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38 VADĪTĀJA LOMA

L’OREAL BŪTĪBA
L’ORÉAL misija ir piedāvāt visām pasaules sievietēm un vīriešiem vislabākos kosmētikas jauninājumus
kvalitātes, efektivitātes un drošuma ziņā. Mums ir mērķis nākamajos gados iegūt vēl vienu miljardu klientu
visā pasaulē, piedāvājot kosmētikas produktus, kas atbilst bezgalīgajai skaistumkopšanas vajadzību un vēlmju
dažādībai. Mūsu individualitātes un reputācijas pamatā ir stipras Vērtības un Ētikas principi. Mūsu vērtības ir
aizrautība, inovācijas, uzņēmējdarbības gars, atvērtība, tieksme uz izcilību un atbildība. Mūsu ētikas principi
ir godprātība, cieņa, drosme un caurskatāmība.

KĀ UZŅĒMĒJI
Mūsu vadības stratēģijas pamatā ir pastāvīgi ieguldījumi mūsu pētījumu un attīstības jomā. Tādā veidā mūsu zīmoli
mūsu patērētājiem piedāvā produkciju, kas ir novatoriska, ļoti efektīva, praktiska un patīkama lietošanā, kā arī ir
ražota saskaņā ar visaugstākajām kvalitātes un drošības normām. Mēs augsti vērtējam godīgumu un skaidrību:
mūsu reklāmas pamatā ir pārbaudīti rezultāti un zinātniskie dati. Mēs veltam visas pūles ciešu un stabilu attiecību
veidošanai ar mūsu klientiem un piegādātājiem. Mēs cienām spēlētājus mūsu biznesa vidē, arī konkurentus.
Šīs attiecības tiek veidotas, pamatojoties uz uzticību un abpusējiem ieguvumiem. Mēs strādājam godīgi, ievērojot
attiecīgās valsts likumus un īstenojot labas administratīvās vadības praksi. Mēs piemērojam augstus standartus
attiecībā uz grāmatvedību un pārskatu sagatavošanu, kā arī atbalstām korupcijas apkarošanu. Mēs akcionāriem
nodrošinām augstu uzņēmuma ilgtermiņa vērtību, aizsargājot un efektīvi izmantojot uzņēmuma aktīvus.
Mūsu mērķis ir izcilība, un mēs nepārtraukti uzlabojam sevi un mūsu darba metodes.

KĀ DARBA DEVĒJS
Mūsu mērķis ir padarīt L'ORÉAL par lielisku darba vietu. Mēs apzināmies, ka mūsu vislielākā vērtība ir mūsu
darbinieki. Viņi ir pelnījuši drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, kurā tiek atzītas katra individuālās dotības un
nopelni, tiek augstu vērtēta daudzveidība, respektēts privātums, kā arī tiek ievērots līdzsvars starp profesionālo
un privāto dzīvi. Mēs saviem darbiniekiem piedāvājam stimulējošu darba vidi, aizraujošas individuālas iespējas un
iespēju paveikt ko nozīmīgu. Mēs veicinām atvērtu darba atmosfēru, kur tiek augstu vērtēta drosme, dāsnums un
savstarpēja cieņa, lai visi darbinieki varētu brīvi uzdot jautājumus un paust savas idejas un bažas.

KĀ ATBILDĪGS UN LOJĀLS PILSONIS
Mūsu loma ir radīt skaistu un taisnīgu pasauli. Mēs sekojam tam, kādu ietekmi mēs atstājam uz dabu, tai skaitā
uz bioloģisko daudzveidību, un vienmēr cenšamies to samazināt — mēs neupurējam rītdienu šodienas vārdā.
Mēs sniedzam pozitīvu ieguldījumu valstīs un sabiedrībās, kurās mēs darbojamies, un ievērojam vietējās kultūras
tradīcijas. Mēs rūpīgi ievērojam cilvēktiesības. Mēs gribam darīt visu, lai tiktu izskausta bērnu nostrādināšana un
piespiedu darbs. Mēs gribam, lai mūsu nozarē produkcija vairs netiktu pārbaudīta uz dzīvniekiem un strādājam
pie alternatīvu metožu attīstības un apstiprināšanas. Mēs aktīvi meklējam un atbalstām tādus biznesa partnerus,
kas ir vienisprātis ar mūsu vērtībām un ētiskajiem uzskatiem.

Šādā veidā darbojoties mēs realizējam : L’OREAL BŪTĪBA
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PRIEKŠVĀRDI

ŽANS POLS AGONS (JEAN-PAUL AGON)
21. sgadsimtā ilgtspējīgi būs tikai tie uzņēmumi, kas būs integrējuši ētiku savā
kultūrā, stratēģijā un ikdienas praksē.

Mūsu mērķis ir kļūt par vienu no priekšzīmīgākajiem uzņēmumiem visā pasaulē.
Mūsu ētikas programma jau ir ieguvusi atzinību un padarījusi mūs par vienu no
pasaules vadošajiem uzņēmumiem šajā jomā.
Mūsu spēcīgā ētikas kultūra ir viens no jaunā L’ORÉAL pamatiem. Tāpēc mums
ir skaidri jānorāda mūsu apņemšanās, ko izdarām kā uzņēmums, darbinieks un
lojāls pilsonis.
Mūsu ētikas principi — godprātība, cieņa, drosme un caurskatāmība — ļaus mums
pastāvēt kā Grupai, kas iedveš uzticību.
Ētikas kodekss attiecas uz mums visiem neatkarīgi no darba vietas un pienākumiem, neatkarīgi no tā, vai esam
jauni darbinieki, vadības komitejas locekļi vai direktoru padomes biedri.
Ētikas kodekss ir mūsu atsauces dokuments, lai iedvesmotu mūsu izvēles un virzītu mūsu ikdienas darbības.
Lasiet šo kodeksu uzmanīgi. Sekojiet tam ikdienā. Nododiet to tālāk. Cieniet to un nodrošiniet, ka arī apkārtējie
to ciena.
L'ORÉAL ir nepieciešams, lai katra darbinieka priekšzīmīgums ir priekšzīme citiem.
ŽANS POLS AGONS (JEAN-PAUL AGON)
Priekšsēdētājs un uzņēmuma vadītājs
L’ORÉAL fonda priekšsēdētājs

EMANUELS LALINS (EMMANUEL LULIN)
Mūsu ētikas kodekss ir dzīves reālijām atbilstošs un vispusīgs dokuments, un tas ietver tēmas, kas ir būtiskas

mūsu lojalitātes, uzticības un solidaritātes kultūrai. Tā mērķis ir palīdzēt mums saprast, kas tiek gaidīts no mums kā
L’ORÉAL darbiniekiem, nosakot vispārīgos principus un demonstrējot daudzus praktiskus piemērus no ikdienas.
Papildus šim dokumentam Jūsu rīcībā ir īpaša iekštīkla vietne (http://ethics.loreal.
wans) un apmācību materiāli. Ētikas korespondenti katrā valstī palīdz mums īstenot
kodeksu dzīvē.
Taču ētika ir visu mūsu pamata pienākums.
Daudzu gadu garumā mēs arī esam pulcējušies Ētikas dienas laikā. Aizvien vairāk
dalībnieku piedalās šajā pasākumā, kas kļuvis par Grupas kalendāra galveno datumu.
 isiem mūsu darbiniekiem un uzņēmumiem jāizturas ar savstarpēju cieņu un
V
jābūt atklātiem savā starpā. Ir jānovērtē citu cilvēku idejas. Mums ir ieinteresēti
jāuzklausa kolēģi un, ja nepieciešams, jādalās ar informāciju saskaņā ar mūsu
konfidencialitātes noteikumiem.
Ētikas problēmas gandrīz nekad nav vienkāršas. Mūsu spēks ir tas, ka esam pietiekami drosmīgi, lai tās risinātu.
Neturiet šos jautājumus sevī: izsakieties un lūdziet padomu.
Šādi rīkojoties, Jūs vienmēr saņemsiet atbalstu.
EMANUELS LALINS (EMMANUEL LULIN)
Vecākais viceprezidents un direktors ētikas jautājumos
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Kā mēs strādājam

IZPILDKOMITEJA

Mums ir apņemšanās īstenot mūsu

ētikas kodeksu mūsu ikdienas darbā.
Tas ir nepieciešams sekmīgai L’ORÉAL
darbībai.
Ētika attiecas uz visiem L’ORÉAL
grupas darbinieku uzvedību visā
pasaulē un visos uzņēmuma līmeņos
bez izņēmuma. Tas aptver visas
L’ORÉAL darbības no mūsu produktu
izpētes, inovācijām un dizaina
līdz to ražošanai un mārketingam,
no cilvēkresursiem līdz ikdienas
procesiem, no administrēšanas un
finansēm līdz ilgtspējīgai attīstībai, no
sakariem un sabiedriskajām aktivitātēm
līdz izpausmēm digitālajā pasaulē.
Ikkatrs no mums kā L’ORÉAL kopienas
pārstāvis un dalībnieks personiski
apņemas ievērot šo kodeksu — gan
burtiski, gan garīgajā līmenī.
Jums vienmēr jāatceras:
• ka šajā dokumentā ietvertie ētikas
principi nav izvēles noteikumi —
Jums tie obligāti jāievēro;
• Jūs rādāt piemēru — L'ORÉAL
reputācija, visu ieinteresēto pušu
uzticība ir atkarīga no mūsu visu
uzvedības;
• Jūs vērtēs ne tikai pēc tā, ko Jūs
darāt, bet arī pēc tā, kā Jūs to darāt.
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2 - BARBARA LAVERNOS
Executive Vice-President
Operations

3 - JOCHEN ZAUMSEIL
Executive Vice-President
Western Europe Zone

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

5 - JÉRÔME TIXIER
Executive Vice-President
Human Relations and
Advisor to the Chairman
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1 - JEAN-PAUL AGON
Chairman and CEO
Chairman of the L’ORÉAL
Foundation
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6 - ISABEL MAREY-SEMPER
Executive Vice-President
Communication,
Sustainability and Public
Affairs, General Manager
of the L’ORÉAL Foundation

7 - MARC MENESGUEN
President Consumer
Products Division

8 - NICOLAS HIERONIMUS
President Selective
Divisions

9 - CHRISTIAN MULLIEZ
Executive Vice-President
Administration and Finance

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

12 - BRIGITTE LIBERMAN
President Active Cosmetics
Division

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

14 - LUBOMIRA ROCHET
Chief Digital Officer

15 - FRÉDÉRIC ROZÉ
Executive Vice-President
Americas Zone

16 - AN VERHULST-SANTOS
President Professional
Products Division

5

UZ KO

ATTIECAS ŠIS KODEKSS?
Ētikas kodekss attiecas uz visiem L’ORÉAL grupas un
tās uzņēmumu darbiniekiem visā pasaulē. Tas attiecas
arī uz visiem korporatīvajiem vadītājiem, kuri ietilpst
L’ORÉAL grupas un tās uzņēmumu izpildkomitejās un
vadības komitejās visā pasaulē. Turklāt ētikas kodekss
attiecas uz visiem L’ORÉAL fonda darbiniekiem un
korporatīvajiem vadītājiem. Šajā dokumentā lietotais
apzīmējums „L’ORÉAL” apzīmē visus L’ORÉAL grupas
un L’ORÉAL fonda meitasuzņēmumus. Lai ar ētikas

kodeksu savā dzimtajā valodā varētu iepazīties pēc
iespējas lielāks skaits darbinieku, ētikas kodekss
patlaban ir pieejams 45 tulkojumos. Kodeksa
noteicošā versija ir versija angļu valodā.
Ētikas kodekss ir publiski pieejams L’ORÉAL
korporatīvajā tīmekļa vietnē.

KĀ

LIETOT ŠO KODEKSU
L’ORÉAL ir pārstāvēta daudzās valstīs, kur valda
dažādas kultūras, likumi un politiskās sistēmas.
Mums kā uzņēmējiem un kā indivīdiem, veicot savus
pienākumus, vienmēr ir jāievēro attiecīgo valstu, kurās
L’ORÉAL darbojas, likumi un noteikumi.
Mēs atzīstam, ka dažas situācijas nav vienkāršas. Ētika
bieži vien ir saistīta ar konfliktējošu principu sadursmi.
Mūsu ētikas kodekss nosaka Grupas standartus
daudzos „pelēkajos laukumos”, kur papildus likumam
ir nepieciešams saprātīgs lēmums.
Izlasiet visu kodeksu, lai uzzinātu L’ORÉAL ētikas
prasības un standartus, un paturiet vienu eksemplāru
arī sev atsaucei nākotnē, ja Jums radīsies jautājumi
vai bažas.
Saprotams, ka neviens dokuments nevar paredzēt un
atrisināt jebkuru potenciālo situāciju. Tāpēc, tiklīdz
Jums jāpieņem šāda veida lēmums, uzdodiet sev
šādus jautājumus:
1. Vai tas ir saskaņā ar ētikas kodeksu?
2. Vai tas ir likumīgi?
3. V
 ai tas atbilst mūsu ētikas principiem — godprātībai,
cieņai, drosmei un caurskatāmībai?
4. Kā manas darbības varētu ietekmēt mūsu ieinteresētās
puses un vai es varētu attaisnot savu lēmumu?
5. V
 ai es justos ērti, ja informāciju par manu lēmumu
publiskotu uzņēmumā vai ārpus tā?
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Ja atbilde uz kādu no šiem jautājumiem ir noraidoša
vai Jums ir jebkāda veida šaubas, vislabāk šādā
gadījumā ir lūgt padomu atbilstošajiem cilvēkiem
(Jūsu vadībai, iekšējiem ekspertiem, ētikas
korespondentam utt.) un atklāti izrunāt problēmu,
pirms sākt rīkoties (skat. arī „Man ir bažas: atklāta
saruna”).
Ētikas kodekss neaizstāj nevienu no esošajiem
uzņēmuma politikas virzieniem, un Jums ir jāievēro
arī Jūsu darba vietā pastāvošie noteikumi un normas.
Šī kodeksa mērķis ir sniegt ietvaru pastāvošajiem
uzņēmuma politikas virzieniem un standartiem, lai
Jums būtu vieglāk saprast to būtību.
L’ORÉAL atzīst, ka ētikas kodekss nav izsmeļošs un
tā saturs var laiku pa laikam mainīties.
L’ORÉAL patur tiesības mainīt ētikas kodeksu jebkurā
laikā ar vai bez brīdinājuma un tiesības rīkoties pēc
saviem ieskatiem atbilstoši konkrētajai situācijai, lai
netiktu pārkāpti L’ORÉAL’ ētikas principi.

Kā mēs strādājam

Man ir
BAŽAS
L'ORÉAL atbalsta atklātību, t.i., to, lai darbinieki
runātu par savām šaubām.
Mēs mudinām visus darbiniekus izklāstīt savus
uzskatus, aizstāvēt savu viedokli, kā arī ziņot par
nepieņemamu uzvedību un prasībām.
Darbiniekiem atsevišķos gadījumos var rasties šaubas,
un viņiem vajadzēs padomu un ieteikumus šo šaubu
novēršanai. Mēs vadāmies pēc principa, ka jebkādi
ziņojumi par to, ka varētu būt noticis uzņēmuma, kāda
tā darbinieka vai biznesa partnera amatpārkāpums,
ir rūpīgi jāizmeklē un atkarībā no izmeklēšanas
rezultātiem jārīkojas neatkarīgi no tā, kādi cilvēki ir
iesaistīti.
Šādi jautājumi parasti tiek risināti, ziņojot
operacionālajai vai funkcionālajai vadībai. Varat arī
sazināties ar savu personāla daļas vadītāju vai savu
ētikas korespondentu. Jūsu valstī varētu būt pieejami
arī papildu resursi, tādi kā darbinieku pārstāvji.
Jūsu valsts reģionālais vadītājs vai, ja runa ir par
korporatīvā vai reģionu padomes locekļiem, Grupas
izpildkomitejas dalībnieks, kuram ziņojat, ir atbildīgs
par ētikas koda ievērošanu; ja nepieciešams, varat ar
viņu sazināties.
Ja ir izņēmuma gadījums un Jūsu problēmu nevar
eskalēt, izmantojot parastos kanālus, varat tiešā veidā
sazināties ar direktoru ētikas jautājums, izmantojot
drošo tīmekļa vietni: www.lorealethics.com
Ikviens darbinieks, kas ir labticīgi izteicis savas
bažas, tiks aizsargāts pret represijām un atriebību.
Ikvienam darbiniekam, kas uzskata, ka pret viņu tiek
vērstas represijas vai atriebība, nekavējoties jāziņo,
izmantojot iepriekš norādītos kanālus.

„Labticība” nozīmē to, ka Jūs esat sniedzis(-usi)
informāciju, kas tobrīd pēc Jūsu domām ir bijusi
izsmeļoša, patiesa un precīza, pat ja vēlāk izrādīsies,
ka Jūs esat kļūdījies(-usies).
Mēs nodrošināsim taisnīgu izmeklēšanas procesu,
ievērojot konfidencialitātes un nevainīguma
prezumpcijas principus. Jebkuras izmeklēšanas gaita
arī tiks pakļauta spēkā esošajai vietējai likumdošanai,
it īpaši attiecībā uz lietas ierosināšanu.
Ētiskās izmeklēšanas laikā ir obligāta jebkuras
iesaistītās personas pilna sadarbība, un visa
informācija un dokumenti ir nekavējoties jāiesniedz
pēc pirmā pieprasījuma.
Vainojamā persona tiks informēta par to, kāda veida
apsūdzības pret viņu ir izvirzītas. Nepieciešamības
gadījumā informācijas izpaušana var tikt
noildzināta — piemēram, ja tas nepieciešams faktu
pārbaudei, pierādījumu saglabāšanai vai saziņai ar
kompetentām amatpersonām.
Visa informācija tiks koplietota tikai ar personām,
kurām ir juridisks pamatojums šādu informāciju zināt,
piemēram, lai nodrošinātu, ka problēma tiek risināta
un/vai tiek veiktas atbilstošās darbības.
Mēs nodrošināsim izmeklēšanas rezultātus cilvēkam,
kurš ir izteicis savas bažas, nepieciešamajā un tādā
apjomā, kādā to būs iespējams sniegt, nepārkāpjot
likumdošanas prasības vai citus konfidencialitātes
principus.
Jebkuras apsūdzības, kas izrādīsies apmelojošas vai
sniegtas pretrunā ar labticības principiem, var tikt
izskatītas disciplinārā kārtībā.
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DARBS AR

CITIEM CILVĒKIEM
Mēs sagaidām, ka visi mūsu darbinieki un uzņēmumi
izturēsies ar savstarpēju cieņu un būs atklāti savā starpā.
Tiek veicināts darbs komandā, un arī gūtajiem
panākumiem un neveiksmēm ir jābūt kopīgām.
Mums visiem ir jānovērtē citu cilvēku idejas un
jāatzīst viņu ieguldījums.
Mums ir ieinteresēti jāuzklausa kolēģi un, ja
nepieciešams, jādalās ar informāciju saskaņā ar
Grupas konfidencialitātes noteikumiem.

