, менің жұмысым ба?

Жұмыс ортасының қауіпсіздігіне немесе әлдекімге қауіп 
төндіретін кез келген әрекет туралы менеджерге хабарлау керек.

Кіммен хабарласу керек: Денсаулық, қауіпсіздік және 
қорғаныс туралы күдіктенсеңіз, ішіңізде сақтамаңыз.
Менеджер, Денсаулық және қауіпсіздік бөлімінің 
менеджері, кадр бөлімінің менеджері немесе этика 
тілшісіне айтыңыз; олар сізге көмек пен қолдау көрсете 
алады (сондай-ақ "Менің мыналарға қатысым бар: 
Ашық талқылау" тарауын қараңыз).

L'ORÉAL компаниясымен жұмыс істейтіндер дені сау, қауіпсіз және қорғалған жұмыс ортасына құқығы бар, сондай-ақ 
жұмыстағы қауіпсіздік бізге байланысты.
 

ДЕНСАУЛЫҚ,

ЗАРАРСЫЗДЫҚ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК
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Біз мына әрекеттерді жасауымыз қажет:

+  L'ORÉAL компаниясының әртүрлілік міндеттемесін, 
әсіресе, кадр ресурстары, маркетинг, сатып алу және 
қауымдастықтарға үлесі арқылы қолдау көрсету.

+   Қамдаушылар, тұтынушылар және бизнес серіктестер 
L'ORÉAL әртүрлілік саясаты туралы білетінін тексеру.

Біз мына әрекеттерді жасамауымыз қажет:

-  Мына негізінде кемсіту немесе қорқыту:
- жынысы.
- мүгедектік.
- отбасы жағдайы немесе күйі.
- жыныстық ориентациясы.
- жасы.
- саяси және философиялық ойлары.
- діни сенімдері.
- қауымдастық әрекеті.
- этникалық, қоғамдық, мәдени немесе ұлттық тегі.

Бұл кемсітуге қарсы тыйым салу тек жұмысқа алу үдерісіне 
қолданылмайды, сонымен қатар, оқыту, ынталандыру, жұмыс 
мерзімін созу және жұмыс жағдайлары туралы тақырыптарға 
қатысты барлық шешімдерге әрі қамдаушылармен, 
клиенттермен, бизнес серіктестермен және үшінші 
тараптармен қатынастарымызға қолданылады.

Этикалық па?

16.1. L'ORÉAL компаниясы "кемсіту" сөзімен нені меңзейді? 
Менің елімде берілген анықтамамен бірдей ме, әлде  
басқа ма?

Бірінші ереже L'ORÉAL компаниясының ұлттық заңдары болып 
табылады, сол себепті өз елінде кемсіту заңдарын бұзатын 
қызметкерге санкция салынуы мүмкін. Кемсіту заңы компания 
рұқсат етпейтін белгілі бір әрекеттерге тыйым салмайтын елдер 
де болуы мүмкін. Мысалы, L'ORÉAL компаниясы тек тікелей 
кемсітуге емес, сонымен қатар, жанама кемсітуге қарсы. 
Тікелей кемсіту деп жұмыстарға, ынталандыруларға, жұмысқа 
алуға қатысты немесе тең қарастыру немесе мүмкіндіктерге 
ие болуға кедергі жасамайтын жұмыс өмірінің басқа аспектісі 
қолға алынатын әрекет болып табылады. 
Жанама кемсіту ашық түрде қалыпты әрекет болып 
табылады, белгілі бір жынысты, жасты, мүмкіндігі шектеулі 
немесе басқалармен салыстырғанда кемшілікті сипатқа ие 
әлдекімді қояды.

16.2. HR бөлімі тобыма шектеулі тұлғаны қосуды ұсынды. 
L'ORÉAL компаниясы үшін әртүрліліктің маңызды екендігін 
білемін, бірақ бұл тұлғаның топтың басқа мүшелерін тоқтатып 
жиі ауырады және осының салдарынан оған арнайы режим 
беруге міндетті боламын, бұл басқа мүшелердің арасында 
қызғаныш туғызады.

Бұлар алдын ала пішілген пікірлер болып табылады. Тәжірибе 
мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың материалдық түрде жұмыс 
қатынастарын өзгертпейтінін көрсетті. Кез келген мүмкіндігі 
шектеулі кандидаттар үшін жұмысқа алу біліктіліктерге 
негізделеді. Жұмыс орнының жүйелік түрде тексерілетіндігі ғана 
айырмашылық болып табылады. Кейбір бейімдеу шаралары 
қажетті болуы мүмкін, бірақ көбінесе анда-санда ғана болады.