Cieņas trūkums, kas īpaši izpaužas kā aizskaroša runa
vai neatbilstoši žesti, vai rasistiskas, diskriminējošas
vai seksuāla rakstura piezīmes, nav pieļaujams.
Kolēģu pazemošana arī ir pretrunā ar L’ORÉAL
ētikas normām.
Tādā veidā mēs saglabāsim lojalitāti, uzticību,
solidaritāti un cieņu pret kultūras atšķirībām visā
mūsu darbībā.

CILVĒKTIESĪBU

IEVĒROŠANA
Mēs rūpīgi ievērojam cilvēktiesības un veicinām
to ievērošanu, proti, atsaucamies uz Vispārējo
cilvēktiesību deklarāciju, kura datēta ar 1948. gada
10. decembri, un Apvienoto Nāciju vadošajiem
principiem attiecībā uz uzņēmējdarbību un
cilvēktiesībām, kas datēti ar 2011. gada 16. jūniju.
Mēs parakstījām Apvienoto Nāciju Globālo līgumu
jau 2003. gadā, un mēs atbalstām AN Sieviešu
pilnvarošanas principus.

Mēs esam pārstāvēti daudzās valstīs, un mēs esam
īpaši modri attiecībā uz problēmām, kas apskatītas
Starptautiskās Darba Organizācijas pamata nolikumos
(aizliegums izmantot bērnu darbu un piespiedu darbu,
cieņa uz piederības izvēli), daudzveidības veicināšanu,
sieviešu tiesībām, cieņu pret cilvēku tiesībām izmantot
viņu dabiskos resursus un tiesībām uz veselību.

CIEŅA PRET

VIETĒJIEM LIKUMIEM UN PARAŽĀM
L'ORÉAL jo īpaši ir piesaistīta to likumu burtam un
garam, kas attiecas uz: kvalitāti, veselības un drošības
normām, darba likumdošanu, vides aizsardzību,
korupciju un naudas atmazgāšanu, datu privātumu,
nodokļiem, precīzu finanšu informācijas un ar
finansēm nesaistītas informācijas sniegšanu un
godīgu konkurenci.
L'ORÉAL cenšas informēt par šiem principiem savus
biznesa partnerus un nodrošināt, lai šie partneri arī
ievērotu šos likumus un noteikumus.
Mums arī ir jānodrošina, lai mēs, cik vien iespējams,
darbotos, ievērojot to kopienu kultūras un sociālās
tradīcijas, ar kurām mēs saskaramies.
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Gadījumā, kad vietējie likumi nosaka augstākus
standartus nekā noteikts šajā kodeksā, vienmēr
ir jārīkojas saskaņā ar vietējiem likumiem. Ja tāds
ir gadījums un vietējā likumdošana vai tradīcijas
nosaka augstākus standartus nekā šajā kodeksā
izklāstītos, vienmēr jāņem vērā vietējā likumdošana
un tradīcijas. Turpretī, ja augstākus standartus
nosaka kodekss, tas aizstāj vietējo likumus, ja vien
šādi netiek pārkāpts likums.

Kā mēs strādājam

MŪSU APŅEMŠANĀS IEVĒROŠANA KĀ UZŅĒMUMAM

„Mūsu mērķis ir izcilība, un mēs
nepārtraukti uzlabojam sevi un mūsu
darba metodes.”
Saturs
10. LAPPUSE

Produktu drošība un
kvalitāte

18. LAPPUSE

Dāvanas un izklaide

24. LAPPUSE

Uzņēmuma resursu
izmantošana

19. LAPPUSE
11. LAPPUSE

Reklāma un mārketings

Kukuļdošana un
maksājumi uzņēmuma
darbības sekmēšanai

13. LAPPUSE

Piegādātāju izvēle un
taisnīga izturēšanās pret
piegādātājiem

20. LAPPUSE

Konfidenciālā informācija

Godīga konkurence

Finanšu un
uzņēmējdarbības pārskati
un cīņa pret naudas
atmazgāšanu
26. LAPPUSE

21. LAPPUSE
14. LAPPUSE

25. LAPPUSE

Uzņēmuma pārstāvēšana

Iekšējās informācijas
ļaunprātīga izmantošana
darījumos

22. LAPPUSE
16. LAPPUSE

Interešu konflikti

Privātums un datu
aizsardzība

2 7. L A P P U S E

Nodokļi
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Kā uzņēmēji

PRODUKTU

DROŠĪBA UN KVALITĀTE
Pats svarīgākais vienmēr ir bijis produkcijas nekaitīgums un kvalitāte.
Mūsu produkcijas izcilais sniegums, kvalitāte un nekaitīgums ir tas, kas parāda mūsu rūpes un cieņu pret
klientiem, ļauj mums saglabāt klientu uzticību, veido mūsu zīmolu reputāciju un nodrošina L’ORÉAL līdera
pozīciju savā nozarē. Mēs tirgojam produkciju, kas ir pierādījusi sevi kā iedarbīga un nekaitīga, un to garantē
īpaši rūpīgas pārbaudes metodes.
Ikvienam L’ORÉAL darbiniekam, kas iesaistīts izstrādē, ražošanā, mārketingā un pārdošanā, jāmēģina uzturēt
kopējo produkta kvalitāti no tās idejai līdz izplatīšanai arī tad, ja produkts jau ir ienācis tirgū.

Mēs
+ atbildīsim visām nacionālajām un starptautiskajām
juridiskajām un regulējošām prasībām, lai
nodrošinātu visu mūsu produktu atbilstību;
+ nodrošināsim, ka visos posmos no produkcijas
izstrādes un ražošanas līdz izplatīšanai tiek
piemērotas visaugstākās higiēnas normas un stingra
kvalitātes kontrole;
+ lūgsim patērētājam sazināties ar atbilstošo
patērētāju nodaļu, ja mēs zināsim, ka patērētājam
ir sūdzība. Gadījumā, ja šī sūdzība ir saistīta ar
potenciālu veselības vai drošības apdraudējumu,
nekavējoties informēsim mūsu vadītāju vai
starptautisko kosmētikas pēctirdzniecības
uzraudzības nodaļu.

Mēs
- neierobežosim brīvu un atklātu viedokļu apmaiņu
par produktu nekaitīgumu, lai tiktu izskatīti visi ar
nekaitīgumu saistītie jautājumi;
- ņemsim vērā jebkādas iespējamās bažas saistībā ar
produkcijas nekaitīguma, panesamības un kvalitātes
kontroles jautājumiem;

1.2 - Mēs saņēmām ziņojumu no mūsu piegādātāja,
kurā ir teikts, ka ir aizdomas par piesārņojumu
nesen mums piegādātajās izejvielās. Produkcija,
kuras sastāvā ir šīs izejvielas, jau ir nogādāta mūsu
klientam, un nav konkrēta pierādījuma, ka mūsu
produkti saturētu piesārņojumu. Vai mums ir jāatsauc
visa produkcijas partija?
Mēs, L’ORÉAL, ātri reaģējam uz jebkādām bažām par
produkcijas nekaitīgumu. Jums nekavējoties jāapspriež šis
jautājums ar Jūsu vadītāju vai kvalitātes kontroles vadītāju.
1.3 - Ar mani tikko sazinājās patērētājs, kuram bija
nepareizs tālruņa numurs. Viņš man pastāstīja,
ka viņam pēc mūsu produkcijas lietošanas bija
parādījusies alerģiska reakcija. Kā man rīkoties?
Iedodiet šim klientam atbilstošās patērētāju palīdzības
līnijas numuru un iedrošiniet viņu nekavējoties uz to zvanīt.
Tai pašā laikā pats nosūtiet šo informāciju starptautiskajai
kosmētikas pēctirdzniecības uzraudzības nodaļai. Mēs
uzņēmumā L’ORÉAL pēc detalizētas mūsu produkcijas
cēloņa–seku izpētes dažreiz varam izlemt, ka jāmaina
produkcijas proporcijas, lai novērstu dažus nevēlamus
efektus arī tad, ja tie ir ļoti nebūtiski, un tādējādi garantētu
mūsu patērētājiem, ka viņi var lietot mūsu produkciju ar
pilnu pārliecību.

- neatbildēsim uz jautājumiem plašsaziņas līdzekļos
(tostarp sociālajos tīklos) par mūsu produkciju, ja
mēs neesam kompetenti vai pilnvaroti tā darīt.

1.4 - Mana ģimene un draugi man jautā par mūsu
nostāju attiecībā uz produkcijas pārbaudi uz
dzīvniekiem… Es nezinu, ko lai tiem saku. Pie kā man
jāvēršas ar šo jautājumu?

Vai tas ir ētiski?

L’ORÉAL vairs neizmanto dzīvniekus nekādas
produkcijas un nekādu sastāvdaļu pārbaudei nevienā
pasaules malā. L’ORÉAL arī nenodod šo uzdevumu
citiem. Izņēmums var tikt izdarīts, ja regulējošās
instances pieprasa to drošības vai regulējošu
apsvērumu dēļ. Ja Jums ir jebkādi jautājumi šajā
sakarā, varat sazināties ar savu sabiedrisko attiecību
vadītāju. Atcerieties: Jums jābūt uzmanīgiem, ja runājat
par tēmām, kas atrodas ārpus Jūsu kompetences
(skat. sadaļu „Uzņēmuma pārstāvēšana”).

1.1 - Es strādāju pie konveijera. Esmu pamanījis dažus
gatavos produktus ar defektu. Iespējams, iekārta rada
kvalitātes problēmas. Es zinu, ka šādos gadījumos
mums jāapstādina ražošana, bet mana priekšniece
nav pieņēmusi nekādus mērus. Es zinu, ka ražošanas
grafiks ir ļoti saspringts. Vai man uzticēties, ka viņa
zina, ko dara, ignorējot šo situāciju?
L’ORÉAL katrā ražošanas posmā ir piemērojusi
kvalitātes kontroles, lai nodrošinātu, ka mūsu klienti
saņem visaugstākās kvalitātes preces. Kvalitāte ir
vissvarīgākā neatkarīgi no jebkādiem ražošanas
grafikiem. Jums nekavējoties jāapstādina konveijers,
atklāti jāapspriež problēma ar Jūsu vadītāju un kopā ar
viņu un pārējiem darbiniekiem jāstrādā pie šīs problēmas
atrisināšanas, pirms turpināt produktu ražošanu.
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Ar ko sazināties. Ja Jums ir bažas par produkcijas
kvalitāti un/vai drošību, neturiet tās pie sevis. Runājiet
ar savu vadītāju, savu kvalitātes pārbaudes vadītāju,
savu juridisko direktoru, savu zinātnisko direktoru,
savu personāla daļas vadītāju vai savu ētikas
korespondentu; viņi spēs Jums palīdzēt un Jūs
atbalstīt (skat. nodaļu „Man ir bažas: atklāta saruna”).

Kā mēs strādājam

REKLĀMA

UN MĀRKETINGS
Mūsu produktu veiksme meklējama tiem piemītošajās īpašībās un sniegtajā rezultātā. Šim principam ir būtiska
nozīme mūsu patērētāju uzticības iegūšanā un saglabāšanā. Mēs vēlamies veidot atbildīgu dialogu, cienot
skaistuma vajadzību un vēlmju bezgalīgo daudzveidību visā pasaulē. Mēs neveicinām kādu konkrētu vai
nepieejamu skaistuma modeli.

Mēs

Mēs

+ s ekosim iekšējiem pārbaudes procesiem attiecībā uz
reklāmām un apgalvojumiem arī tad, ja tas aizkavēs
produkta izlaišanu;

- ļaunprātīgi nemēģināsim izmantot patērētāju
uzticību, zināšanu trūkumu vai pieredzes trūkumu;

+ nodrošināsim, ka viss reklāmas un veicināšanai
paredzētais materiāls ir pamatots, ņemot vērā
apstiprinātus rezultātus un atbilstošus zinātniskos datus,
kas iegūti novērtēšanas laikā vai veicot patērētāju vai
laboratorijas izpēti saskaņā ar nozares paraugpraksi;
+ sniegsim godīgu, precīzu un patiesu mūsu produktu
un to iedarbības raksturojumu;
+ s kaidri definēsim mūsu produktu mērķi un pareizu
lietošanu un parūpēsimies, lai patērētāji to bez
piepūles saprot;
+n
 odrošināsim, ka mūsu zīmoli veicina vislielāko
skaistuma veidu dažādību;
+ būsim iejūtīgi un saprotoši attiecībā uz iespējamo
reliģisko, etnisko, kulturālo vai sociālo grupu reakciju
uz mūsu reklāmu;
+ ļoti rūpēsimies par to, lai nodrošinātu ka mūsu rīcība
saskan ar mūsu ētikas principiem, ja mēs reklamējam
produktus bērniem un pusaudžiem;

- neuzsvērsim savās reklāmās, ka mūsu produktu
lietošana piešķir būtiskas profesionālās vai sociālās
priekšrocības vai ka mūsu produkti ir nepieciešami
personisko sociālo problēmu pārvarēšanai vai
sociālajai adaptācijai;
- nemazināsim savās reklāmās cilvēka cieņu un
neveicināsim degradējošus stereotipus;
- reklāmām neizmantosim noteiktus plašsaziņas
līdzekļus vai programmas, kuru pievilcības stratēģijas
pamatā ir vardarbība, sekss, māņticība vai savstarpējā
naida veicināšana. Šādas stratēģijas ir pretrunā ar
L’ORÉAL ētikas principiem;
- neizmantosim reklāmā bērnus, ja produkta ietekme
uz bērniem nav pārbaudīta, izņemot gadījumus,
kad reklāmā ir skaidri redzams, ka produkts nav
paredzēts bērniem;
- īpaši savās reklāmās neuzrunāsim ļoti mazus bērnus,
ja vien nav runa par pretiedeguma un higiēnas
produktiem;

+b
 ūsim īpaši modri attiecībā uz to bērnu darba
apstākļiem, kas var parādīties mūsu reklāmās;

- apzināti nepārspīlēsim apgalvojumus savās
komunikācijās, tostarp uz vidi un sabiedrību vērstus
apgalvojumus;

+ būsim uzmanīgi, ja reklāmās tiek izmantoti dzīvnieki;
it īpaši neizmantosim aizsargātu sugu pārstāvjus vai
dzīvniekus, kuru dresēšanas apstākļi ir acīmredzami
nepieņemami;

- neapkoposim informāciju, lai veidotu uz lietošanas
paradumiem virzītas mārketinga kampaņas, iepriekš
neinformējot interneta lietotājus (piem., izmantojot
sīkfailus).

+ izstrādāsim mūsu pārdošanas veicināšanas un tiešā
mārketinga darbības tā, lai patērētāji var skaidri
saprast piedāvājuma nosacījumus;
+a
 izsargāsim mūsu patērētāju personiskos datus
(skat. nodaļu, kas veltīta privātumam un datu
aizsardzībai);
+a
 tturēsimies no neslavu ceļošām piezīmēm
attiecībā uz konkurentiem (tostarp jebkādiem
nepatiesiem paziņojumiem par viņu produktiem
vai pakalpojumiem);
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Kā uzņēmēji

Vai tas ir ētiski?
2.1 - Mana kolēģe ir man rādījusi ķermeņa losjona
mārketinga priekšlikumu, kurā izmantota ārkārtēji
slaida jauna modele. Man tas izskatījās vismaz
nepatīkami, taču mūs varētu vainot arī tajā, ka
mudinām meitenes badoties, lai panāktu neveselīgi
slaidu ķermeņa uzbūvi. Viņa teica, ka esmu
pārāk jutīga un ka mākslas darbs ir jau nosūtīts
apstiprināšanai. Ko es varu šajā sakarā darīt?
Mūsu reklāmas un popularizēšanas pasākumi ir izstrādāti
tā, lai tiem būtu maksimāla iedarbība uz vēlamo
auditoriju. Tādēļ mums jāuzņemas atbildība par visiem
vēstījumiem, kādus tie raida — vai kādus iespējams
uztvert. Bažas par ēšanas traucējumiem jaunu sieviešu
vidū un ar to saistītajiem veselības riskiem vēršas
plašumā. Tas jāņem vērā, pieņemot lēmumus par mūsu
reklāmas kampaņām. Mēs ar nodomu nenodarbinām
modeles, kas nav sasniegušas 16 gadu vecumu, ja
vien tās nepiedalās, piemēram, bērniem paredzēta
pretiedeguma krēma reklāmās, un modeles, kurām
ir acīmredzami nopietni ēšanas traucējumi. Mēs arī
izvairāmies no jebkādām reklāmām, kas popularizē
narkotikas, alkoholu vai pīpēšanu. Jums jāiedrošina
sava kolēģe iegūt plašākas auditorijas viedokli.
Varat arī šo jautājumu apspriest ar savu vadītāju.
2.2 - Matu ieveidošanas līdzekļa reklāmā modelei ir
paredzēts vilkt parūku no dabīgiem matiem, un mēs
vēlāk arī gatavojamies grafiski uzlabot tās attēlu,
jo viņai nav vienmērīga āda. Vai tas ir pieņemami
attiecībā uz mūsu apgalvojumu patiesumu?
Dažreiz noteikta retušēšana ir nepieciešama tehnisku
prasību dēļ, taču tai nekādā gadījumā nav jābūt
maldinošai par reklāmā izmantoto produkciju.
Dabisku matu parūkas vilkšana ir pieņemama, jo šī ir
ieveidošanas produkta reklāma, kas nav saistīta ar matu
apjomu. Ir būtiski, lai izmantotā parūka būtu veidota
no īstiem matiem un tā būtu krāsota vai ieveidota,
izmantojot reklamējamos produktus. Taču esiet vērīgs
attiecībā uz dabisko matu parūkas izcelsmi, jo šis
jautājums dažreiz var būt strīdīgs.
2.3 - Es šobrīd veidoju jauna produkta mārketinga
programmu. Izpētes un attīstības nodaļas vadītājs
ir sacījis, ka šis produkts tikai „mazina grumbas”,
taču mans vadītājs ir man pateicis, ka jābūt
formulējumam „likvidē grumbas”. Mani māc bažas,
ka tas nebūs pilnībā patiesi. Kā man rīkoties?
Mēs rīkojamies saskaņā ar apvienoto kodeksu, ko
izstrādājusi Starptautiskās reklāmu komercijas
un biznesa sakaru prakšu kameras, kā arī Eiropas
kosmētikas ražotāju vadlīnijām attiecībā uz atbildīgu
reklamēšanos un mārketinga komunikācijām. Censties
par katru cenu pārdot mūsu produktus, piedēvējot
tiem pompozas vai pārspīlētas īpašības, ir negodīgi, un
tas rada neuzticību mūsu pastāvīgajos klientos, kā arī
šādu reklāmu var uzskatīt par maldinošu. Ja produkts
nelikvidē grumbas, tad Jūs nedrīkstat apgalvot, ka tā ir.
2.4 - Es reklāmā vēlos iekļaut faktu, ka produkts
nesatur heksahlorofēnu, kas nav nekas pārsteidzošs,
jo šīs sastāvdaļas lietošana ir aizliegta ar likumu.
Taču patērētājiem tas varētu šķist pievilcīgi.
Tomēr daži mani kolēģi uzskata, ka tas ir apšaubāms
apgalvojums. Kam ir taisnība?