16.3. Тобымның мүшесі жақында 50-ге толды. Атап өту 
үшін шағын кеш ұйымдастырғым келді, бірақ ол L'ORÉAL 
компаниясы әйелдерге ешқандай кәсіби келешек ұсынбайды 
әрі өз жасын көрсеткісі келмейтінін айтып бас тартты. Оған не 
айтуым керек?

Әріптесіңізді жұбатып, мансап жоспары туралы сөйлесу үшін кадр 
бөлімінің менеджерімен кездесуін сұраңыз. L'ORÉAL компаниясы 
жасқа қарамастан, әркімге динамикалық мансапты ұсынуға 
міндеттенеді және өз мансабын дамытуға мүмкіндік береді.

16.4. Әріптестерімнің бірі, менің ойымша, барлық шарттарға 
сәйкес адамды таңдамады. Берілген түсініктемелер осы 
әріптеспен жасалды, бұл мәселе қамдаушысының ұлты мен 
этникалық тегінен туындаған. Не істеуім керек?

Тері түсі, ұлты немесе этникалық текке байланысты кез келген 
кемсіту L'ORÉAL компаниясында рұқсат етілмейді. Бұл барлығымыз 
құқылы сыйластықты болдырмайды. Бұл туралы әртүрлілік 
тілшісіне айтуға талпыныңыз және бұл мәселені менеджермен 
немесе сату менеджерімен көтеру қажет.

16.5. Кейбір гомосексуалист әріптестерім туралы жағымсыз 
әзілдерді естіген кезде өзімді жағымсыз сезінемін. Не істеуім 
керек? HR бөлімімен сөйлесу керек пе?

Гомофобия толығымен рұқсат етілмейді. Әрқайсымыздың 
басқалар сыйлайтын құқық бар. Бізге ашық және инклюзивті 
жұмыс ортасы керек. Егер осындай мәселеге тірелсеңіз, 
олардың әрекеті рұқсат етілмейтіндігін түсіндіретін әзілдер 
жасауға талпыныңыз. Егер болмаса, менеджерге, кадр бөлімінің 
менеджеріне, әртүрлілік тілшісіне немесе этика тілшісіне айтыңыз.

Жұмыс беруші ретінде

Біздің жұмыстағы жеке таланттардың әртүрлілігі креативтілікті дамытып, нарыққа керек өнімдерді әзірлеуге мүмкіндік 
береді. L'ORÉAL барлық әсемдік түрлерін бағалайды.
L'ORÉAL — инклузивті, тең мүмкіндікті жұмыс беруші. Біз жұмыста жеткілікті көрсетілмейтін адамдардан, әсіресе, мүмкіндігі 
шектеулі жандардан және әлеуметтік немесе этникалық топтардан кәсіби тұтастықты құрамыз.
 

ӘРТҮРЛІЛІК
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16.6. Жұмыс аптасын жұма күні кешке топ жиналысымен 
аяқтауды ұнатамын, біз апта барысында туындаған 
мәселелерді талқылай аламыз. Бұл діни себептерге 
байланысты тобымның екі мүшесіне кедергі жасайтынын 
білемін, олар жұма күні ерте кеткісі келеді. Бұл жанама 
кемсіту ме?

Егер жұма күндерінің кештерінде кездесу жасауға заңды 
қажеттілік болмаса немесе қажеттіліктерді қанағаттандырудың 
қосымша жолдары болса, жанама кемсіту болады. Сіздің 
кездесуге заңды қажеттілігіңіз бар сияқты (топ прогресін бақылау 
және сұрақтарына жауап беру), бірақ шынымен жұма күнгі кеште 
ұстау керек пе? Кездесуді басқа күні, мысалы, дүйсенбі күні 
таңертең өткізген жағдайда ұқсас нәтиже алынбай ма?

16.7. Әртүрліліктің топ үшін маңызды екендігін естідім. 
Этникалық кемшіліктердегі әйелдер мен ерлерді ғана жұмысқа 
алып немесе ынталандыруым керек пе?

Жоқ, бұндай күтілмейді. L'ORÉAL компаниясында біліктілікке қарай 
жұмысқа алынады, сол себепті жұмысқа үздік кандидат таңдалуы 
керек. Дегенмен, әртүрлілік тек этникалық кемшіліктермен және 
әйелдермен шектелмейді. Оған мүмкіндігі шектеулі адамдар, 
қарт адамдар және тағы басқа сияқты топқа қарсы кемсітілетін 
адамдар тобы кіреді.