12

Mēs nedrīkstam cilvēkiem iedvest pārliecību, ka mūsu
produktiem ir specifiskas īpašības, ja šo īpašību cēlonis
ir vienkārša likumu ievērošana. Tā būtu mūsu patērētāju
maldināšana. Jūsu kolēģiem ir taisnība.
2.5 - Es patlaban strādāju pie reklāmas, ko paredzēts
izmantot reliģiskā vidē. Visticamāk, patērētājiem, kam
šī reklāma būs paredzēta, patiks tās provokatīvais
stils, un es nedomāju, ka tā varētu kādu aizskart manā
valstī. Taču man ir ārzemju kolēģis, kas uzskata, ka tā
pārkāpj robežas. Kā man rīkoties?
Mums jāizvērtē savas reklāmas ne tikai no mūsu
mērķauditorijas viedokļa, bet arī no visas sabiedrības
skatu punkta. Mūsu reklāmas redz daudzi cilvēki, kas
atrodas arī ārpus mūsu mērķtirgiem. Mums arī jāņem
vērā, ka esam starptautiski pārstāvēts uzņēmums, tāpēc
nevajag izmantot motīvus, kas ir pieņemami vienā mūsu
darbības valstī, bet ir ārkārtīgi izaicinoši citā. Visbeidzot
mums nevajag izmantot attēlus, simbolus un motīvus,
kas var tikt uzskatīti par nepelnīti aizvainojošiem vai
necienīgiem attiecībā uz reliģiju, nacionālo piederību,
kultūru, minoritāti vai fizisku nepilnību. Vislabāk ir
iegūt objektīvu viedokli, piesaistot ekspertu grupu,
lai izvērtētu šo reklāmu, pirms tā tiek iesniegta
apstiprināšanai, un izskatīt šādas reklāmas izplatīšanās
iespējas.
2.6 - Slavens bērnu apģērbu zīmols izlaiž mazām
meitenēm paredzētu kleitu sēriju un vēlas iegādāties
lūpu spīdumu, lai to piedāvātu klientiem, kas nopērk
noteiktu daudzumu preču. Šī taču ir lieliska iespēja,
vai ne?
Aizvien biežākas kļūst diskusijas par mazu bērnu
agrīno seksualizāciju. Lai arī mazi bērni vienmēr ir
vēlējušies atdarināt pieaugušos — īpaši pārģērbjoties
un iesmaržinoties —, mēs uzskatām, ka tai ir jāpaliek
par parastu rotaļu, tāpēc mums nevajadzētu veicināt
kosmētikas lietošanu ikdienā jaunu cilvēku vidū, ja vien
tie nav higiēnas un pretiedeguma produkti. Tāpēc labāk
ir atturēties no mūsu zīmola piesaistes lietām, motīviem
un pasākumiem, kas vērsti uz mazgadīgo auditoriju.
Mēs, piemēram, nepiegādājam produktus „Mini-miss”
tipa konkursiem.

Ar ko sazināties. Ja Jūs satrauc problēma, kas
saistīta ar reklāmu vai mārketingu, neklusējiet.
Runājiet ar savu vadītāju, savu juridisko direktoru,
savu personāla daļas vadītāju vai savu ētikas
korespondentu; viņi spēs Jums palīdzēt un Jūs
atbalstīt (skat. nodaļu „Man ir bažas: atklāta
saruna”).

Kā mēs strādājam

PIEGĀDĀTĀJU IZVĒLE

UN GODĪGA ATTIEKSME PRET
PIEGĀDĀTĀJIEM
L'ORÉAL attiecības ar saviem piegādātājiem sniedzas tālāk par preču un pakalpojumu iegādi un piegādi. Tās
ir neatņemamas veiksmīga ilgtermiņa darba sastāvdaļas. Par mums spriedīs pēc attiecību kvalitātes, kādas
valda mūsu un mūsu piegādātāju starpā. Jo īpaši rūpīgi tiks aplūkots tas, kā mēs izvēlamies savus piegādātājus
un kā viņi pilda savas saistības, veidojot atbildīgi savu biznesu.
Mēs lepojamies ar savu reputāciju darbā ar piegādātājiem abpusēji atbalstošā un atklātā veidā. Šīs attiecības ir
balstītas uz objektivitātes, godīguma un lojalitātes principiem, un mēs cienām to neatkarību un individualitāti.
L'ORÉAL ļaunprātīgi neizmantos savu pozīciju tirgū, lai gūtu labumu.

Mēs
+ izvēlēsimies piegādātājus, balstoties uz atklātu,
konkurējošu piedāvājumu; nodrošināsim, lai visi
piegādātāju piedāvājumi tiktu salīdzināti un apsvērti
godīgi un bez favorītisma;
+ ievērosim caurskatāmību piedāvājumu izskatīšanas
procesā un nodrošināsim godīgu un iejūtīgu
atgriezenisko saikni attiecībā uz nepieņemtajiem
priekšlikumiem, ņemot vērā objektīvus kritērijus;
+ nodrošināsim, ka visi piegādātāji neatkarīgi no tā, kur
tie darbojas, izprot un ciena mūsu ētiskās prasības;
+ atbalstīsim piegādātājus L’ORÉAL prasību izpildē;
+ maksāsim

laikā un saskaņā ar līguma noteikumiem,
ja vien nebūs juridisku iemeslu tā nedarīt, piemēram,
gadījumā, ja pasūtītā prece nav piegādāta;
+ pārliecināsimies, vai mūsu piegādātāji ekonomiski
nav pārlieku atkarīgi no L’ORÉAL darbības;
+ pasargāsim piegādātāju konfidenciālo informāciju, it
kā tā būs mūsu pašu informācija.

Mēs
- neuzspiedīsim piegādātājiem nepamatoti neizdevīgus
nosacījumus (piem., apmaksas nosacījumus, termiņus…);
-n
 eturpināsim sadarbību ar piegādātāju, kas
vairākkārt ir pārkāpis L’ORÉAL prasības vai nav
ievērojis ētikas principus, piemēram, attiecībā uz
cilvēktiesībām un/vai cīņu pret korupciju.

Vai tas ir ētiski?
3.1 - Es mēģinu atrast jaunu biroja materiālu
piegādātāju. Pirmais, ar kuru es sazinājos, piedāvā
labus pakalpojumus, taču par augstu cenu. Otrais nav
gluži tik labs, toties ir lētāks (galvenokārt tāpēc, ka ir
noteicis ievērojamas atlaides, lai tikai iegūtu līgumu
ar L'ORÉAL). Vai es varu pirmajam piegādātājam
pateikt, kādu cenu nosaucis otrais piegādātājs,
mēģinot panākt viņa cenas pazeminājumu?

3.2 - Esmu atradis patiešām labu piegādātāju, bet viņš
tikai tagad uzsāk savu uzņēmējdarbību, un šajā brīdī
L'ORÉAL ir viņa vienīgais klients. Vai es varu izmantot
viņa pakalpojumus?
Jā. Nav nekāda iemesla nepalīdzēt šim piegādātājam
uzsākt savu uzņēmējdarbību. Tomēr ir jāslēdz pagaidu
līgums un jāinformē piegādātājs, ka no viņa līdz kādam
noteiktam laikam tiek gaidīts, lai viņš atrastu vēl citus
klientus. Ja viņš patiešām ir labs, tā nebūs nekāda
problēma. Ja līguma beigās viņam tas nav izdevies,
Jums jāapsver piegādātāja maiņa.
3.3 - Kāds man sniedza konfidenciālu informāciju, ka
pret vienu no mūsu ārzemju piegādātājiem ir izvirzīta
apsūdzība par piespiedu darbaspēka izmantošanu
un šobrīd notiek izmeklēšana. Pats piegādātājs man
neko tādu nav teicis un iepriekšējie viņa ražotnes
apmeklējumi nav radījuši iemeslu nekādām bažām.
Vai man ignorēt šīs baumas?
Nē. Jums jāveic izpēte, sākot ar informācijas lūgumu
piegādātājam. Ja Jums ir kādas šaubas, varbūt viņi
ir jāiekļauj L'ORÉAL sociālā audita programmā, kas
nozīmē ārēja auditora norīkošanu pārbaudīt faktus
par nodarbinātības praksi, darba apstākļiem un citiem
jautājumiem. Ja auditā tiks atklāts, ka ir vieta izaugsmei,
mēs informēsim piegādātāju un mēģināsim ar viņu
vienoties par korekcijas rīcības plānu. Protams, gadījumā,
kad ir drastiska neatbilstība mūsu standartiem, ko pēc
mūsu domām nevar nekavējoties novērst, vai piegādātājs
nelabojas, attiecības ir jāpārtrauc.
LAI SAŅEMTU PLAŠĀKU INFORMĀCIJU:
lasiet sadaļas „Kā mēs veicam iegādi” un „Piegādātāji/
apakšuzņēmēji un bērnu darbs”.

Ar ko sazināties. Ja Jūs satrauc problēma, kas
saistīta ar piegādātāja izvēli vai uzvedību, neklusējiet.
Runājiet ar savu vadītāju, savu sagādes nodaļas
vadītāju, savu personāla daļas vadītāju vai savu
ētikas korespondentu; viņi spēs Jums palīdzēt un Jūs
atbalstīt (skat. nodaļu „Man ir bažas: atklāta saruna”).

Jūs varat pirmajam piegādātājam ļoti vispārīgā veidā
pateikt, ka esat citur saņēmis labāku cenas piedāvājumu,
taču Jūs nedrīkstat izpaust otrā piegādātāja identitāti
un cenu. Pretējā gadījumā Jūs pirmajam piegādātājam
sniegsit konfidenciālu informāciju par viņa konkurentu,
kas nav ētiski un daudzās valstīs ir pretrunā ar likumu.
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Kā uzņēmēji

GODĪGA

KONKURENCE
Mēs cienām visus spēlētājus savā nozarē, arī konkurentus. Mēs izturamies pret viņiem tā, kā mēs vēlētos,
lai viņi izturas pret mums. Mūsu kā līdera pozīcija kosmētikas nozarē pastiprina mūsu pienākumu būt labam
piemēram šajā jomā.
Mūsu interesēs ir strādāt nozarē, kurā darījumu prakse ir cienījama. Tas atvieglo mūsu darbu un pastiprina mūsu
klientu uzticēšanos. Dalīšanās ar konkurentiem jebkāda veida informācijā, tādā kā cenu veidošana, izmaksas vai
mārketinga plāni, var radīt iespaidu par cenu noteikšanu, teritoriālo dalījumu vai cita veida manipulācijām un
brīvā tirgus izkropļojumiem. Vairākumā valstu šo sfēru regulē ļoti stingri likumi, kuri mums ir jāzina un jāievēro.

Mēs
+ nekavējoties atklāsim mūsu tiešajai vadībai, ja
esam netīši saņēmuši vai lietojuši patentētu
vai konfidenciālu informāciju, kas attiecas uz
konkurentiem un likumīgi pieder tikai viņiem vai
kādai trešajai personai;
+ atturēsimies no darbības veikšanas, atņemot
konkurenta piegādes avotus vai komerciālos noieta
tirgus;
+ nekad neļausim jaunajiem L'ORÉAL darbiniekiem
izplatīt konfidenciālu informāciju par konkurentiem,
pie kuriem viņi strādājuši līdz šim;
+ atturēsimies no jebkurām neslavu ceļošām
piezīmēm attiecībā uz konkurentiem (tostarp
jebkādiem nepatiesiem paziņojumiem par viņu
produktiem vai pakalpojumiem).

Mēs
- izvairīsimies no saziņas ar konkurentiem jautājumos,
kuros tiek apspriesta konfidenciāla informācija;
- izvairīsimies no klientu vai piegādātāju mudināšanas
lauzt līgumus ar konkurentiem;
- neslēgsim ekskluzīvas vienošanās (t. i., līgumus, kas
prasa, lai uzņēmums pirktu tikai no L'ORÉAL vai
pārdotu tikai L'ORÉAL) bez iepriekšējas juridiskas
konsultācijas;
- vāksim informāciju par konkurentiem, izmantojot
tikai likumīgus līdzekļus, un/vai skaidri identificēsim
sevi kā L’ORÉAL darbinieku šādas informācijas
vākšanas laikā;
- neuzspiedīsim līgumus, kas sasaista vai apvieno
dažādus produktus vai pakalpojumus (piemēram,
tādus, kuros prasīts, lai pircējs, kurš vēlas iegādāties
vienu produktu, pirktu arī otru, „piesaistīto”
produktu) un nepieļausim uzticības atlaides bez
iepriekšējas juridiskas konsultācijas;
- neietekmēsim mūsu klientu cenu politiku.

Vai tas ir ētiski?
4.1 - Nesen es tirdzniecības izstādē satikos ar vienu
no mūsu konkurenta pārstāvjiem. Pie dzēriena glāzes
bārā viņš ieminējās, ka viņa uzņēmums drīzumā
īstenos vairāku pamata produktu cenu celšanu. Tās ir
patiešām noderīgas ziņas! Kuram man tas jāpastāsta,
lai mēs pilnībā varētu to izmantot?
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Mēs nedalāmies un neapmaināmies ar informāciju par
cenām vai piedāvājumiem ar saviem konkurentiem.
Tas sevī ietver cenu veidošanas politiku, atlaides,
popularizēšanas akcijas, autoru honorārus, pārdošanas
noteikumus un nosacījumus un garantijas. Ja konkurents
brīvprātīgi izpauž šādu informāciju, Jums iejūtīgi, bet
nekavējoties saruna par šo tēmu jāpārtrauc, un jābrīdina
sava tiešā vadība un juridiskā nodaļa. Saprotams, ka
nevarat šajā informācijā dalīties ne ar vienu citu. Lai
gan informācijas apmaiņa var būt domāta nevainīgi, tā
var radīt arī cenu noteikšanas vai piedāvājuma cenas
mākslīgas paaugstināšanas iespaidu, kas ir neētiski un
vairākumā valstu arī nelikumīgi.
4.2 - L'ORÉAL ir Nacionālās Profesionālās kosmētikas
asociācijas biedrs, un es esmu L'ORÉAL pārstāvis
Tirdzniecības komitejā. Pēc vienas no komitejas
ikmēneša sanāksmēm viens no maniem kolēģiem,
ļoti labi pazīstama konkurenta pārstāvis, ierosināja
komitejas dalībnieku tikšanos restorānā, lai
pastiprinātu personiskās saiknes un parunātos „bez
protokolēšanas”. Kā man rīkoties?
Nepieņemiet uzaicinājumu un nekavējoties informējiet
savu juridisko nodaļu. Mums ir pienākums brīdināt
asociāciju par šādām „bezprotokola” tikšanās
reizēm. Atcerieties, ka saziņai ar konkurentiem
jāpaliek izņēmuma gadījumiem un jāaprobežojas ar
tematiem, kas nav nedz konkrēti, nedz jūtīgi, nedz
stratēģiski. Stingri izvairieties no neoficiālas saziņas
un pat sabiedriskiem pasākumiem ar konkurentiem.
Ja „atļautas” oficiālas saziņas laikā ar konkurentiem
Jūs saprotat, ka tūlīt notiks konfidenciālu jautājumu
apspriešana, vienkārši pametiet šo tikšanos un panāciet,
ka fakts par Jūsu aiziešanu tiktu ieprotokolēts.
4.3 - Esmu atklājis, ka viens no mūsu galvenajiem
konkurentiem drīzumā laidīs pārdošanā jaunu
produktu un tam varētu būt nopietna ietekme uz
mūsu tirdzniecības un mārketinga stratēģiju. Mums
steidzami jāuzzina par to kas vairāk, lai ko tas prasītu.
Ņemot vērā, cik tam ir izšķiroša nozīme, varbūt mēs
varam kādu nolīgt, kas viņu atkritumos sameklētu
kādus pierādījumus/uzvedinājumus par viņu produkta
tirgū laišanas stratēģiju?
Nē. Tā ir absolūti neētiska rīcība, kas varētu smagi
iedragāt mūsu godīgo reputāciju. L'ORÉAL nekad
nedrīkst iesaistīties šādā darbībā. Mēs varam vākt
informāciju par konkurentiem tikai ar likumīgiem
līdzekļiem. Šādi līdzekļi sevī ietver mūsu konkurentu
produktu izpēti un publiski pieejamu avotu izmantošanu,
tādu kā reklāmlapiņas, gada pārskati, konkurentu stendi
tirdzniecības izstādēs un apkopoti nozares dati, kas
neatklāj konkrētu uzņēmuma informāciju.

Kā mēs strādājam
4.4 - Klienta apciemojuma laikā viņš sniedza man
informāciju par mana konkurenta ieteicamajām
cenām un produktu prezentācijas plāniem. Vai es varu
viņam arī lūgt informāciju par produktu prezentācijas
noformējumu veikalā?
Jūs nedrīkstat ievākt publiski nepieejamu konfidenciālu
informāciju (cenas, produktu izlaišana, tirgus daļas,
reklāmu budžets utt.) par mūsu konkurentiem nedz
tiešā veidā no konkurentiem, nedz netiešā veidā,
piemēram, caur klientiem. Šādi rīkojoties, Jūs radāt risku
gan L’ORÉAL, gan klientam.

LAI SAŅEMTU PLAŠĀKU INFORMĀCIJU:
lasiet sadaļu „Kā mēs konkurējam”.

Ar ko sazināties. Ja Jūs satrauc problēma, kas
saistīta ar konkurenci, neklusējiet. Runājiet ar savu
vadītāju, savu juridisko vadītāju, savu personāla
daļas vadītāju vai savu ētikas korespondentu;
viņi spēs Jums palīdzēt un Jūs atbalstīt (skat.
nodaļu „Man ir bažas: atklāta saruna”).

4.5 - Pirms sešiem mēnešiem es pieņēmu darbā vienu
sievieti, kura pirms tam bija strādājusi pie konkurenta.
Tur viņa bija guvusi milzīgi vērtīgu izpētes darba
pieredzi mums ļoti svarīgā jomā. Patiešām, šī
pieredze bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc
es viņu nolīgu. Pats par sevi saprotams, ka esmu
veicis visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka viņa
neizpauž mums konfidenciālu informāciju, taču,
loģiski, ir laika robeža, pēc kuras viņa var brīvi dalīties
savās zināšanās? Pretējā gadījumā tas nozīmētu,
ka visa šī konfidencialitātes lieta ir sakāpināta līdz
galējībai, vai ne?
Nē. Attiecībā uz konfidenciālu informāciju laika robežas
nav. Jums jāpieņem darbā cilvēki, pamatojoties uz
viņu prasmēm, nevis iepriekšēju darba pieredzi pie
mūsu konkurenta. Iespējams, ka varētu būt ieteicams
pārcelt viņu uz citu nodaļu, kur viņai nevajadzētu justies
spiestai izpaust konfidenciālu informāciju vai izjust
kārdinājumu to darīt.
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Kā uzņēmēji

INTEREŠU

KONFLIKTI
Kā kosmētikas tirgus līderiem mums ir īpaši jāpievērš uzmanība interešu konfliktiem. Mums visiem jāizvairās
no situācijām, kurās mūsu personiskās intereses varētu nonākt pretrunā ar L'ORÉAL interesēm.
Pat konflikta parādīšanās vien var aptumšot L'ORÉAL, kā arī mūsu pašu reputāciju. Vislabākais konfliktu vai
potenciālu konfliktu novēršanas veids ir pilnīga visu faktu atklāšana. Tas ļauj visu pareizi izmeklēt.

Mēs
+ atklāsim tiešajai vadībai, ja veidojas iespējams interešu
konflikts, kas varētu ietekmēt vai šķietami ietekmēt
mūsu spriedumus un rīcību (piemēram, gadījumos,
kad ģimenes locekli nodarbina piegādātājs) vai
atturēsimies no kāda amata ieņemšanas, līdzdalības
vai finansiālas ieinteresētības jebkādā organizācijā, kas
ir L’ORÉAL konkurents, piegādātājs vai kāda cita veida
darījumu partneris, ja mūsu amats L’ORÉAL ļauj mums
ietekmēt biznesa attiecības.

Mēs
-n
 eatklāsim nekādu informāciju par nevienu interešu
konfliktu.

Vai tas ir ētiski?
5.1 - Vienam no maniem kolēģiem ir māsīca/brālēns,
kurš(-a) sācis(-usi) pie mums strādāt, un sena mana
skolas laiku paziņa ir tikko kā sākusi strādāt kopā
ar mani. Mani nedaudz satrauc tas, vai cilvēki nevar
padomāt, ka šajā apstāklī ir interešu konflikts. Vai šī
politika attiecas tikai uz tiešo ģimeni vai tāpat arī uz
šādu pazīšanos?
Atbilde ir vienkārša. Ja attiecības ir tādas, kas varētu
ietekmēt Jūsu objektivitāti, tad Jums jāpiemēro šī
politika un jālūdz padoms. Faktam, ka kāda ģimenes
loceklis vai draugs jau strādā uzņēmumā L'ORÉAL,
nav ietekmes uz cilvēka personisko atbilstību kā
kandidātam uz darba vietu uzņēmumā. Taču jāpieliek
visas pūles, lai algas un veikuma izvērtējumu izdarītu
neatkarīga persona un lai šīs situācijas tiktu nepārtraukti
uzraudzītas, nodrošinot objektivitāti un taisnīgumu
visiem.
5.2 - Uz mani patiesu iespaidu ir atstājusi konkrēta
L'ORÉAL piegādātāja darba kvalitāte, un tā rezultātā
es gribētu investēt šajā uzņēmumā. Vai šajā apstāklī ir
kāds interešu konflikts?
Pat ja Jūsu līdzdalība varētu būt tikai finansiāla rakstura,
šajā gadījumā var būt interešu konflikts atkarībā no
Jūsu ieņemamā amata L'ORÉAL, Jūsu ietekmes uz
lēmumiem par iepirkumiem, Jūsu investīcijas apjoma un
L'ORÉAL kā klienta svarīgums minētajam uzņēmumam.
Vienīgais veids, kā uzzināt, vai tas ir pieņemami, ir atklāt
to Jūsu vadībai un atklāti apspriest šo jautājumu.

16

5.3 - Manam dēlam pieder patiešām laba vietējā
viesnīca, un daudzi uzņēmumi šajā apvidū to izmanto
pusdienām un citiem pasākumiem. Tā būtu pati par
sevi saprotama izvēle mūsu pasākumam. Ņemot vērā,
ka arī cenas un kvalitātes ziņā salīdzinājums runā par
labu šai, nevis citām iespējām, vai ir kāds šķērslis tam,
ka es rezervēju šīs telpas?
Ņemot vērā konkurētspējīgo cenu un vietas popularitāti,
uzņēmumam būtu ļoti pieņemami pasākumus rīkot
šeit. Tomēr nebūtu labi, ja šajā jautājumā noteicošais
vārds piederētu Jums, jo tas ir nepārprotams interešu
konflikts. Kā visos šādos gadījumos, kad tuvi ģimenes
locekļi strādā kā esoši vai iespējami piegādātāji vai cita
veida darījumu partneri, Jums šis fakts jāatklāj savai
tiešajai vadībai. Pēc tam viņš vai viņa var veikt visus
nepieciešamos pasākumus, lai izvairītos no tā, ka Jūs
nokļūstat neveiklā situācijā.
5.4 - Savā brīvajā laikā es esmu Valsts Patērētāju
apvienības viceprezidents. Esmu šajā amatā jau
daudzus gadus. Tagad es esmu uzzinājis, ka apvienība
plāno lobēt izmaiņas likumā, kas varētu radīt
problēmas L'ORÉAL. Kā man rīkoties?
L'ORÉAL ciena darbinieku privātumu, un uzņēmumam
ir pozitīva attieksme par darbinieku ieguldījumu
sabiedriskajā darbā ar apvienību vai labdarības
organizāciju starpniecību. Tomēr Jums jāatklāj sava
līdzdalība vai saistības jebkādā šādā organizācijā
savai tiešajai vadībai, ja jūtat, ka ir izveidojusies vai
ir iespējama sadursme ar L’ORÉAL interesēm. Jūsu
vadītājs vai personāla daļas vadītājs varēs Jums
dot padomu, kā pareizi rīkoties. Šajā gadījumā būtu
jāinformē savi kolēģiem apvienībā un jāatsakās no
jebkādas līdzdalības šajā konkrētajā lobēšana kampaņā.
5.5 - Mana sieva strādā kādā L'ORÉAL konkurējošā
uzņēmumā. Mēs mājās par darbu nerunājam, un es
nevaru saprast, kāpēc lai uzņēmumam būtu kāda
darīšana attiecībā uz to, ko mana sieva dara savā
profesionālajā dzīvē. Tomēr daži mani kolēģi ir
runājuši par to, ka esmu pretrunīgā situācijā. Un ko
tad man vajadzētu darīt?
Tas var radīt interešu konfliktu. Lai pasargātu gan sevi,
gan uzņēmumu, Jums jāatklāj šie fakti savai vadībai
vai personāla daļas vadītājam. Turklāt Jums un Jūsu
sievai jāveic pasākumi, lai nodrošinātu abu uzņēmumu
konfidenciālās vai patentētās informācijas aizsardzību.

Kā mēs strādājam
5.6 - Manas darba grupas loceklis jau kādus pāris
mēnešus satiekas ar savu padoto. Darbā viņi ir
bijuši visai diskrēti šajā jautājumā, taču cilvēki galu
galā to atklājuši. Oficiāli es par to nekā nezinu. Tas
viss ir aizsācis visāda veida baumas. Protams, es
sekoju notikumu attīstībai, lai būtu drošs, ka nesākas
favorītisms — bet ko tad, ja viņi pašķiras, un sākas kaut
kas pavisam nelāgs? Vai man būtu kaut kas jādara —
un, ja jā, tad kas?
Tā ir ļoti kutelīga situācija. Uzņēmumā L'ORÉAL
mēs respektējam darbinieku privāto dzīvi, un tādēļ
mums nav vajadzības vai vēlēšanās izzināt darbnieku
romantiskās attiecības. Taču mēs interesējamies par
darbinieku profesionālajām attiecībām, piemēram,
kad viens ir otra padotais vai vienam ir vara pār otru.
Jūsu raksturotā situācija nav kodeksa noteikumiem
atbilstoša, tāpēc ka tajā vērojams interešu konflikts.
No vadītāja nevar gaidīt objektīvu padotās darbinieces
vērtējumu, ja viņam pret šo darbinieci ir romantiskas
jūtas. Jums jākonsultējas ar savu vadītāju vai savu
personāla daļas vadītāju un jāapspriež, kā šajā gadījumā
rīkoties. Ideālā gadījumā vienam no darbiniekiem
jāmaina darbs, un mēs pūlētos nodrošināt, lai to
varētu panākt efektīvi un vienlaikus iejūtīgi. Atkarībā
no faktiem un apstākļiem, iespējams, ka ir darīšana ar
seksuālas uzmākšanās jautājumu.

LAI SAŅEMTU PLAŠĀKU INFORMĀCIJU:
iepazīstieties ar principiem sadaļā „Ģimenes un draugu
nodarbināšana”.

Ar ko sazināties. Ja Jūs satrauc problēma, kas
saistīta ar interešu konfliktu, neklusējiet. Runājiet
ar savu vadītāju, savu personāla daļas vadītāju
vai savu ētikas korespondentu; viņi spēs Jums
palīdzēt un Jūs atbalstīt (skat. nodaļu „Man ir
bažas: atklāta saruna”).

5.7 - Vai L’ORÉAL darbiniekam drīkst būt personiskais
emuārs, kas veltīts skaistumkopšanas jautājumiem?
L’ORÉAL darbiniekam varētu būt grūti piedalīties
šādā emuārā, jo viņš vai viņa nedrīkst kritizēt mūsu
produkciju lojalitātes apsvērumu dēļ, kā arī nedrīkst
kritizēt mūsu konkurentu produkciju, jo tas nebūtu
taisnīgi. Šādi emuāri ir interesanti tikai tad, ja tie
atspoguļo īsto patērētāja viedokli. Mēs nedrīkstam
pakļaut sevi kritikai vai apsūdzībām par debašu
ietekmēšanu vai caurskatāmības trūkumu.
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Kā uzņēmēji

DĀVANAS

UN IZKLAIDE
Apmainīšanās ar dāvanām un izklaide var palīdzēt izpratnes veidošanā un darba attiecību uzlabošanā,
taču var radīt arī interešu konfliktu starp personiskajām interesēm un profesionālo pienākumu. Sniedzot
dāvanas vai piedāvājot izklaidi, „zelta” likums ir pilnīga faktu atklāšana savai vadībai, saprāta robežu
ievērošana un pastāvīga atsauce uz to, kā to uztvertu plašāka sabiedrība.

Mēs
+ nodrošināsim, lai visas dāvanas un piedāvātā izklaide
būtu atbilstīga un saskaņā ar L'ORÉAL ētikas principiem;
+ nodrošināsim to, lai, dibinot jaunas darījumu
attiecības, visas puses jau no paša sākuma
būtu informētas par L'ORÉAL priekšrakstiem
attiecībā uz dāvanām un izklaidi. No mūsu puses
ir jānoskaidro, kāda ir mūsu darījumu partnera
politika šajos jautājumos. Tas var efektīvi nodrošināt
izvairīšanos no jebkādiem pārpratumiem;
+ nekavējoties informēsim vadību par visām saņemtajām
dāvanām vai ielūgumiem un, ja nepieciešams, sekosim
iekšējām informācijas izpaušanas procedūrām.

Mēs
- nepieņemsim dāvanas vai izklaidi, ja vien
piedāvājuma vērtība nav nepārprotami simboliska;
- nepieņemsim un nesniegsim dāvanas skaidrā naudā.

Vai tas ir ētiski?
6.1 - Vai es drīkstu piedāvāt L'ORÉAL klientam biļetes
uz koncertu, ko nevaru apmeklēt?
Kādam no L'ORÉAL jābūt šajā koncertā un jāvar
pārstāvēt uzņēmums saskarsmē ar klientu kā jebkurā
šādā ārpusdarba pasākumā. Tas pats attiecas uz
izklaides piedāvājuma pieņemšanu no piegādātāja.
Tas ir pieļaujams vienīgi tādā gadījumā, ja izklaide ir
saprātīga, parasta un ierasta Jūsu darba attiecībās
un piedalās arī tas, kurš izklaidi piedāvājis.
6.2 - Mēs esam tikko kā noslēguši svarīgu darījumu
ar jaunu klientu. Mans realizācijas daļas vadītājs ir
ierosinājis, ka mēs varētu šo klientu uzaicināt uz klubu,
lai nosvinētu šo gadījumu. Nopriecājos, ka tā ir laba
doma, līdz brīdim, kad uzzināju, ka tas ir striptīzdeju
klubs! Jūtos patiešām neērti, piedāvājot šāda veida
izklaidi. Vai esmu pārmērīgi jūtīgs(-a)?
Klientiem piedāvātājai izklaidei ir jābūt ne tikai
saprātīgai, bet arī pieņemamai. Šāda veida klubs ir
ne tikai pretrunā ar L'ORÉAL BŪTĪBU, bet var likt arī
klientam justies ļoti neērti, nemaz nerunājot par tiem
Jūsu realizācijas daļas darbiniekiem, kas atzīs šāda
veida „izklaidi” par nepatīkamu. Jums jārosina savs
realizācijas daļas vadītājs meklēt piemērotāku iespēju.
Ilgtermiņā tas labi atsauksies uz visu uzņēmumu.
6.3 - Lai izpārdotu novecojušus produktus, piegādātājs
man nesen piedāvāja 15 % individuālo atlaidi. Vai es
drīkstu to pieņemt?
Ja vien tas nav izņēmuma gadījums, kad L’ORÉAL ar
piegādātājiem vienojas par atlaidēm, Jums jāinformē
vadība par jebkādām piegādātāja piedāvātajām atlaidēm.
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6.4 - Manos darba pienākumos ietilpst neskaitāmu
darījumu tikšanos, komandējumu un sanāksmju
organizēšana. Šobrīd viesnīca, kurā es bieži rezervēju
istabas L'ORÉAL darbiniekiem, ir piedāvājusi man
bezmaksas nedēļas nogali manu vecāku kāzu
jubilejas svinībām. Tas ir ļoti sirsnīgs žests no viņu
puses. Vai es drīkstu to pieņemt?
Nē. Pat ja Jūs personīgi negūsiet labumu no šīs dāvanas,
piedāvājuma pieņemšana apgrūtina objektivitātes
saglabāšanu, organizējot nākamo apmešanās iespēju
L'ORÉAL. Tikai šāda interešu konflikta parādīšanās vien
ir nepieņemama, un piedāvājums ir pieklājīgi jānoraida
un jāpaskaidro, kādēļ Jūs tā darāt.
6.5 - Piegādātājs man tikko piedāvāja lielu daudzumu
savu produktu. Es zinu, ka tie viņam nav izmaksājuši
daudz. Tādēļ — vai es drīkstu to pieņemt un vai man
tas ir jāpieņem?
Jums jāpateicas piegādātājam par viņa dāsnumu un
pieklājīgi jānoraida dāvana. Jūs varat pieņemt tikai tādas
dāvanas un ielūgumus, kuru vērtība ir simboliska. Šādas
dāvanas var būt, piemēram, produkti ar piegādātāja
uzņēmuma logotipu vai šokolādes konfekšu kārba. Ja
Jūs uzskatāt, ka atteikums pieņemt dāvanu var kaitēt
biznesa attiecībām, konsultējieties ar savu vadību un
atrodiet piemērotu veidu, kā rīkoties ar šo dāvanu.
6.6 - Es ar klientu apspriežu iespēju palielināt
vietu, ko plauktos aizņem mūsu produkcija. Mana
kontaktpersona atsakās izskatīt mūsu piedāvājumu
un apgalvo, ka mūsu konkurenti pret viņu ir „jaukāki”.
Man ir radies iespaids, ka viņš vēlas no manis dāvanu,
bet neko konkrētu viņš man nav lūdzis.
Dalieties savās bažās ar savu vadību. Iespējams, būs
nepieciešams runāt ar klienta vadību, jo maz ticams, ka
viņi veicina šāda veida uzvedību no saviem darbiniekiem.
Katrā gadījumā nepadodieties kārdinājumam.
Konstruktīvas sarunas ar mūsu klientiem ir balstītas uz
mūsu produkcijas kvalitāti un mūsu cenu politiku, nevis
mūsu spēju pasniegt viņu darbiniekiem dāvanas.
LAI SAŅEMTU PLAŠĀKU INFORMĀCIJU:
lasiet sadaļas „Kā mēs veicam iegādi” un „Kā mēs
novēršam korupciju”, kā arī Jūsu vietējo politiku
attiecībā uz dāvanām un izklaidi.

Ar ko sazināties. Ja Jūs satrauc problēma, kas saistīta
ar dāvanām un izklaidi, neklusējiet. Runājiet ar savu
vadītāju, savu personāla daļas vadītāju vai savu
ētikas korespondentu; viņi spēs Jums palīdzēt un Jūs
atbalstīt (skat. nodaļu „Man ir bažas: atklāta saruna”).