16.8. Егер менің діни көзқарастарым кейбір әріптестеріммен бір 
болса, оларды құлшылық ету тобына шақырсам бола ма?

Ортақ қызметкерлерді бір дінге шақырсаңыз болады. Дегенмен 
әркім бір-бірінің діндерін бағалау керектігіне шақырамыз. Бұл 
прозелитизмнен қорғану дегенді білдіреді (яғни басқаларды 
түрлендіруге талпыну).

16.9. Мен жүктілігіме байланысты демалысқа шығамын, соған 
байланысты кейін қайтып келгенімде және менің алдағы 
мансап мүмкіндіктеріме не болады? Кімнен кеңес сұрау керек?

L'ORÉAL саясаты қызметкерлердің жүктілік демалысы барысында 
қолдау көрсетеді. Төленетін жүктілік демалысына қоса, L'ORÉAL 
компаниясы жүктілік демалысының соңында қызметкерлердің 
қайта орнына немесе жалақы деңгейі сәйкес балама орынға 
қайтып келуіне кепілдік береді. Жүктілік демалысына кетпес 
бұрын мәселені бірден кадр бөлімінің менеджерімен 
талқылауыңыз керек.

Кіммен хабарласу керек: Егер әртүрлілік туралы 
күдігіңіз болса, ішіңізде сақтамаңыз  Менеджерге, кадр 
бөлімінің менеджеріне, әртүрлілік тілшісіне немесе 
этика тілшісіне айтыңыз; олар сізге көмек пен қолдау 
көрсете алады (сондай-ақ "Менің мыналарға қатысым бар: 
Ашық талқылау" тарауын қараңыз).
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Біз мына әрекеттерді жасауымыз қажет:

+  Барлық қорлаусыз және емінсектіксіз жұмыс орнына 
қатысты L'ORÉAL міндеттемесіне қолдау көрсету және 
ынталандыру.

+  Әдепті болу: әріптестерге және бизнес серіктестерге бізге 
керекті жолмен әдепті болу.

Біз мына әрекеттерді жасамауымыз қажет:

-  Біліп тұрып зиян келтіру, қорлау немесе тұлғаға қате жасату.

Этикалық па?

17.1. L'ORÉAL компаниясы "әңгі емінсектік" және "қорлау" 
сөзімен нені меңзейді? Елімде бұған байланысты заң бар деп 
ойламаймын.

Бірінші ереже L'ORÉAL компаниясының жергілікті заңы 
болып табылады, сол себепті өз  елінде әңгі емінсектік 
заңдарын бұзатын қызметкерге санкция салынуы мүмкін. 
Емінсектік заңы L'ORÉAL компаниясы рұқсат етпейтін белгілі 
бір әрекеттерге тыйым салмайтын елдер де болуы мүмкін. 
Жағдайларға байланысты белгілі бір әрекеттер тиіссіз ретінде 
қарастырылады:
- Зақым келтіретін немесе қорлайтын әрекеттер.
- Біліп тұрып тұлғаға қате жасату.
- Намысты қорлау немесе қорқыту.
-  Физикалық немесе әлеуметтік оқшаулау ("байкот" деп те 

аталады).
Сонымен қатар, әріптестер арасында емінсектік бар. Елде осы 
белгілі бір нысанға байланысты заң болмауы мүмкін. Дегенмен 
тіпті, егер емінсектікке немесе қорлауға қатысты болмаса, осы 
әрекет түрлеріне заңды түрде тыйым салынады.

17.2. Менің менеджерім қатты қорқытуы мүмкін. Бізден 
сапалы жұмысты қатты талап ететінін білемін, бірақ уақыт өте 
келе адамдарды шынымен қорлауы мүмкін, нәтижесінде, 
толық топ мораліне әсер етуі мүмкін. Бұл туралы не істеуіме 
болады?

Менеджеріңіз L'ORÉAL компаниясында біз күтетін жұмыс 
сапасын қамтамасыз ететін топ ынтасын көтере алады деп 
күтіледі. Яғни ол топ мүшесінің өнімділігіне сын немесе 
түсініктеме айта алады. Дегенмен менеджер сыпайылықты 
ескере отырып, топ мүшелеріне сыйластықпен қарайды деп 
күтіледі. Егер кәсіби түрде дұрыс байланысты сезінбесеңіз, 
менеджерге айтып көруіңіз керек. Сондай-ақ кадр бөлімінің 
менеджеріне айту керек. Жақсы жұмыс ортасында ғана 
барлығымызға қолдаумен және қатынаспен орын алуы 
мүмкін — менеджерлер және қызметкерлер.

Кіммен хабарласу керек: Егер емінсектік және 
қорлау туралы күдігіңіз болса, ішіңізде сақтамаңыз
Менеджерге, кадр бөлімінің менеджеріне немесе 
этика тілшісіне айтыңыз; олар сізге көмек пен қолдау 
көрсете алады (сондай-ақ "Менің мыналарға қатысым бар: 
Ашық талқылау" тарауын қараңыз).

Жұмыс беруші ретінде

Әрқайсымыздың сыйластық және құндылық құқығымыз бар. L'ORÉAL компаниясында осы қағида жұмыс істеу жолының 
негізі болып табылады. Бұл құқықты бұзатын кез келген әрекет немесе қылық, сондай-ақ белгілі бір формадағы емінсектік 
немесе қорлау рұқсат етілмейді.
 

ЕМІНСЕКТІК

ЖӘНЕ ҚОРЛАУ
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Біз мына әрекеттерді жасауымыз қажет:

+  Барлық әңгі емінсектіксіз жұмыс орнына қатысты L'ORÉAL 
міндеттемесіне қолдау көрсету және ынталандыру.

+  Біз кәсіби байланыстағы үшінші тараптарға қатысты іштей 
және сырттай әңгі емінсектіктен тыйылу.

Біз мына әрекеттерді жасамауымыз қажет:

-   Қажетсіз деп айтылған әрекетті жалғастыру.

Этикалық па?

18.1. L'ORÉAL компаниясы "әңгі емінсектік" сөзімен нені 
меңзейді? Менің елімде берілген анықтамамен бірдей ме, 
әлде басқа ма?

Бірінші ереже L'ORÉAL компаниясының жергілікті заңдары 
болып табылады, сол себепті өз елінде әңгі емінсектік заңдарын 
бұзатын қызметкерге санкция салынуы мүмкін. Әңгі емінсектік 
заңы L'ORÉAL компаниясы рұқсат етпейтін белгілі бір әрекеттерге 
тыйым салмайтын елдер де болуы мүмкін. Жағдайларға 
байланысты белгілі бір әрекеттер жиілігі немесе ауырлығына 
сәйкес тиіссіз ретінде қарастырылады:
-  Қалаусыз немесе тиіссіз физикалық байланыс, хаттар, әзілдер, 

көрсетулер және басқа қылықтар, түсініктемелер, сексуалды 
табиғатқа шақырулар немесе сұраулар.

-  Сексуалды табиғат құжаттарын, плакаттарын, т.б. тарату 
немесе көрсету.

-  Сексуалды немесе сезімдік әрекет арқылы жұмысқа деген 
көзқарасты немесе басқа да пайда әкелу.

Әңгі емінсектік ерлер мен әйелдерге де әсер етеді. Бұл L'ORÉAL 
жұмыс орнында немесе бизнес жүргізілетін басқа орында 
орын алады.

18.2. Топ кеші барысында әріптестерімнің бірі менеджердің 
тіл мен түсініктемелерге байланысты дөрекі әрекет етті. 
Ол айтудан қорқады, себебі жасқаншақ немесе кәсіби 
мансабына қауіп төндіргісі келмейді. Мен мұнымен 
не істеуім керек?

Егер әріптесіңіз менеджермен сөйлесуге ыңғайсызданса, сіз 
орны осындай әрекетке шақыруыңыз керек. Егер болмаса, 
бұл мәселені кадр бөлімінің менеджерімен көтере алады. 
Егер әріптесіңіз ешбір әрекет істемесе, онда кадр бөліміне айту 
керектігін хабарлауыңыз керек, тіпті, барлық фактілер болмаған 
жағдайда немесе емінсектік қарастырылмаған жағдайда да. 
Жағдай бақылаудан шықпас бұрын қорлау әрекетін тоқтату 
маңызды.

18.3. Тұтынушым кездесуім бар, ол маған үнемі тиседі, 
сымбатым туралы түсініктемелер жасайды және мен онымен 
түскі асқа барған жағдайда бізден біршама өнім сатып 
алатынын айтты. Бұл тұтынушы, басқа L'ORÉAL қызметкері 
емес, сол себепті L'ORÉAL компаниясы бір нәрсе істейді 
деп ойламаймын.

Менеджерге немесе кадр бөлімінің менеджеріне айтуыңыз 
керек. L'ORÉAL саясаты — қызметкерлері бизнес серіктестермен 
қоса кез келген әңгі емінсектік нысан болмауын қамтамасыз ету.