Kā mēs strādājam

KUKUĻDOŠANA

 N MAKSĀJUMI UZŅĒMUMA
U
DARBĪBAS SEKMĒŠANAI
Mēs uzskatām, ka korupcija ir nepieņemama un nav savienojama ar L’ORÉAL BŪTĪBU. Tas var postoši atsaukties
uz kopienām, kur mēs strādājam, un tas kaitē uzņēmumam. Korupcija ir aizliegta visās mūsu darbības valstīs, un
tas īpaši attiecas uz gadījumiem, kad ir iesaistīti valsts iestāžu pārstāvji. Mēs praktizējam pilnīgu neiecietību, ja
runa ir par korupciju, kas ietver „maksājumus uzņēmuma darbības sekmēšanai”. Tie ir maksājumi, ko izmanto,
lai nodrošinātu vai paātrinātu valdības likumīgās, parastajā kārtībā paredzētās darbības, tādas kā atļauju
izsniegšana vai muitā turēto preču izlaišana.

Mēs
+n
 odrošināsim, ka mūsu biznesa partneri un
starpnieki būs informēti par mūsu standartiem un
apņemsies tos īpaši ievērot, kad viņi mūs pārstāvēs
valstī, kurā ir augsts korupcijas risks;
+n
 ekavējoties informēsim savu vadītāju un mūsu
valsts reģionālo vadītāju vai, ja runa ir par
korporatīvās vai reģionu padomes locekļiem,
Grupas izpildkomitejas dalībnieku, kuram mēs
ziņojam par jebkurām darbībām, kas ir pretrunā ar
mūsu korupcijas novēršanas politiku;
+ nekavējoties informēsim mūsu valsts reģionālo
vadītāju vai, ja runa ir par korporatīvās vai reģionu
padomes locekļiem, Grupas izpildkomitejas
dalībnieku, kuram mēs ziņojam, kad saskaramies
ar izspiešanu, t.i., maksājumu skaidrā naudā vai ko
vērtīgu, vai izspiešanas mēģinājumu, lai izvairītos
no tūlītēja kaitējuma L’ORÉAL darbiniekam vai
pārstāvim, un rūpīgi dokumentēsim šo prasību.

Vai tas ir ētiski?
7.1 - Man ir teikts, ka man būtu jānolīgst vietējais
„konsultants”, kurš man palīdzētu saņemt visas
nepieciešamās atļaujas, kādas mums vajadzīgas no
ārvalsts varas iestādēm. Šis konsultants pieprasīja
lielu avansu un teica, ka izmantos naudu, lai
„palīdzētu virzīt procesu uz priekšu”. Tā kā mēs
patiešām nezinām, kur šī nauda tiks izlietota, vai
mums par to būtu jāuztraucas?
Jā. Ja Jums ir aizdomas par kādu pārstāvi, ka viņš/
viņa rīkojas nepienācīgi, Jūs nedrīkstat maksāt nekādu
šādu avansu vai jebkādu citu summu, iekams nav
noskaidrots, ka nav veikti nekādi neatbilstīgi maksājumi
vai tos nav paredzēts veikt.
7.2 -Es veidoju jaunu biroju, un vietējās varas iestādes
pieprasīja samaksāt nelielu naudas summu, pirms
viņi ievelk mūsu tālruņu līnijas. Vai drīkstu veikt šo
maksājumu?

Mēs

Nē. Ja maksājums nav oficiāla samaksa par tālruņu līniju
ievilkšanu, Jūs tādu nedrīkstat maksāt.

- nepiedāvāsim, nesolīsim un nedosim naudu,
tostarp naudu uzņēmuma darbības sekmēšanai
vai jebko vērtīgu (dāvanas, izklaidi u.tml.) valsts
iestādes, politiskās partijas pārstāvim vai politiķim,
arodbiedrības pārstāvim vai personai, kas iesaistīta
arodbiedrībā;

7.3 - Es patlaban esmu sācis piegādāt mūsu produktus
jaunam klientam. Konsultants, kas strādā pie šī
klienta, sazinājās ar mani un pateica, ka var man
palīdzēt, sniedzot man konfidenciālu informāciju par
šo klientu.

- nepiedāvāsim, nesolīsim un nedosim naudu vai
jebko vērtīgu (dāvanas, izklaidi u.tml.) labdarības vai
līdzīgai iestādei ar mērķi gūt jebkādu priekšrocību
uzņēmumam L’ORÉAL no valsts iestādes, politiskās
partijas vai arodbiedrības pārstāvja;
- nepiedāvāsim, nesolīsim un nedosim naudu vai jebko
vērtīgu (dāvanas, izklaidi u.tml.) cita uzņēmuma
darbiniekam vai pārstāvim, kā rezultātā darbinieks
var kļūt nelojāls savam uzņēmumam;
- nepieņemsim un nelūgsim naudu vai jebko vērtīgu
(dāvanas, izklaidi u.tml.), kā rezultātā mēs varam kļūt
nelojāli uzņēmumam L’ORÉAL vai rasties iespaids,
ka tiek ietekmēti biznesa sakari;
- nekad neizmantosim trešās personas, lai tās
paveiktu ko tādu, ko mēs paši nedrīkstam vai
neesam sev atļāvuši darīt tiešā veidā. Tas nozīmē,
ka mums ļoti rūpīgi jāizvēlas un jāpārrauga mūsu
konsultanti, apakšuzņēmēji, aģenti un biznesa
partneri.

Jums jāatsakās no šī piedāvājuma un jāinformē savs
vadītājs. Iespējams, vajadzēs arī paziņot Jūsu klientam,
ka trešā persona mēģina pārdot viņam piederošu
konfidenciālu informāciju.
LAI SAŅEMTU PLAŠĀKU INFORMĀCIJU:
lasiet sadaļu „Kā mēs novēršam korupciju”.

Ar ko sazināties. Ja Jūs satrauc problēma, kas saistīta
ar kukuļdošanu un maksājumiem uzņēmuma darbības
sekmēšanai, neklusējiet. Runājiet ar savu vadītāju,
savu iekšējās kontroles vadītāju, savu finanšu
direktoru, savu juridisko direktoru, savu iepirkumu
nodaļas vadītāju, savu personāla daļas vadītāju vai
savu ētikas korespondentu; viņi spēs Jums palīdzēt
un Jūs atbalstīt (skat. arī nodaļas „Dāvanas un
izklaide” un „Man ir bažas: atklāta saruna”).
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Kā uzņēmēji

KONFIDENCIĀLA

INFORMĀCIJA
Informācija ir vērtīgs resurss. Nesankcionēta iekšējas informācijas izpaušana var izraisīt L’ORÉAL vērtības
krišanos un kaitējumu uzņēmumam. Mums visiem ir jānodrošina iekšējās informācijas aizsardzība, strikti
sekojot Grupas noteikumiem, kas veltīti šai tēmai. Tiem no mums, kuriem ir piekļuve darījumu partneru
konfidenciālajai informācijai, ir līdzīgs pienākums nepieļaut viņu informācijas izpaušanu.

Mēs
+ iekšēju informāciju izpaudīsim tikai cilvēkiem ar
pamatotu „vajadzību zināt”, kas kalpo L'ORÉAL
interesēm;
+ sekosim jaunākajai informācijai par Grupas
noteiktumiem attiecībā uz informācijas pārvaldību;
+ droši uzglabāsim visus konfidenciālos darbinieku,
patērētāju, klientu un piegādātāju ierakstus
(gan papīra, gan elektroniskā formā);
+ pirms dalīsimies iekšējā informācijā ar trešajām
personām ārpus L’ORÉAL (tostarp ar mūsu ģimenes
locekļiem vai izmantojot sociālos tīklus), noskaidrosim,
kādu informāciju mums ir tiesības izplatīt.

Mēs
- neapspriedīsim konfidenciālu informāciju publiskajā
telpā, kur ir iespējams noklausīties vai apdraudēt
datus;
- neizpaudīsim iepriekšējā darba devēja iekšējo
informāciju;
- aizejot no darba L'ORÉAL, paturēsim visu iekšējo
informāciju (tostarp visas oriģinālo materiālu kopijas).

Vai tas ir ētiski?
8.1 - Mani draugi bieži mani iztaujā par darbu
L'ORÉAL: viņi, teiksim, vēlas zināt, kādas sastāvdaļas
mēs izmantojam savos produktos vai kādus jaunus
produktus gatavojamies laist pārdošanā. Neapšaubāmi,
es sava darba dēļ zinu visai daudz atbilžu uz šiem
jautājumiem — cik daudz es drīkstu viņiem stāstīt?
Jebkura informācija (rakstiskā, elektroniskā, vārdiskā
vai jebkādā citā formā), kas nav publiski pieejama un
kurai Jums ir piekļuve kā L'ORÉAL darbiniekam, ir
uzskatāma par iekšēju. Šādas informācijas atklāšana
pat uzticamiem draugiem nav pieļaujama. Tas var kaitēt
L'ORÉAL interesēm.
8.2 - Mūsdienās mēs dzīvojam pasaulē, kur digitālā
revolūcija ir atvieglojusi sakarus un sniedz bezgalīgas
saziņas iespējas. Tas apdraud mūsu ētikas kodeksa
konfidencialitātes principus.
Tā ir tiesa, ka digitālajā pasaulē konfidencialitātes
nodrošināšana kļūst aizvien sarežģītāka, bet tieši tāpēc
tas ir vēl svarīgāk. Katra pienākums ir iepazīties ar Grupas
noteikumiem par šo tēmu, proti, uzzināt, kā pareizi lietot
sociālos tīklus un informāciju, un sakaru tehnoloģijas.
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8.3 - Kādu dienu es vedu uz tikšanos potenciālu
klientu. Pa ceļam uz apspriežu zāli mēs gājām garām
kolēģa darba kabinetam. Durvis bija vaļā, un viņš pa
skaļruņtālruni runāja ar citu klientu par mūsu cenu
veidošanas nosacījumiem. Brīdī, kad gājām garām,
mēs varējām dzirdēt viņu piedāvājam dažus īpašus
darījumus — un to visu varēja dzirdēt arī mans klients!
Kolēģim taču bija jābūt uzmanīgākam?
Mums visiem ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai
aizsargātu informācijas konfidencialitāti pat darba vietā:
piemēram, ievērojot „tīra darba galda” politiku, ieslēdzot
lietu failus, regulāri mainot paroles un ievērojot
piesardzību, kad runājam pa skaļruņtālruņiem. Nekad
nevar zināt, kas iet garām, un pat L’ORÉAL darbinieku
starpā komerciāli sensitīva informācija ir jāizplata tikai
tiem, kuriem to „vajag zināt”.
8.4 - Mans kolēģis, kas pametis darbu L’ORÉAL,
pastāstīja, ka viņš tikai tagad esot sapratis, ka viņam
joprojām mājās ir iekšēji L’ORÉAL dokumenti.
Kādu padomu lai viņam dod?
Ja šie dokumenti ir kopijas, Jums viņam jālūdz tos
iznīcināt. Ja tie ir oriģināli, tie jāpārsūta L’ORÉAL
darbiniekam, kas ir pilnvarots saņemt šādu informāciju.
Runājiet ar savu vadītāju, lai panāktu, ka rīkojaties pareizi.
LAI SAŅEMTU PLAŠĀKU INFORMĀCIJU:
izlasiet sadaļu „Kā veicam iegādi”, kurā ir paskaidrotas
attiecības ar piegādātājiem, un sadaļu „Kā mēs
konkurējam”, kurā pastāstīts par mūsu attiecībām ar
konkurentiem un klientiem.

Ar ko sazināties. Ja Jūs satrauc problēma, kas
saistīta ar konfidencialitāti, neklusējiet. Runājiet
ar savu vadītāju, savu personāla daļas vadītāju
vai savu ētikas korespondentu; viņi spēs Jums
palīdzēt un Jūs atbalstīt (skat. nodaļu „Man ir
bažas: atklāta saruna”).

Kā mēs strādājam

UZŅĒMUMA

PĀRSTĀVĒŠANA
L'ORÉAL reputācij ir atkarīga no mūsu visu uzvedības.

Mēs
+ rīkosimies, paturot prātā L’ORÉAL labākās intereses;
+ demonstrēsim L’ORÉAL ētikas principus mūsu
profesionālajā rīcībā un valodā;
+ nodrošināsim, lai mūsu personiskie uzskati vai
intereses netiktu jaukti ar uzņēmuma uzskatiem
un interesēm;
+ izvairīsimies sniegt savu viedokli par kolēģiem un
darbavietām karjeras veicināšanas vietnēs (piem.,
LinkedIn);
+ vienmēr identificēsim sevi kā L’ORÉAL darbiniekus,
kad izmantosim sociālos tīklus savā profesionālajā
darbā;
+ vienmēr paturēsim prātā, ka internetā nav nekā
slepena vai konfidenciāla;
+ vienmēr nodrošināsim, ka jebkādi digitāli sakari
uzņēmumā L’ORÉAL vai kādā no tā zīmoliem ir tikuši
pareizi sagatavoti.

Mēs
- nerunāsim un nerakstīsim, un nekādā veidā
neuzņemsies saistības L’ORÉAL vārdā, ja vien nebūsim
saņēmuši atbilstošu atļauju;
- izvairīsimies runāt un rakstīt par tēmām, kas ir ārpus
mūsu personiskās kompetences;
- neizmantosim L’ORÉAL iespiedveidlapu vai e-pasta
adrešu lietošanas, izsakot personisko viedokli vai
kārtojot personiskās lietas.

Vai tas ir ētiski?
9.1 - Es ieskatījos kolēģa „blogā” un redzēju, ka viņš
izteicis savus personiskos uzskatus par L'ORÉAL
vadību. Viņš nav rakstījis, ka ir L'ORÉAL darbinieks,
taču to ir visai viegli noprast pēc pārējās informācijas,
kādu viņš sniedzis, piemēram, „es strādāju kosmētikas
uzņēmumā Nr.1!” Vai man par to nebūtu ar viņu
jāaprunājas?
„Blogošana” kļūst arvien populārāks pašizteikšanās
veids. Piedaloties „blogu” rakstīšanā, darbiniekiem
ir nepārprotami jādara zināms, ka viņi izsaka savus
personiskos uzskatus, un jāveic visi nepieciešamie
piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu to, ka šie
uzskati nekādā veidā netiktu uztverti kā L'ORÉAL
viedoklis. Jums vispirms būtu jāpārrunā šis jautājums
ar savu kolēģi, jo, iespējams, viņš nav sapratis, ka viņa
darbība varētu būt pretrunā ar L'ORÉAL interesēm.
Nepieciešamības gadījumā Jūs varat izšķirties par šī
jautājuma apspriešanu ar savu vadītāju.

9.2 - Mūsu darba grupa piedalījās konferencē, kas
nozīmēja arī pārnakšņošanu un vakariņas konferences
viesnīcā. Viens no manas darba grupas locekļiem
vakariņu laikā iedzēra vairāk nekā vajadzētu un sāka
nelāgi uzvesties, stāstīja muļķīgus jokus un kļuva
agresīvs pret viesnīcas personālu. Kas man viņam
būtu jāsaka par šādu uzvedību?
Lai gan incidents notika vakarā, Jūsu darba grupas
loceklis joprojām bija uzņēmuma darba uzdevumā.
Attiecībā pret pārējiem, kas bija ap viņu, viņš pārstāvēja
L'ORÉAL. Saprotams, ka viņa uzvedība nebija
pieņemama.
9.3 - Es piedalījos starptautiskā konferencē un
iesildīšanās kokteiļa laikā es parunāju ar citu
dalībnieku par savām aktivitātēm uzņēmumā
L’ORÉAL. Vēlāk vakara gaitā es aptvēru, ka jaunā
sieviete, kas atradās man blakus, ir žurnāliste, kas
gatavo materiālu par konferenci. Lai arī es neatklāju
neko īpaši konfidenciālu, es nevēlos redzēt savus
apgalvojumus uz pirmās lapas.
Kad atrodaties sabiedrībā, Jums pastāvīgi jāpatur prātā,
ka Jūsu teiktais profesionālā vai personiskā situācijā
kopā ar žurnālistu var tikt atkārtots. Sazinieties ar
komunikāciju direktoru, kas zinās, kā Jums palīdzēt.
9.4 - Dažreiz internets šķiet pārpilns ar kļūdainu
informāciju par L'ORÉAL. Vai mans pienākums būtu
to labot?
Nē. Ja sabiedrībā cirkulē kļūdaina informācija, Jums
par to jāinformē sabiedrisko attiecību nodaļa, un
nepieciešamības gadījumā viņi rīkosies. Taču neviens
attiecīgi nepilnvarots darbinieks nedrīkst ne internetā,
ne kur citur izvietot uzņēmuma informāciju vai paust
uzņēmuma nostāju.
9.5 - Es pirmoreiz apmeklēju tirdzniecības asociācijas
sapulci. Kādi soļi jāsper, lai nodrošinātu, ka nepastāv
risks uzņēmumam L’ORÉAL?
Konsultējieties ar juridisko direktoru par to, kāda
veida informāciju var brīvi apspriest, un noklausieties
tiešsaistes kursu par konkurences likumu. Jums arī
jāiepazīstas ar sadaļām „Kā mēs konkurējam” un „Kā
mēs novēršam korupciju”.

Ar ko sazināties. Ja Jūs satrauc problēma, kas
saistīta ar uzņēmuma pārstāvēšanu, neklusējiet.
Runājiet ar savu vadītāju, savu sabiedrisko sakaru
vadītāju, savu personāla daļas vadītāju vai savu
ētikas korespondentu; viņi spēs Jums palīdzēt un
Jūs atbalstīt (skat. nodaļu „Man ir bažas: atklāta
saruna”).
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Kā uzņēmēji

PRIVĀTUMS

UN DATU AIZSARDZĪBA
Mums visiem ir tiesības uz privātumu.
Uzņēmums L'ORÉAL ir apņēmies respektēt visu ieinteresēto pušu personisko informāciju (tas ietver darbiniekus,
patērētājus un biznesa partnerus). Uzņēmums iegūst un patur tikai tādus datus, kas ir nepieciešami L'ORÉAL
produktīvai darbībai.

Mēs
+ nodrošināsim, ka visas personas, no kā mēs
apkopojam personiskos datus, ir informētas par
to, kāda veida informāciju mēs apkopojam, kā
to plānojam izmantot un kā viņas ar mums var
sazināties jautājumu gadījumā;
+ apkoposim tikai nepieciešamos personiskos datus;
+ iznīcināsim vai izlabosim visus nepareizos vai
nepilnīgos datus;
+ nodrošināsim, lai šāda informācija tiktu droši
uzglabāta;
+ L’ORÉAL iekšienē nodrošināsim, ka mēs šādus
datus sniedzam tikai pilnvarotām personām saskaņā
ar striktu „vajag zināt” principu;
+ meklēsim juridisku konsultāciju pirms šādu
personisko datu pārsūtīšanas ārpus valsts, kur tie
tika apkopoti;
+ cienīsim mūsu kolēģu tiesības uz privātumu;
+ nodrošināsim, ka trešās puses, kurām mēs varētu
uzticēt personisko datu vākšanu vai lietošanu,
ievēro šos principus.