Кіммен хабарласу керек: Егер әңгі емінсектік туралы 
күдігіңіз болса, ішіңізде сақтамаңыз. Менеджерге, кадр 
бөлімінің менеджеріне немесе этика тілшісіне айтыңыз; 
олар сізге көмек пен қолдау көрсете алады  
(сондай-ақ "Менің мыналарға қатысым бар: 
Ашық талқылау" тарауын қараңыз).

Әрқайсымыздың сыйластық және құндылық құқығымыз бар. L'ORÉAL компаниясында осы қағида жұмыс істеу жолының 
негізі болып табылады. Бұл құқықты бұзатын кез келген әрекет немесе қылық, сондай-ақ белгілі бір формадағы әңгі емінсектік 
немесе қорлау рұқсат етілмейді.
 

ӘҢГІ

ЕМІНСЕКТІК
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Мазмұны

3 5 - Б Е Т
Саяси әрекеттер және 
лоббилендіру

3 6 - Б Е Т
Қоршаған ортаны қорғауды 
басқару

3 7 - Б Е Т
Қоғамға үлес қосу

МІНДЕТТЕРІМІЗДІ АЗАМАТТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ҰЙЫМ 
РЕТІНДЕ БАҒАЛАУ

"Әсемдік пен әділ әлем құруда өз үлесімізді 
қосудамыз".
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Біз мына әрекеттерді жасауымыз қажет:

+  Егер біз жеке саяси әрекеттерге қатысатын болсақ, L'ORÉAL 
компаниясын ешбір жолмен көрсетпейтінімізді анықтау.

+  Егер біздің саяси әрекеттердегі қатынасымыз бізді L'ORÉAL 
компаниясындағы міндеттерімізден қорғамаса немесе жеке 
саяси көзқарастар мен L'ORÉAL компаниясы көзқарастары 
арасында қайшылық тудырса, менеджерге хабарласу 
("Мүдделер қайшылығы" тарауын қараңыз).

+  Сыйлықтарды, ойын-сауықты және парақорлықты алдын 
алуға қатысты L'ORÉAL ережелерін қатаң түрде бағалау 
("Парақорлық пен жылдамдату қаржысы" тарауын 
қараңыз).

Біз мына әрекеттерді жасамауымыз қажет:

-  Біздің жеке саяси әрекеттерді орындау немесе қолдау 
көрсету мақсатында компания қорлары мен ресурстарын 
пайдалану (компания уақыты, телефондары, қағазы, 
электронды поштасы және басқа компания активтері).

- Саяси мінбе ретінде жұмыс орнын пайдалану.

-  L'ORÉAL компаниясы жеке саяси әрекеттерге қолдау 
көрсетеді деп сендіру.

-  Ел/нысан менеджері рұқсатынсыз жергілікті немесе 
халықаралық заңнамаларға қатысты әлеуметтік органдар 
немесе саяси тараптар өкілдерімен талқылауларға түсу және 
лоббист ретінде тіркелу нысаны болу.

Этикалық па?

19.1. Саясаттары L'ORÉAL компаниясының құндылықтарымен 
сәйкес жергілікті кандидат үшін кейбір ерікті жұмысты істедім. 
Бірнеше қағаздың көшірмесін жасау үшін көшіру машинасын 
пайдалансам бола ма?

Жоқ. Саяси әрекеттерге қолдау көрсету үшін компания уақыты 
мен ресурстарын пайдаланбаңыз.

19.2. Менің менеджерім өзінің қызының мэрлік науқанына 
қайырымдылық жасауды сұрады. Бұл тиісті ме?

Жоқ. Тіпті, егер менеджер сізге қысым көрсетпесе, кез келген 
бұндай сұрау дұрыс емес әрі қабылданбауы керек.

19.3. Қаладағы саяси кеңсеге барғым келеді. Плакаттардың 
бірінде L'ORÉAL компаниясына жұмыс істейтінімді көрсеттім.

L'ORÉAL компаниясы сізге қолдау көрсеткендіктен, бұл дұрыс 
болмайды.

19.4. Нақты нені лоббирлеу керек? Медиа туралы естіген 
кезде көбінесе жақсы бедел бола бермейді.

Лоббирлеу — әлеуметтік шешім жасаушы белгілі бір 
заңнамалардың қалай әсер ететіндігін түсінуі үшін заңнамаларға 
қатысты әлеуметтік шешім жасау үдерісіне қатысуға тартылатын 
әрекет. Егер біз бұндай заңнамалар зиянды деп ойласақ, 
бұны белгілі етеміз әрі оның әсерлерін шектеуге тырысамыз. 
L'ORÉAL компаниясы жүйелі түрде барлық қатысты қолданбалы 
заңнамаларға сыйластықпен осы дебатқа қатысу үшін 
әлеуметтік органдармен және институттармен байланыста 
болады.

19.5. Қызметкерлер жұмыс орнында өздерінің саяси ойлары 
мен міндеттемелерін айту керек пе?

L'ORÉAL компаниясы қызметкерлерінің саяси үдеріске жеке тұлға 
ретінде қатысу құқығын бағалайды, бірақ жұмыс орны саясатты 
талқылайтын орын емес.

Кіммен хабарласу керек: Егер саяси әрекеттер немесе 
лоббирлеу туралы алаңдасаңыз, оны ішіңізде сақтамаңыз. 
Менеджерге, кадр бөлімінің менеджеріне немесе этика 
тілшісіне айтыңыз; олар сізге көмек пен қолдау көрсете 
алады (сондай-ақ "Менің мыналарға қатысым бар: Ашық 
талқылау" тарауын қараңыз).

L'ORÉAL компаниясы саяси тараптарға, саясаткерлерге немесе қатысты институттарға қолдау көрсетпейді. Дегенмен L'ORÉAL 
компаниясы косметика өндірісіндегі көшбасшы ретінде жұмыс істейтін елдерінде белсенді болуға және шешім жасау үдерісіне 
қатысуға міндеттенеді. 
L'ORÉAL компаниясы қызметкерлерінің саяси үдеріске жеке тұлғалар ретінде қатысу құқығын бағалайды, бұлай істеу арқылы 
олар компанияны көрсетпейді.
 

САЯСИ ӘРЕКЕТТЕР

ЖӘНЕ ЛОББИЛЕНДІРУ
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Азаматтық жауапкершілікті ұйым ретінде

Біз мына әрекеттерді жасауымыз қажет:

+  L'ORÉAL компаниясының міндеттемесін қоршаған ортаға 
қауіпсіз үдерістерде жүзеге асыру.

+  Қайта пайдаланылатын шикізаттар қолданысын таңдап, 
қоршаған ортаға қауіпсіз буманы әзірлеу.

+  Жұмысымыздың барлық аспектілерінде әрекеттің қоршаған 
ортаға әсерін қарастырыңыз, яғни біз ықтимал әсер азайта 
алуымыз керек: мысалы, қажетті сапарды алып тастау 
арқылы су мен энергияны үнемдеу және қалдықтың 
құрылуын болдырмау. Қалдықты тоқтату мүмкін болмаған 
орында материалдар жауапты түрде қайта өңделуі немесе 
қайта пайдаланылуы қажет. Тіпті, компанияның тамақ ішу 
аймақтарындағы бөлек тамақ сияқты кішкентай қылықты әр 
түрлі болуы мүмкін.

+  L'ORÉAL қоршаған орта саясатындағы бұзылыстардың алдын 
алуға және тоқтатуға қажетті әрекеттерді орындау.

+  Менеджерге немесе біздің Денсаулық және қауіпсіздік 
менеджеріне барлық тасуларды немесе ауаға немесе суға 
қажетсіз кемулерді дереу хабарлау.

Біз мына әрекеттерді жасамауымыз қажет:

-  Қоршаған ортаны қорғауды басқарудағы компания 
ережелерін елемеу.

Этикалық па?

20.1. Өндіріс жабдығының сараптау бөлігіндегі ластану 
деңгейін бақылау құрылғысы ақаулы. Бөліктерін алып 
жөндеуге үш күн кететіндігін білдім. Орындауға үлкен 
тапсырыстар жинағы бар кезде өндірісті тоқтату керек пе?

Бізде таңдау жоқ. Қоршаған ортаның жақсы тәжірибесі үшін 
біздің міндетіміз қысқа мерзімді табыстар немесе өндіріс 
кестелері барысында орын алады. Талап етілетін ластану 
деңгейін бақылау құралдарынсыз машинаны іске қосу 
мүмкін емес. Ластаусыз жұмысқа көмектесу үшін басқармаға 
хабарлау қажет.

20.2. Жергілікті заңды сақтау кезінде  L'ORÉAL қоршаған орта 
стандарттарын бәсекелес кемшілікте орын алған жағдайда неге 
орындау керек?

L'ORÉAL компаниясының қоршаған орта алдындағы 
міндеттемесі қарапайым заңды сәйкестік ауқымынан шығады. 
Егер тіректе бәсекелес бизнес мәселелері бар екендігі сезілсе, 
менеджермен осы мәселелерді талқылау керек.