Mēs
- nevāksim „sensitīvu” informāciju (īpaši attiecībā
uz veselības stāvokli, etnisko piederību, seksuālo
orientāciju, politiskajiem uzskatiem, reliģiju) bez
attiecīgās personas piekrišanas, izņemot gadījumus,
kad to pieprasa likums;
- nesniegsim personiskus datus nevienai personai
ārpus L’ORÉAL, ja vien šādu rīcību nenosaka
juridiska prasība, netiek izmantoti tehniskie
pakalpojumi vai darbiniekam nav īpaša rakstiska
pilnvara;
- neglabāsim šādu informāciju ilgāk nekā tas ir
nepieciešams, ievērojot juridisko vai lietišķo
pamatojumu, kādēļ šī informācija tika iegūta;
- nepiekļūsim personiskajiem datiem un neuzglabāsim
tos, ja mums nav attiecīga pilnvarojuma un
nepārprotamas darba vajadzības pēc šādas
informācijas.
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Vai tas ir ētiski?
10.1 - Kāpēc uzņēmumam L’ORÉAL nepieciešama
piekļuve personiskajiem datiem?
Uzņēmumam L’ORÉAL jāvāc un jāizmanto personiskie
dati, lai izpildītu dažādas darbinieku, patērētāju
un ieinteresēto pušu prasības. Piemēram, mēs
apkopojame-pasta adreses, lai sūtītu patērētājiem vai
akcionāriem, val candidātiem nepieciešamo informāciju.
Mēs vācam personiskos datus arī mārketinga mērķiem,
piemēram, organizējot konkursus ar balvām vai veidojot
CRM datu bāzes. Mums nepieciešami personiskie dati
par mūsu darbiniekiem, lai mēs varētu viņiem maksāt
un vadīt viņu karjeras, kā arī juridisku un drošības
apsvērumu dēļ. Mums jāvāc personiskie dati, ja mēs
nolemjam strādāt ar jaunu klientu vai piegādātāju.
Visbeidzot mēs vācam personiskos datus patērētāju
izpētes laikā un mūsu novērtējumu centros.
10.2 - Komandējuma laikā tika nozagta mana
ceļasoma, kurā atradās USB atslēga ar klientu
personiskajiem datiem. Diemžēl tie nebija šifrēti, taču
es nevaru iedomāties, ko „zaglis” ar to varētu iesākt.
Personisko datu nozaudēšana var izraisīt tiesvedību,
iedragāt L’ORÉAL reputāciju un negatīvi ietekmēt
cilvēkus, kuru dati tika nozagti. Identitāšu zagšana,
kuras pamatā ir šādā veidā zaudēti dati, kļūst aizvien
izplatītāka. Tāpēc ir kritiski svarīgi ievērot iekšējos
likumus un procedūras attiecībā uz datu šifrēšanu.
Ja vien tas iespējams, padariet personiskos datus
anonīmus vai izmantojiet kodētus vārdus.
10.3 - Lai veiktu izvērtējošu izpēti, mums jāpiekļūst
mūsu brīvprātīgo personiskajiem datiem. Noteikta
informācija var interesēt citus uzņēmumus, kuri ir
gatavi to iegādāties. Vai mums ir tiesības to pārdot?
Mēs, L’ORÉAL, esam apņēmušies aizsargāt personisko
informāciju, ko mēs apkopojam savu darbību laikā.
Nav iespējams izmantot šādus personiskos datus, ja
iesaistītie cilvēki netiek iepriekš par to informēti vai nav
atbilstošas rakstiskas vienošanās.
10.4 - Man jāpārsūta patērētāju personiskā informācija
aģentūrai, kas atrodas citā valstī. Kam lūgt padomu?
Vislabāk šajā gadījumā ir sazināties ar juridisko
direktoru. Likumi dažādās valstīs būtiski atšķiras. Tieši
tāpēc mums nav jāsūta personiskā informācija trešajai
pusei, ja tā nav parakstījusi apņemšanos ievērot mūsu
standartus attiecībā uz personisko datu aizsardzību.

Kā mēs strādājam
10.5 - Mūsu patērētāju nodaļa tikko saņēma e-pastu
no patērētājas, kas vēlas zināt, kāda viņas personiskā
informācija ir mūsu rīcībā, un pieprasa iznīcināt šos
datus. Vai mums tā obligāti jārīkojas?
Jā, mēs vienmēr cienām patērētāja prasības, ja tas
nevēlas, lai mēs izmantojam viņa personiskos datus
mārketinga mērķiem, un mums jānodrošina regulāra
sarakstu atjaunināšana. Noteiktās valstīs ir saraksti,
kuros patērētāji var reģistrēt, ka tie vēlas, lai viņu
personiskā informācija tiktu lietota. Lūdziet padomu
juridiskajam direktoram, lai saņemtu vislabāko atbildi
par šī patērētāja pieprasījumu.

Ar ko sazināties. Ja Jūs satrauc problēma, kas
saistīta ar privātumu un/vai personiskajiem
datiem, neklusējiet. Runājiet ar savu vadītāju, savu
juridisko vadītāju, savu personāla daļas vadītāju
vai savu ētikas korespondentu; viņi spēs Jums
palīdzēt un Jūs atbalstīt (skat. nodaļu „Man ir
bažas: atklāta saruna”).

10.6 - Es vēlējos vienai savai kolēģei kā pārsteigumu
nosūtīt uz mājām dzimšanas dienas dāvanu. Es lūdzu
personāla daļai, lai viņi man iedod viņas personisko
adresi, taču viņi atbildēja, ka nevar man to dot, jo tas
būtu „viņas tiesību uz privātumu pārkāpums”! Vai tas
nav nedaudz pārspīlēti?
Personāla daļas reakcija ir absolūti pareiza — visiem
darbinieku personiskajiem datiem jāpaliek stingri
konfidenciāliem. Viņi nevar sākt izdarīt izņēmumus.
10.7 - Es nesen noklausījos savu vadītāju runājam
ar personāla daļu par vienu no savām kolēģēm un
uzzināju faktu, ka viņa ir smagi slima. Savā brīvajā
laikā es brīvprātīgi piedalos labdarības darbā, kas
saistīts ar palīdzību smagi slimiem cilvēkiem, un es
gribētu zināt, vai ir kas tāds, ko es varētu darīt, lai
palīdzētu. Vai es varu runāt tieši ar savu kolēģi vai
man vispirms runāt ar savu vadītāju?
Nē. Nesazinieties ar savu kolēģi tiešā veidā, bet tā
vietā vērsieties pie sava vadītāja vai personāla vadības
nodaļā. Ja viņi uzskatīs to par pieņemamu rīcību,
viņi sazināsies ar Jūsu kolēģi un informēs to. Cienot
savas kolēģes privātumu, Jums, protams, nevajag šo
informāciju izplatīt nevienam tālāk.
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Kā uzņēmēji

UZŅĒMUMA RESURSU

IZMANTOŠANA

Uzņēmuma resursi ir paredzēti, lai palīdzētu darbiniekiem sasniegt L'ORÉAL uzņēmējdarbības mērķus.
Nepareizi izmantoti vai iztērēti uzņēmuma resursi, tostarp darbinieku laiks, aizskar visus un negatīvi ietekmē
L'ORÉAL operatīvās un finanšu darbības rezultātus.

Mēs
+ r espektēsim un aizstāvēsim uzņēmuma resursus
un nodrošināsim, lai tie netiek pazaudēti, sabojāti,
ļaunprātīgi izmantoti vai iztērēti, vai aizdoti, nodoti
citām personām, pārdoti vai dāvināti bez attiecīgas
atļaujas;
+a
 pzināsimies, ka visi uzņēmuma resursi un
dokumenti pieder L'ORÉAL.

Mēs
-n
 eizmantosim uzņēmuma aktīvus personiskiem
mērķiem. Ierobežoti izmantosim tādus pieejamos
sakaru līdzekļus, kā e-pasts, tālrunis un internets, tā,
lai tas neradītu nepamatotas izmaksas un netraucētu
mums veikt darba pienākumus;
-n
 eizmantosim datorsistēmas, uzņēmuma e-pasta
kontus un internetu nepiemērotā veidā;
-n
 eizmantosim trešo pušu aktīvus (fotoattēlus,
filmas, rakstus u.tml.), iepriekš nenodrošinot, ka
uzņēmumam L’ORÉAL ir tiesības tos izmantot;
-n
 epiekļūsim mūsu kontaktpersonu sarakstam/
profesionālajai elektronisko adrešu grāmatai
sociālajos tīklos (Facebook, LinkedIn u.tml.).

Vai tas ir ētiski?
11.1 - Man ir aizdomas, ka viens no manas darba
grupas locekļiem darba laikā sniedz konsultācijas ar
L’ORÉAL nesaistītiem uzņēmumiem, izmantojot savu
uzņēmuma klēpjdatoru un e-pastu. Esmu to minējis
draugam informācijas dienestā. Viņš var piekļūt
minētā puiša e-pastam un ir piedāvājis palīdzēt man
veikt nelielu privātdetektīva izmeklēšanu, lai atklātu,
kas notiek. Vai tā drīkst?
Nē. Ja Jums ir šāda veida aizdomas, Jums tās
jāapspriež tieši ar savu vadītāju. Pastāv konkrētas
procedūras, kā piekļūt darbinieku e-pasta kontiem
saistībā ar noteikumu pārkāpumu izmeklēšanu. Pat ja
Jūsu draugam IT nodaļā ir piekļuve šiem kontiem, viņš
to nedrīkst izmantot šādā nolūkā bez pienācīga un
oficiāla uzņēmuma pilnvarojuma un noteiktajā kārtībā.
11.2 - Mūsu mājās ir salūzis printeris, un manai sievai
steidzami jānosūta savs CV saistībā ar iespējamo
darbu. Vai es drīkstu to uzrakstīt un izdrukāt darbā?
Jūs drīkstat lietot datoru ārpus darba laika personisku
dokumentu sastādīšanai, ja vien tas netiek darīts
regulāri, tiek darīts pamatoti un netraucē Jūsu darba
pienākumu izpildi, kā arī nenotiek darba laikā.
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11.3 - Es mēdzu saņemt „dienas joka” e-pastus no
drauga, kas strādā citā nodaļā; daži no tiem ir patiesi
asprātīgi. Man gribētos tos pārsūtīt saviem kolēģiem,
ļaujot viņiem pirmdienas rītā pasmaidīt, taču neesmu
pārliecināts, vai vadītājam tas patiks. Kā man rīkoties?
Dzēst vadītāju no saraksta?
Šādi joki nav jāsūta. Atcerieties, ka dažādiem cilvēkiem
ir atšķirīgas humora izjūtas. Jo īpaši Jums būtu jāpatur
prātā, ka uzņēmuma e-pastu un interneta piekļuves
sistēmas nekad nedrīkst lietot tādu materiālu piekļuvei,
glabāšanai, sūtīšanai vai publicēšanai, kas neatbilst
L'ORÉAL BŪTĪBAI — jo īpaši attiecībā uz cieņu pret
indivīdu. Tas, protams, ietver pornogrāfiskus vai
nepārprotami seksuālus attēlus, politiska vai reliģiska
satura materiālus, rasistiskus komentārus vai jebko citu,
kas popularizē vardarbību, naidu vai neiecietību.
11.4 - Vai es varu draugiem pārdot produktus,
ko iegādājamies mūsu uzņēmuma veikalā bez
uzcenojuma? Vai es varu tos saviem draugiem pārdot
par tirgus cenām?
Produkcija, ko varat iegādāties uzņēmuma veikalā, ir
strikti paredzēta Jūsu un Jūsu ģimenes personiskajai
lietošanai, un to nedrīkst pārdot tālāk neatkarīgi no
cenas.

Ar ko sazināties. Ja Jūs satrauc problēma, kas
saistīta ar uzņēmuma resursu izmantošanu,
neklusējiet. Runājiet ar savu vadītāju, savu
personāla daļas vadītāju vai savu ētikas
korespondentu; viņi spēs Jums palīdzēt un Jūs
atbalstīt (skat. arī nodaļu „Man ir bažas: atklāta
saruna”).

Kā mēs strādājam

FINANŠU UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS
PĀRSKATI

UN CĪŅA PRET NAUDAS
ATMAZGĀŠANU

Mums visiem ir pienākums nodrošināt, ka visi mūsu ieraksti — gan finanšu, gan pārējie — ir precīzi. Precizitāte
ir svarīgs faktors sekmīgas uzņēmējdarbības nodrošināšanai. Tā ir nepieciešama, lai uzņēmējdarbība būtu
legāla, godīga un efektīva. It īpaši ir svarīgi nodrošināt caurskatāmas, sistemātiskas un uzticamas informācijas
sniegšanu mūsu akcionāriem. Visbeidzot mums jānodrošina, ka mūsu darbības netiek izmantotas noziedzīgā
ceļā iegūtas naudas atmazgāšanai.

Mēs
+d
 arīsim visu, kas no mums atkarīgs, lai vienmēr
tiktu sagatavoti precīzi finanšu un uzņēmējdarbības
pārskati, tostarp finanšu un cita veida pārskati;
+p
 ārskatus glabāsim drošībā un ievērosim vadlīnijas
par pārskatu saglabāšanu;
+ s ekosim iekšējām pārbaudes procedūrām, lai varam
nodrošināt, ka strādājam ar klientiem, kuru darbības
ir likumīgas un kuru nauda nenāk no noziedzīgām
aktivitātēm;
+ sadarbosimies ar iekšējiem un ārējiem revidentiem.

Mēs
- nepārdosim, nenodosim un nelikvidēsim L'ORÉAL
aktīvus bez atbilstošas sankcionēšanas un
apstiprināšanas;
- nepieņemsim norēķinus skaidrā naudā. Ja citas
iespējas nav un vienīgā prasība ir nepārsniegt likumā
atļauto summu, skaidras naudas norēķini atklātā
veidā jāsankcionē, pareizi jāreģistrē un jādokumentē;
- neslēpsim maksājumus, izmantojot trešās puses;

Vai tas ir ētiski?
12.1 - Mans vadītājs lūdza pārbaudīt viņa sagatavoto
gada pārdošanas ieņēmumu pārskatu. To darot,
atklāju, ka tajā, manuprāt, ir kļūda un neviens cits,
šķiet, to nav pamanījis. Mani satrauc, ka par to būs
jārunā, jo nevēlos pakļaut riskam savas attiecības ar
vadītāju. Kā man rīkoties?
Iemesls, kāpēc Jūs lūdza pārbaudīt pārdošanas
ieņēmumu pārskatu, jau tieši tāds arī ir — pārliecināties,
vai tajā nav kļūdu. Ja Jūs par tām nerunāsiet, Jūs
pienācīgi neveicat savu darbu un nerīkojaties saskaņā
ar uzņēmuma interesēm. Jums ir jārunā ar savu vadītāju
par to, ko esat atklājis. Viņam/ viņai nav iemesla uz
Jums dusmoties, gluži otrādi, Jūs esat labi veicis savu
darbu, ļaujot izvairīties no neprecīzas informācijas
nodošanas tālāk.

čeks; vienkārši lai iegūtu pareizo kopsummu?
Tas nekādā gadījumā nebūs negodīgi, jo es taču
nepārsniegšu reālo summu. Tādējādi es tikai saņemšu
to, kas man pienākas.
Nē, tas nebūs labi. Tas nozīmēs, ka izdevumu pārskati ir
neprecīzi, kas savukārt radīs neprecīzu grāmatvedības
uzskaiti. Jums jāatbild par visu čeku saglabāšanu, tā ir
vienīgā garantija, ka saņemsiet Jums pienākošos summu.
12.3 - Viens no mūsu klientiem ir jautājis, vai viņi
var norēķināties no dažādiem kontiem, izmantojot
skaidras naudas un čeku apvienojumu. Vai tā drīkst?
Kā man rīkoties?
Ar šāda veida norēķiniem ir īpaši jāuzmanās. Tā var
būt naudas atmazgāšana — process, kur laikā no
nelikumīgiem avotiem (piem., narkotikas, kukuļdošana,
prostitūcija u.tml.) iegūti līdzekļi tiek slēpti vai
padarīti šķietami likumīgi. Jums jāveic visi iespējamie
pasākumi, lai pārliecinātos, vai darījums ir godīgs.
Šādus maksājumus var pieņemt tikai ārkārtas apstākļos,
kad saņemts vadītāja apstiprinājums. Bīstamo
pazīmju, kurām jāpievērš uzmanība, starpā ir šādas:
maksājumi, kas tiek veikti citā valūtā nekā norādīts
rēķinā; mēģinājumi veikt maksājumus skaidrā naudā;
maksājumi, ko veic kāds, kurš nav līgumslēdzēja puse;
maksājumi kontā vai no konta, kas nav parastajās
darījumu attiecībās norādītais konts; lūgumi veikt
pārmaksu. Ja konta īpašnieks nav līgumslēdzēja
uzņēmums, maksājums jāatsaka.
LAI SAŅEMTU PLAŠĀKU INFORMĀCIJU:
par precizitāti attiecībā uz finanšu un uzņēmējdarbības
pārskatiem un cīņu pret naudas atmazgāšanu lasiet sadaļu
„Kā mēs novēršam korupciju”.

Ar ko sazināties. Ja Jūs satrauc problēma, kas
saistīta ar finanšu un uzņēmējdarbības pārskatu
precizitāti, neklusējiet. Runājiet ar savu vadītāju,
savu finanšu direktoru, savu personāla daļas
vadītāju vai savu ētikas korespondentu; viņi spēs
Jums palīdzēt un Jūs atbalstīt (skat. nodaļu „Man ir
bažas: atklāta saruna”).

12.2 - Dažkārt dzīve kļūst visai drudžaina, un ir reizes,
kad nevaru sameklēt visus čekus, kas vajadzīgi, lai
pieprasītu savu izdevumu atmaksu. Vai būs labi, ja
pielikšu dažas fiktīvas izdevumu pozīcijas, kas veido
mazāku summu nekā tā, kuras uzrādīšanai vajadzīgs
25

Kā uzņēmēji

IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS

ĻAUNPRĀTĪGA IZMANTOŠANA
DARĪJUMOS
Lai gan L’ORÉAL nevēlas ierobežot darbinieku brīvību veikt atbilstošas personiskās investīcijas, katram no
mums vienmēr jāpatur prātā noteikumi par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu darījumos.