 ҚОСЫМША АҚПАРАТ:
L'ORÉAL компаниясының қоршаған ортаны қорғау саясатын мына 
тарауды оқыңыз: "Мақсаттар 2020: Әсемдікті барлығымен 
ортақтасу"

Кіммен хабарласу керек: Егер қоршаған ортаны қорғау 
туралы күдігіңіз болса, ішіңізде сақтамаңыз  Менеджер, 
Денсаулық және қауіпсіздік бөлімінің менеджері, кадр 
бөлімінің менеджері немесе этика тілшісіне айтыңыз; 
олар сізге көмек пен қолдау көрсете алады (сондай-ақ  
"Менің мыналарға қатысым бар: Ашық талқылау" 
тарауын қараңыз).

L'ORÉAL компаниясы қоршаған ортаны бағалайды әрі оның қоршаған ортаға әсерін азайту жолдарын іздейді. Тапсырмалар 
ретінде осы аймақтағы жетістіктеріміз туралы ашық түрде байланысуды қалаймыз.
Өнімдерді нарыққа шығаруға тартылатын көптеген әрекеттер қоршаған ортаға тікелей әсер етуі мүмкін. Осы әсерді барынша 
азайту жолдарын іздеу әркімнің жауапкершілігі болып табылады. Әрбір кішкентай қадамның маңызы бар.
 

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ

ҚОРҒАУДЫ БАСҚАРУ
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Біз мына әрекеттерді жасауымыз қажет:

+  Филантропияның ұзақ мерзімді міндеттеме екендігін 
түсінеміз. Өлшемге қатысты барлық әрекеттер уақыт 
бойынша серіктестікті дамыту жоспары үшін қосылуы қажет.

Біз мына әрекеттерді жасамауымыз қажет:

-  L'ORÉAL компаниясын этикалық қағидалар мен топ 
филантропиясы стратегиясына әсер етпейтін әрекеттерге 
қатыстыру.

-  Қызметкерлерді немесе бизнес серіктестерді L'ORÉAL 
компаниясы қолдау көрсететін филантропиялық жобаларға 
сыйлықтарды немесе қорларды қайырымдылыққа 
беруге міндеттеу.

Этикалық па?

21.1. Жергілікті қоғаммен кірген филантропия бағдарламасы 
L'ORÉAL компаниясының өз өнімдерін тегін қамтамасыз ете 
алу мүмкіндігін сұрады. Бұзылуға жақын сусабындар мен 
гельдердің көп мөлшерде бар екендігін білемін, бірақ олардың 
барлығы ескі бумада. Ешкімге білдірптей олардың бумасын 
ауыстыруыма болады. Оларға берсем бола ма?

Егер филантропиялық талпыныстар компания стратегиясына 
сай болса, L'ORÉAL компаниясы оларға қолдау көрсетуге дайын. 
Осы белгілі бір қайырымдылық әрекеті L'ORÉAL стратегиясына 
сай екендігін көре алатын менеджерге айтып, еліңіздегі 
филантропияға жауапты тұлғаға ұсыну керек.

21.2. Әр апта сайын мен ерікті түрде жұмыс істейтін аурухана 
жаңа еріктілерді шақыруға көмектесуді сұрайды, осыған 
байланысты L'ORÉAL компаниясынан шақырсам бола ма? 
Бірнеше әріптесімнің бұған қызығатынын білемін. Оларға 
тікелей айтсам бола ма?

Егер осы аурухана L'ORÉAL филантропия стратегиясына 
сай болса, компанияның ауруханамен серіктес болу 
ықтималдығын көре алатын менеджерге айту керек. 
L'ORÉAL компаниясы "тексеріс ауқымынан шығуға" және 
ақша мен қайырымдылықтарды табиғи формада біріктіретін 
серіктестіктерді дамытуға талпынады, бірақ қызметкер 
жарналарына қоса, ортақ тәжірибе басқаларға көмектесті. 
Осы жобаға демеуші тауып, мәнді ұзақ мерзімді бағдарламаны 
бірге әзірлеуге болады.

 ҚОСЫМША АҚПАРАТ: 
L'ORÉAL компаниясының қоғамға үлесі үшін мына тарауды 
оқыңыз: "Мақсаттар 2020: Әсемдікті барлығымен ортақтасу"

Кіммен хабарласу керек: Егер қоғамға көмек 
көрсету туралы күдігіңіз болса, ішіңізде сақтамаңыз. 
Менеджеріңізбен, кадр бөлімінің менеджерімен немесе 
этика тілшіңізбен сөйлесіңіз; олар сізге көмек көрсете 
алады (мына тарауды қараңыз: "Менің мыналарға қатысым 
бар: Ашық талқылау").

L'ORÉAL — қоғамдағы жауапты қызығушы тарап, жақсы көрші және жұмыс істейтін ортасындағы міндеттемелерді орындайтын 
азамат. Қоғамда белсенді рөл ойнауға қызметкерлерімізді шақырамыз.
 

ҚОҒАМҒА

ҮЛЕС ҚОСУ
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Мысалды орнату әдісі

Үлгілі болуы қажет ететін күнделікті әрекеттен басқа L'ORÉAL 
компаниясындағы этикалық түрде берілетін маңыздылықты 
көрсету үшін жасалатын қарапайым әрекеттер бар, әсіресе:
- L'ORÉAL РУХЫН кеңседе көрсету;
- қолыңызда үнемі Этика кодексі болсын;
-  ешқашан сұрамаңыз немесе тобыңызға Этика кодексін 

қабылдамауды ұсынбаңыз;
-  жаңа қызметкерлерге Этика кодексін түсіндіруге уақыт 

табыңыз;
-  этикалық мәселелерді талқылау үшін жыл барысында уақыт 

табыңыз (тек этика күнінде емес);
-  жұмыста орын алатын этикалық дилеммаларға жүйелі түрде 

әсер етіңіз;
-  жыл сайынғы қызметкерлер бағалауында 

"Адам сезімталдығымен әрекет ету" және "Тұтастықпен 
нәтижелер алу" сияқты этикалық сайыстар туралы толық 
мәлімет беріңіз;

-  мүмкіндігіңіз болып тұрған кезде қызметкерлердің этикалық 
және батыл әрекетін анықтап бағалаңыз. 

Сондай-ақ қызметкерлер сізге этикалық ойлары мен 
сұрақтары туралы айтудан саспауы керек. Олардың 
мәселелерін тыңдауға дайын екеніңізді айтумен және 
мәселелерді өзінде сақтамаған қызметкерлер реторсияға 
ұшырамайтынын ескертумен оларға жеңілдіктер бере аласыз.

Шешім жасау үдерісіне этиканы қалай 
қосу керек

Шешімді жасау керек кезде "Осы кодексті пайдалану әдісі" 
тарауынан табылған сұрақтарды қараңыз. Бірдеңе істеуге 
құқылы екендігіңіз үшін ғана Топтың этикалық қағидаларына 
сай боламын деп ойламаңыз.

Егер этикалық себептерге байланысты шешім жасасаңыз 
және құпиялылық ережелеріне нысан болсаңыз, тобыңыз 
біліміңізден пайда алып, мысалыңызды орындауы үшін 
олармен мәселеңізді бөлісіңіз.

Топ сұрақтарына жауап беру әдісі

Топтың әр түрлі этикалық саясаттары туралы хабардар 
екеніңізді тексеріңіз. Топтың оларды білетіндігін тексеруге 
жауаптысыз. Сондай-ақ қызметкерлерді тыңдауға уақыт 
бөліңіз: осындай сұрақтарды шақыру көбінесе оңай болады.

Егер осындай сұрақтарға қалай жауап беруді білмесеңіз, 
оларды кеңес бере алатын тұлғаға жіберіңіз.

Менеджер ретінде маған не маңызды болып табылады: 
қаржылық немесе бизнес мақсаттарда міндеттемелерге 
сәйкес болу керек пе немесе осыларды Этика кодексінде 
орнату керек пе?

Екеуі өте тиімді әрі дұрыс байланысқан. Дұрыс себептермен 
дұрыс заттарды орындау үнемі жақсы іс болып табылады. 
Компания мүддесі ешқашан әдепсіз немесе заңсыз бизнес 
тәжірибелерімен орындалмайды.

Этикалық қағидалар барлық басқару деңгейлеріне 
қолданылу керек пе, ең үстіндегілерге?

Этикалық қағидалар әркімге қолданылады. Жауапкершілігі 
жоғары болған сайын әрекеті де соншалықты үлгілі болуы керек. 
Қос стандарт қабылданбайды және L'ORÉAL этикасына қарсы.

Менеджер ретінде сізге жауапкершілік қосылды, себебі:
- Сіз мысалды орнатып, этикалық тәртіпті ынталандырасыз.
- Сіз — көптеген жиынтық және қиын мәселелерге тірелген шешім жасаушысыз.
- Тобыңыз сізге кеңес пен көмек үшін келеді.
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