Mēs
+ apzināsimies, ka iekšējas informācijas izmantošana,
veicot ieguldījumus, var tikt uzskatīta par likuma
pārkāpumu attiecībā uz iekšējās informācijas
ļaunprātīgu izmantošanu;
+ uzturēsim jebkuras iekšējas informācijas, kurai
varam piekļūt, konfidencialitāti un tādējādi
novērsīsim nejaušu izpaušanu.

13.3 - Es zinu, ka pats nedrīkstu pirkt L'ORÉAL akcijas,
izmantojot iekšējo informāciju. Bet vai tas būtu
likumīgi, ja es „nejauši” pateiktu savai draudzenei, ka
tagad varētu būt labs laiks akciju pirkšanai? Vai tas
būtu pieņemami?
Nē. Tas būtu tāpat, it kā Jūs pats tās izpirktu. Turklāt
pat tad, ja Jūsu meitene nesekoja Jūsu padomam, pats
baumu nodošanas fakts rada mūsu ētikas un likuma
pārkāpumu.

Mēs
- nepirksim un nepārdosim akcijas L'ORÉAL
uzņēmumā vai kādā citā uzņēmumā, ja tajā brīdī
mūsu rīcībā ir iekšējā informācija;
- neizpaudīsim iekšējo informāciju nevienai personai
ārpus uzņēmuma;
- neizpaudīsim iekšējo informāciju nevienai personai
uzņēmuma iekšienē.

Vai tas ir ētiski?
13.1 - Es neesmu tieslietu eksperts. Ko tieši nozīmē
frāze „iekšējā informācija”?
„Iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana
darījumos” ir likumā noteikts jēdziens. Citiem vārdiem
sakot, tas ir saistīts ar informāciju, kas paredzēta
izmantošanai iekšējos nolūkos un ko saprātīgs
investors varētu izmantot kā vienu no apsvērumiem,
pieņemot ar ieguldījumu saistītu lēmumu. Šāda
informācija var būt saistīta ar L'ORÉAL grupu, tās
darbībām, tās klientiem vai piegādātājiem vai kādu citu
uzņēmumu, ar kuru sadarbojas L'ORÉAL grupa. Papildu
informāciju atradīsiet L’ORÉAL dokumenta nodaļā
Akciju tirgus ētika.
13.2 - Es nesen dzirdēju, ka drīzumā L'ORÉAL izpirks
vēl vienu uzņēmumu. Tas izklausās pēc īstā laika
akciju pirkšanai vienā vai otrā uzņēmumā, vai abos, jo
vērtība noteikti palielināsies, tiklīdz par šo darījumu
tiks paziņots oficiāli. Vai drīkstu tā rīkoties?
Nē, nedrīkstat. Kā L'ORÉAL darbinieku Jūs noteikti
uzskatīs par cilvēku, kurš ļaunprātīgi izmanto iekšējo
informāciju. Tādējādi Jūs nedrīkstat pārdot vai pirkt
akcijas nedz L'ORÉAL, nedz citā uzņēmumā, iekams šis
darījums nav publiski paziņots.
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Ar ko sazināties. Ja Jūs satrauc problēma, kas
saistīta ar iekšējās informācijas ļaunprātīgu
izmantošanu darījumos, neklusējiet. Runājiet ar
savu vadītāju, savu juridisko vadītāju, iekšējo
padomnieku akciju tirgus ētikas jautājumos
vai savu ētikas korespondentu; viņi spēs Jums
palīdzēt un Jūs atbalstīt (skat. nodaļu „Man ir
bažas: atklāta saruna”). Taču uzmanieties, lai
neatklātu nekādu Jums zināmu iekšēju informāciju
(ja tāda ir).

Kā mēs strādājam

NODOKĻI
L'ORÉAL cenšas būt labs sabiedrības loceklis, lai kur mūsu uzņēmums darbotos. Tas nozīmē skrupulozu
nodokļu likumdošanas ievērošanu un pilnu vietējo un nacionālo nodokļu nomaksu saskaņā ar šo likumdošanu.

Mēs
+v
 eiksim precīzu un visaptverošu grāmatvedības
uzskaiti un ierakstu reģistrēšanu;
+ sagatavosim mūsu nodokļu atskaites.

Mēs

Ar ko sazināties. Ja Jūs satrauc problēma, kas
saistīta ar nodokļiem, neklusējiet. Runājiet ar savu
vadītāju, savu finanšu direktoru, savu personāla
daļas vadītāju, savu ētikas korespondentu vai
Grupas nodokļu speciālistiem; viņi spēs Jums
palīdzēt un Jūs atbalstīt (skat. nodaļu „Man ir
bažas: atklāta saruna”).

- ar mūsu ziņu neļausim L’ORÉAL izvairīties no
nodokļu saistībām.

Vai tas ir ētiski?
14.1 - Kāds piegādātājs vērsās pie manis ar
piedāvājumu, kas ļaus mums garantēti ietaupīt naudu.
Viņš piedāvā pāradresēt trešajai valstij dokumentāciju
saistībā ar šā piegādātāja preču iepirkšanu gada
beigu pasūtījumam, lai izvairītos no pievienotās
vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas, ko pretējā
gadījumā viņi pieprasītu no mums. Tas izklausās
pēc gudra plāna — vai es drīkstu to apstiprināt?
Nē. Katrs mēģinājums izvairīties no nodokļu
maksāšanas saistībām pilnā apmērā, (kas attiecas arī
uz šo gadījumu), ir nelikumīgs un neētisks. L'ORÉAL
budžetā ir paredzēti naudas līdzekļi visu likumā noteikto
nodokļu maksāšanai.
14.2 - Man liekas, ka dažus gadus atpakaļ nodokļu
atskaitē pieļāvām kļūdu, kā rezultātā toreiz tika
samazināts nodokļu apjoms. Kā man rīkoties?
Mēs ievērojam principu, ka nodokļi jāmaksā saskaņā
ar vietējo likumdošanu, un nodokļu institūcijas mūs
uzskata par uzticamiem partneriem. Jums par šo
jārunā ar savu finanšu direktoru vai Grupas nodokļu
speciālistiem, lai viņi var pilnībā pārbaudīt, vai tā tiešām
ir kļūda, un kļūdas gadījumā izlemt, kā risināt situāciju ar
nodokļu institūciju, kā arī izstrādāt rīcības plānu, lai šāda
kļūda vairs neatkārtotos nākotnē.
14.3 - Plašsaziņas līdzekļos ir liels skaits ziņojumu par
uzņēmumiem, kas izvairās no nodokļiem. Vai tas var
notikt ar L’ORÉAL?
Mēs, L’ORÉAL, maksājam visus pieprasītos nodokļus
visās valstīs, kurās darbojamies. Mēs uz to skatāmies
kā uz iespēju veikt pozitīvu ieguldījumu valstīs un
sabiedrībās, kurās esam pārstāvēti.
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MŪSU SAISTĪBU RESPEKTĒŠANA KĀ DARBA DEVĒJAM

„Mūsu mērķis ir padarīt L'ORÉAL par
lielisku darba vietu. Mēs zinām, ka mūsu
vislielākā vērtība ir mūsu darbinieki.”
Saturs
29. LAPPUSE

Veselība, nekaitīgums un
drošība
30. LAPPUSE

Daudzveidība

32. LAPPUSE

Darbiniekus pazemojoša
attieksme un
ārpusreglamenta attiecības
33. LAPPUSE

Seksuālā uzmākšanās
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Kā mēs strādājam

VESELĪBA

UN DROŠĪBA
Visiem no mums, kuri strādājam L'ORÉAL un L'ORÉAL uzdevumā, ir tiesības uz veselīgu, nekaitīgu un drošu
darba vidi, un no tās ir atkarība mūsu darba drošība.

Mēs
+ veiksim visus saprātīgos piesardzības pasākumus,
lai uzturētu drošu un veselīgu darba vidi;
+ nodrošināsim, lai mūsu darbība nepakļautu riskam
nedz mūs, nedz pārējos;
+ nodrošināsim, lai mēs zinātu, ko darīt, ja mūsu darba
vietā ir ārkārtas situācija;
+ nekavējoties ziņosim mūsu vietējam drošības
vadītājam vai mūsu vadībai par visiem negadījumiem
neatkarīgi no tā, cik tie nenopietni, kā arī ziņosim
par jebkuru rīcību, instalācijām vai objektiem, kas var
samazināt mūsu darba vides drošību.

Mēs
- ievērosim uzņēmuma noteikumus par veselību un
drošību darbā.

Vai tas ir ētiski?
15.1 - Mana vadītāja ir teikusi, ka viņu uztrauc tas, ka
nepietiekami izguļos, un ir mudinājusi, lai pēc darba tik
bieži neeju izklaidēties. Viņa saka, ka ir norūpējusies
par to, ka es darba laikā varētu iesnausties un iekļūt
nelaimes gadījumā. Labi, ir tā, ka reizi vai divas esmu
bijis nedaudz miegains(-a) - taču joprojām spēju darīt
savu darbu. Tā nepavisam nav viņas darīšana, ko es
daru ārpus laika! Vai man nav tiesības uz privāto dzīvi?
Manuprāt, viņa ir sīkmanīga. Kā man rīkoties?
Kā Jūs pavadāt vakarus, ir Jūsu darīšana. Taču, ja Jūsu
nogurums apdraud Jūs vai pārējos, Jūsu vadītājai ir
tiesības šo jautājumu ar Jums pārrunāt, lai gan viņai
tas būtu jādara iejūtīgi un cienot Jūsu privātumu. Kaut
arī mēs cienām savu darbinieku privāto dzīvi, rīcība,
kas varētu radīt drošības apdraudējumu Jums vai Jūsu
kolēģiem, nevar būt pieņemama. Drošību apdraudēt
nedrīkst.

15.3 - Kā realizācijas daļas pārstāvis es bieži, tumsai
iestājoties, vadu automašīnu gan lielpilsētās, gan lauku
apvidos. Dažkārt es nejūtos droši. Esmu runājis par
drošības jautājumu ar savu vadītāju, taču viņš nekādi
nav reaģējis uz manām bažām. Vai man to apspriest ar
kādu citu uzņēmumā?
Jā, Jums jālūdz padoms savam personāla daļas
vadītājam, lai izskatītu iespējamos risinājumus, kas ļaus
izvairīties no šāda veida situācijām.

15.4 - Man ir kolēģis, kas šķietami atrodas ļoti lielā
stresā. Es mēģināju ar viņu par to runāt, taču viņš
atsakās to pieminēt. Vakar viņš darbā zaudēja
samaņu. Kā man rīkoties?
Ir svarīgi, lai personāla vadība un Jūsu kolēģa vadītājs
tiktu nekavējoties informēti, lai viņi var ātri rīkoties. Ja
neesat drošs, vai tas ir izdarīts, nekavējoties eskalējiet
problēmu, izmantojot sev pieejamos kanālus.
15.5 - Es tikko uzzināju, ka kāds no mūsu
apakšuzņēmējiem ir dzēris uzņēmuma telpās. Vai man
par to būtu jāuztraucas, jo tas taču īsti nav L’ORÉAL
darbinieks?
Informējiet savu vadītāju par jebkuru rīcību, kas var
kaitēt mūsu darba vides drošībai vai apdraudēt jebkuru
cilvēku.

Ar ko sazināties. Ja Jūs satrauc problēma, kas
saistīta ar veselību, nekaitīgumu un drošību,
neklusējiet. Runājiet ar savu vadītāju, savu
veselības un drošības vadītāju, savu personāla
daļas vadītāju vai savu ētikas korespondentu; viņi
spēs Jums palīdzēt un Jūs atbalstīt (skat. nodaļu
„Man ir bažas: atklāta saruna”).

15.2 - Mans ražošanas vadītājs ir devis rīkojumu, lai
es pilnībā deaktivēju drošības ierīci, kas palēnina
ražošanas līniju. Kā man rīkoties?
Jūs nedrīkstat apiet, atvienot vai deaktivēt nevienu
drošības ierīci vai pārraudzības iekārtu bez pienācīgas
iepriekšējas darba drošības pārstāvja atļaujas. Ja Jūsu
ražošanas vadītājs uzstāj, Jums jāatsakās izpildīt viņa
prasība un jāinformē darba vietas vadība un sava
personāla daļa. Drošība ir absolūta nepieciešamība,
ko nedrīkst iespaidot ne ražošanas grafiki, ne kāds cits
iemesls.
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Kā darba devējs

DAUDZVEIDĪBA
Mūsu darbaspēka atsevišķo talantu daudzveidība stiprina mūsu jaunradi un ļauj mums izstrādāt un piedāvāt
atbilstošu produkciju. L’ORÉAL novērtē visa veida skaistumu.
L’ORÉAL ir darba devējs, kas piedāvā plašas un vienlīdzīgas iespējas. Mēs atvieglojam to cilvēku profesionālo
integrāciju, kas ir nepietiekami pārstāvēti darba tirgū, it īpaši tas attiecas uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
un nepietiekami pārstāvēto sociālo un/vai etnisko grupu dalībniekiem.

Mēs
+ atbalstīsim un veicināsim L’ORÉAL centienus vairot
daudzveidību — attiecībā uz personāla vadību,
mārketingu, iegādi un ieguldījumu sabiedrībā;
+ nodrošināsim, lai mūsu piegādātāji, klienti un
darījumu partneri būtu lietas kursā par L'ORÉAL
daudzveidības politiku.

Mēs
- nediskriminēsim, nepazemosim un neiebaidīsim
cilvēkus uz šādu lietu pamata:
- dzimums;
- invaliditāte;
- laulību statuss vai ģimenes stāvoklis;
- seksuālā orientācija;
- vecums;
- politiskie un filozofiskie uzskati;
- reliģiskā pārliecība;
- dalība arodbiedrībās;
- etniskā, sociālā, kulturālā vai nacionālā piederība.
Šis diskriminācijas aizliegums attiecas ne tikai uz
pieņemšanu darbā, bet arī uz visiem lēmumiem,
kas saistīti ar apmācību, paaugstināšanu, turpmāku
nodarbinātību un vispārīgajiem darba apstākļiem,
kā arī mūsu attiecībām ar mūsu piegādātājiem,
klientiem, biznesa partneriem un trešajām pusēm.

Vai tas ir ētiski?
16.1 - Ko tieši L'ORÉAL domā ar „diskrimināciju”? Vai
to pašu, kas ietverts manas valsts likumā formulētajā
definīcijā, vai kaut ko atšķirīgu?
Pirmais noteikums ir tāds, ka L'ORÉAL ievēro vietējos
likumus, un tādēļ ikviens darbinieks, kurš pārkāpj
pretdiskriminācijas likumus savā valstī, var tikt sodīts.
Taču var būt valstis, kurās likums par diskrimināciju
neaizliedz noteiktu rīcību, kuru uzņēmums atzīst par
nepieņemamu. Piemēram, L'ORÉAL iestājas ne tikai
pret tiešu, bet arī pret netiešu diskrimināciju.
Tieša diskriminācija nozīmē jebkādu darbību, kas
tiek veikta saistībā ar darba vietām, apmācību,
paaugstināšanu, darba attiecību turpināšanu vai kādu
citu darba dzīves aspektu, kas nozīmē, ka tie, kurus
šāda darbība skar, nebauda vienādu attieksmi vai
iespējas.
Netieša diskriminācija ir jebkāda darbība, kas, ārēji
izskatoties neitrāla, cilvēkus noteikta dzimuma, vecuma,
invaliditātes vai citas pazīmes dēļ nostāda neizdevīgākā
situācijā salīdzinājumā ar citiem.
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16.2 - Personāla vadība ierosināja manā darba grupā
integrēt cilvēku ar īpašām vajadzībām. Es zinu, ka
L’ORÉAL ļoti būtiska ir daudzveidība, taču es baidos,
ka šī persona tik bieži būs slimības atvaļinājumā, ka tas
varētu graut pārējā kolektīva darbu, un es būšu spiests
izturēties pret viņu īpašā veidā, kas radīs skaudību citos
komandas dalībniekos.
Šāds uzskats ir aizspriedumains. Pieredze rāda, ka
darba attiecības materiāli nemainās, ja darbā piedalās
personas ar īpašām vajadzībām. Darbā pieņemšana
gan kandidātiem ar īpašām vajadzībām, gan ikvienam
citam ir atkarīga no prasmēm. Vienīgā atšķirība ir
tāda, ka sistemātiski tiek pārbaudīts, vai persona ir
piemērota konkrētajam amatam. Var būt nepieciešami
daži pielāgojumi, taču tas patiesībā ir diezgan reti.
16.3 - Manas darba grupas loceklei tikko palika
50 gadu. Es vēlējos noorganizēt nelielu sarīkojumu,
lai jubileju nosvinētu, taču viņa to nevēlējās,
pamatojot to ar uzskatu, ka L’ORÉAL nepiedāvā
nekādu profesionālu nākotni senjoriem, turklāt viņa
nevēlējās pievērst uzmanību savam vecumam. Ko man
vajadzēja viņai teikt?
Nomieriniet savu kolēģi un lūdziet viņai satikties ar
viņas personāla daļas vadītāju, lai parunātu par karjeras
iespējām. Mēs, L’ORÉAL, esam apņēmušies ikvienam
piedāvāt dinamisku karjeru neatkarīgi no vecuma un
ļaujam ikvienam dot ieguldījumu savas karjeras attīstībā.
16.4 - Viens no maniem kolēģiem neizvēlējās
piegādātāju, kas, manuprāt, atbilda visām mūsu
prasībām. Ņemot vērā kolēģa izteikumus, man ir
aizdomas, ka tas ir piegādātāja tautības vai etniskās
piederības dēļ. Kā man rīkoties?
Nekāda diskriminācija, pamatojoties uz ādas krāsu,
tautību vai etnisko piederību, nav pieļaujama uzņēmumā
L’ORÉAL. Tas liedz cieņu, kādu ikviens no mums ir
pelnījis. Mēģiniet par to parunāt ar savu daudzveidības
korespondentu. Ja tam nav rezultāta, Jums jāizrunā šis
jautājums ar savu vadītāju vai iegādes vadītāju.
16.5 - Es nejūtos ērti, kad es dzirdu bezgaumīgus jokus
par dažiem saviem homoseksuāliem kolēģiem. Kā man
rīkoties? Vai man runāt ar personāla vadību?
Homofobija ir pilnībā nepieņemama. Ikvienam no mums
ir tiesības uz cieņu no citu cilvēku puses. Mēs vēlamies
atvērtu darba vidi, kur katrs justos ērti. Ja saskaraties
ar šāda veida problēmu, mēģiniet pārliecināt jokdarus,
ka viņu uzvedība ir nepieņemama. Ja tas nepalīdz,
runājiet ar savu vadītāju, savu personāla daļas vadītāju,
savu daudzveidības korespondentu vai savu ētikas
korespondentu.

Kā mēs strādājam
16.6 - Man patīk beigt darba nedēļu ar darba grupas
sanāksmi piektdienas vakarā, lai mēs varētu apspriest
visus jautājumus, kas parādījušies nedēļas laikā. Es
zinu, ka diviem manas darba grupas locekļiem tas
rada grūtības, jo reliģisku iemeslu dēļ viņi piektdienās
vēlas aiziet no darba ātrāk. Vai tā ir netieša
diskriminācija?
Tā varētu būt netieša diskriminācija, ja Jums nav
pamatotas vajadzības sasaukt sanāksmi piektdienas
vakarā vai ja pastāv piemērotāki veidi, kā īstenot šīs
vajadzības. Domājams, ka sanāksmei ir pamatots
iemesls (darba grupas progresa uzraudzība un iespēja
uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes), taču
vai Jums tiešām tas jādara piektdienu vakaros? Vai
Jūs šādu pašu rezultātu nevarētu iegūt, sanāksmi
organizējot agrāk, dienas laikā, vai arī kā pirmo darbu
pirmdienas rītā?

Ar ko sazināties. Ja Jūs satrauc problēma, kas
saistīta ar daudzveidību, neklusējiet. Runājiet ar
savu vadītāju, savu personāla daļas vadītāju,
savu daudzveidības korespondentu vai savu
ētikas korespondentu; viņi spēs Jums palīdzēt
un Jūs atbalstīt (skat. nodaļu „Man ir bažas: atklāta
saruna”).

16.7 - Es nepārtraukti dzirdu, ka Grupai ir svarīga
daudzveidība. Vai tas nozīmē, ka man jāpieņem darbā
vai jāizvirza sievietes vai etnisko minoritāšu pārstāvji?
Nē, tā tas nav. Uzņēmumā L'ORÉAL mēs pieņemam
darbā cilvēkus, pamatojoties uz spējām, un tādēļ Jums
darbam jāizvēlas labākais kandidāts. Tomēr atcerieties,
ka daudzveidība neaprobežojas ar etniskajām
minoritātēm un sievietēm. Tā ietver citas grupas, kas
bieži tiek diskriminētas, tādas kā cilvēki ar īpašām
vajadzībām, vecāka gadagājuma cilvēki un tamlīdzīgi.
16.8 - Ja man kopā ar dažiem kolēģiem ir tie paši
reliģiskie uzskati, vai es varu tos uzaicināt uz lūgšanu
grupu?
Jūs varat uzaicināt darbiniekus, kuriem ir tāda
pati ticība. Taču mēs pieprasām, lai ikviens cienītu
citu cilvēku uzskatus. Tas nozīmē, ka jāatturas no
mēģinājuma pievērst savai ticībai citus cilvēkus.
16.9 - Es drīz gatavojos doties dzemdību
atvaļinājumā, un mani uztrauc tas, kas notiks, kad
atgriezīšos, un kādas būs manas nākotnes karjeras
iespējas. Kam lūgt padomu?
L’ORÉAL politika nosaka, ka jāsniedz atbalsts
kolēģiem, kas dodas dzemdību atvaļinājumā. Papildus
apmaksātam dzemdību atvaļinājumam L’ORÉAL
darbiniekiem garantē atkārtotu integrāciju pēc
dzemdību atvaļinājuma beigām, iepriekšējā amata
atjaunošanu vai pēc statusa un samaksas līdzvērtīga
amata piešķiršanu. Jums jāizskata šī lieta ar savu
personāla daļas vadītāju, pirms dodaties dzemdību
atvaļinājumā.
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Kā darba devējs

DARBINIEKUS PAZEMOJOŠA ATTIEKSME

UN ĀRPUSREGLAMENTA ATTIECĪBAS
Ikvienam no mums ir tiesības uz cieņu un savu pašlepnumu. L'ORÉAL šis princips ir noteicošais attiecībā uz
veidu, kā mēs strādājam. Jebkāda rīcība vai darbība, kas, visticamāk, pārkāpj šīs tiesības, un jo īpaši jebkāda
veida mocīšana vai ārpusreglamenta attiecības nav pieņemamas.

Mēs
+ atbalstīsim un sekmēsim L'ORÉAL apņemšanos
nodrošināt darbavietu, kurā nepastāvētu
ārpusreglamenta attiecības un pazemojoša
attieksme;
+ būsim pieklājīgi: izturēsimies pret kolēģiem un
biznesa partneriem tā, kā mēs gribētu, lai viņi
izturētos pret mums.

Mēs
- apzināti nesāpināsim un nepazemosim personu un
nemēģināsim izraisīt viņas kļūdīšanos.

Vai tas ir ētiski?
17.1 - Ko tieši L'ORÉAL domā ar „ārpusreglamenta
attiecībām” un „pazemojošu attieksmi”? Manuprāt,
manā valstī šāda likuma nav.
Pirmais noteikums ir tāds, ka L'ORÉAL ievēro vietējos
likumus, un tādēļ ikviens darbinieks, kurš pārkāpj likumus
attiecībā uz pazemojošu attieksmi savā valstī, var tikt
sodīts. Taču var būt valstis, kurās L'ORÉAL uzskata, ka
likums par pazemojošu attieksmi neaizliedz noteiktu
rīcību, kādu uzņēmums atzīst par nepieņemamu.
Atkarībā no apstākļiem noteiktus uzvedības modeļus
var uzskatīt par neatbilstošiem, piemēram:
- darbības ar mērķi aizvainot vai sarūgtināt;
- tīša personas darba ievirzīšana tā, lai tiktu izdarīta
kļūda;
- pazemošana vai iebiedēšana;
- fiziska vai sociāla izolēšana (tā sauktā „nesarunāšanās
politika”).
Ārpusreglamenta attiecības var arī pastāvēt starp
kolēģiem. Jūsu valstī var nebūt likuma par šo konkrēto
jautājumu. Tomēr, domājams, Jūs atzīsiet, ka šāda veida
uzvedība ir juridiski aizliegta, pat, ja to nesauc par
pazemojošu attieksmi vai ārpusreglamenta attiecībām.
17.2 - Mana vadītāja lielā mērā nodarbojas ar
iebiedēšanu. Es zinu, ka viņai ir augstas prasības, lai
darbs būtu kvalitatīvs, taču reizēm viņa var patiesi
pazemot cilvēkus, un tas ietekmē visas darba grupas
morāli. Vai ir kas tāds, ko es šajā sakarā varu darīt?
No Jūsu vadītājas tiek sagaidīts, ka viņa izvirzīs savai
darba grupai uzdevumus un vadīs to tā, lai darbs būtu
kvalitatīvs, kādu mēs, L'ORÉAL, sagaidām. Tas var
nozīmēt, ka viņa kritizēs vai izteiks komentārus par
darba grupas locekļu veikumu. Tomēr no vadītājas
gaida arī to, lai viņa izturētos pret darba grupas
locekļiem ar cieņu un rīkotos pienācīgi jutīgi. Ja jūtat,
ka pret Jums neizturas profesionāli, Jums jāmēģina
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runāt ar savu vadītāju. Jūs varat konsultēties arī ar savu
personāla daļas vadītāju. Laba darba vide var veidoties
tikai ar mūsu visu — gan vadītāju, gan personāla —
atbalstu un līdzdalību.

Ar ko sazināties. Ja Jūs satrauc problēma,
kas saistīta ar ārpusreglamenta attiecībām un
iebiedēšanu, neklusējiet. Runājiet ar savu vadītāju,
savu personāla daļas vadītāju vai savu ētikas
korespondentu; viņi spēs Jums palīdzēt un Jūs
atbalstīt (skat. nodaļu „Man ir bažas: atklāta saruna”).

Kā mēs strādājam

SEKSUĀLA

UZMĀKŠANĀS
Ikvienam no mums ir tiesības uz cieņu un savu pašlepnumu. L'ORÉAL šis princips ir noteicošais attiecībā uz
veidu, kā mēs strādājam. Jebkāda rīcība vai darbība, kas, visticamāk, pārkāpj šīs tiesības, un jo īpaši jebkāda
veida seksuālā uzmākšanās nav pieņemama.

Mēs
+ atbalstīsim un sekmēsim L'ORÉAL apņemšanos
attiecībā uz darbavietu, kurā nepastāv seksuāla
uzmākšanās;
+ atturēsimies no jebkādas seksuālas uzmākšanās
gan iekšēji, gan ārēji attiecībā uz trešajām pusēm,
ar kurām mūs vieno profesionāls līgums.

Mēs
- pārtrauksim jebkādu rīcību, par kuru mums teikts,
ka tā ir nevēlama.

Vai tas ir ētiski?
18.1 - Ko tieši L'ORÉAL domā ar „seksuālu
uzmākšanos”? Vai to pašu, kas ietverts manas valsts
likumā formulētajā definīcijā, vai kaut ko atšķirīgu?
Pirmais noteikums ir tāds, ka L'ORÉAL ievēro vietējos
likumus, un tādēļ ikviens darbinieks, kurš pārkāpj pret
seksuālo uzmākšanos vērstos likumus savā valstī, var
tikt sodīts. Taču var būt valstis, kurās L'ORÉAL uzskata,
ka likums par seksuālo uzmākšanos neaizliedz noteiktu
rīcību, kādu uzņēmums atzīst par nepieņemamu.
Atkarībā no apstākļiem noteiktu uzvedību tās smaguma
vai biežuma pakāpes dēļ var uzskatīt par neatbilstošu,
piemēram:
- nevēlams vai nepiemērots seksuālas dabas fiziskais
kontakts, e-pasta ziņojumi, joki, skatieni un citi žesti,
komentāri, uzaicinājumi vai prasības;
- seksuālas dabas vizuālo dokumentu, plakātu,
priekšmetu u.tml. izplatīšana;
- liegums iegūt paaugstinājumu vai jebkādu citu ar
darbu saistītu labumu, kamēr netiek izpildīta seksuāla
vai romantiska darbība.
Seksuālā uzmākšanās var attiekties gan uz vīriešiem,
gan uz sievietēm. Tā var notikt L’ORÉAL darba vietā
vai jebkurā citā vietā, kur mēs nodarbojamies ar
uzņēmējdarbību.

18.2 - Darba grupas ballītes laikā viena no manām
kolēģēm bija spiesta paciest, ka mūsu vadītājs
attiecībā uz viņu nepiemēroti uzvedas, demonstrējot
nepiemērotu ķermeņa valodu un izsakot komentārus.
Neraugoties uz to, viņa baidās par to runāt, jo
negrib izrādīties klīrīga vai pakļaut briesmām savu
profesionālo karjeru. Kā man būtu jārīkojas?
Jums jāiedrošina sava kolēģe runāt ar vadītāju tieši, ja
viņai ir ērti to darīt. Pretējā gadījumā viņa var arī izskatīt
šo jautājumu ar personāla daļas vadītāju. Ja Jūsu kolēģe
nerīkojas, tad Jums personāla vadībai jāziņo par to, ko
viņa Jums stāstījusi, pat ja Jūsu rīcībā nav visu faktu
vai arī Jūs pats neesat pamanījis uzmākšanos. Ir ļoti
svarīgi pārtraukt aizskarošu rīcību, pirms tā vairs nav
kontrolējama.
18.3 - Man ir tikšanās ar klientu, un viņš vienmēr man
pieskaras un izsaka komentārus par manu figūru un
par to, ka viņš pirktu no mums vairāk, ja es ar viņu
aizietu vakariņās. Tas ir klients, nevis cits L’ORÉAL
darbinieks, tāpēc es neesmu droša, vai L’ORÉAL var
kaut ko darīt lietas labā.
Jums jārunā ar savu vadītāju vai savu personāla
daļas vadītāju. L’ORÉAL politika paredz nodrošināt
to, ka nevienam darbiniekam nav jāpacieš seksuālā
uzmākšanās, tostarp uzmākšanās no biznesa
partneriem.

Ar ko sazināties. Ja Jūs satrauc problēma, kas
saistīta ar seksuālo uzmākšanos, neklusējiet.
Runājiet ar savu vadītāju, savu personāla daļas
vadītāju vai savu ētikas korespondentu; viņi spēs
Jums palīdzēt un Jūs atbalstīt (skat. nodaļu „Man ir
bažas: atklāta saruna”).
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MŪSU SAISTĪBU RESPEKTĒŠANA
KĀ ATBILDĪGIEM KORPORATĪVIEM PILSOŅIEM

„Mums ir sava loma skaistas un taisnīgas
pasaules radīšanā.”
Saturs
35. LAPPUSE

Politiskās aktivitātes un
lobēšana
36. LAPPUSE

Vides pārvaldība
3 7. L A P P U S E

Ieguldījums sabiedrībā
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Kā mēs strādājam

POLITISKĀS AKTIVITĀTES

UN LOBĒŠANA

L’ORÉAL nepiešķir līdzekļus politiskajām partijām, politiķiem un saistītām institūcijām. Taču L’ORÉAL kā
vadošais kosmētikas ražotājs pasaulē tic, ka uzņēmuma pienākums ir būt aktīvam un piedalīties sabiedriskajā
lemšanas procesā tajās valstīs, kur tas darbojas.
L'ORÉAL respektē savu darbinieku tiesības kā indivīdiem piedalīties politiskajā procesā — ja vien viņi nodrošina
to, ka, to darot, viņi nepārstāv uzņēmumu.

Mēs
+ s kaidri norādīsim, ka, piedaloties personiskajās
politiskajās aktivitātēs, mēs nekādā veida
nepārstāvam L’ORÉAL;
+ informēsim savu vadītāju, ja mūsu dalība politiskajās
aktivitātēs var neļaut mums pildīt savus pienākumus
uzņēmumā L’ORÉAL vai radīt sajukumu attiecībā uz
personiskajiem un L’ORÉAL politiskajiem uzskatiem
(skat. sadaļu „Interešu konflikti”);
+ s trikti ievērosim L’ORÉAL likumus attiecībā uz
dāvanām un izklaidi un kukuļdošanas novēršanu
(skat. nodaļu „Kukuļdošana un maksājumi
uzņēmuma darbības sekmēšanai”).

Mēs
- nelietosim nekādus uzņēmuma resursus (ieskaitot
darba laiku, tālruņus, papīru, e-pastu un citus
uzņēmuma aktīvus), veicot vai atbalstot savu
personisko politisko darbību;
- neizmantosim darbvietu kā politisko tribīni;
- nemēģināsim radīt iespaidu, ka L’ORÉAL atbalsta
mūsu personiskās politiskās aktivitātes;
- neiesaistīsimies diskusijās ar valsts iestāžu vai
politisko partiju pārstāvjiem attiecībā uz vietējiem
un starptautiskajiem noteikumiem, nesaņemot
skaidri izteiktu valsts/struktūrvienības vadītāja
piekrišanu un atkarībā no tā, vai esam iekļauti
lobiju sarakstā (ja tāds pastāv).

Vai tas ir ētiski?
19.1 - Es veicu brīvprātīgā darbu saistībā ar vietējo
kandidātu, kura politika ļoti lielā mērā atbilst L'ORÉAL
vērtībām. Vai es drīkstu izmantot kopētāju, lai
pavairotu dažas skrejlapas?

19.3 - Es vēlos kandidēt uz politisku posteni savā
pilsētā. Manos plakātos es plānoju norādīt faktu,
ka mans darba devējs ir L’ORÉAL.
Tas nav pareizi, jo var rasties iespaids, ka L’ORÉAL
netiešā veidā atbalsta Jūsu kandidatūru.
19.4 - Ko tieši nozīmē lobēšana? Kad šis vārds tiek
pieminēts plašsaziņas līdzekļos, tam ne vienmēr ir
pozitīva nozīme.
Lobēšana ir aktivitāte, kas ietver līdzdarbošanos
sabiedriskā lēmuma pieņemšanas procesā attiecībā uz
noteikumiem, kas, visticamāk, ietekmēs mūsu darbības.
Tādējādi sabiedriskais lēmuma pieņēmējs var zināt, kā
šie noteikumi var mūs ietekmēt. Ja mums liekas, ka
šādi noteikumi var mums kaitēt, mēs darām to zināmu
un mēģinām ierobežot to ietekmi. L’ORÉAL regulāri
pauž savu nostāju un attieksmi pret valsts iestādēm un
institūcijām, ar kurām vai ar kuru palīdzību uzņēmums
piedalās šajās debatēs, ar vislielāko cieņu pieturoties pie
visiem atbilstošajiem spēkā esošajiem likumiem.
19.5 - Vai darbinieki var izpaust savus politiskos
viedokļus un apņemšanās darba vietā?
L’ORÉAL ciena savu darbinieku individuālās tiesības
piedalīties politiskajā procesā, taču darba vieta nav
īstā vieta runāšanai par politiku.

Ar ko sazināties. Ja Jūs satrauc problēma,
kas saistīta ar politiskajām aktivitātēm vai
lobēšanu, neklusējiet. Runājiet ar savu vadītāju,
savu personāla daļas vadītāju vai savu ētikas
korespondentu; viņi spēs Jums palīdzēt un Jūs
atbalstīt (skat. nodaļu „Man ir bažas: atklāta
saruna”).

Nē. Nelietojiet darba laiku vai jebkāda veida resursus
politiskās darbības atbalstīšanā.
19.2 - Mans tiešais vadītājs ir man jautājis, vai es
nevēlētos ziedot viņa meitas pilsētas mēra kampaņai.
Vai tas ir pareizi?
Nē. Pat ja Jūsu vadītājs Jūs nespiež to darīt, jebkurš
šāds lūgums, lai cik nevainīgs arī būtu, ir neadekvāts
un var būt piespiedu pasākums.
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Kā atbildīgs lojāls pilsonis

VIDES

PĀRVALDĪBA
L'ORÉAL ciena apkārtējo vidi un cenšas samazināt savu ietekmi uz to. Mūsu mērķis ir atklāti paziņot par saviem
panākumiem, kā arī par problēmām šajā jomā.
Daudzām aktivitātēm, kas saistītas ar mūsu produktu ieviešanu tirgū, ir tieša ietekme uz vidi. Ikviena pienākums
ir censties pēc iespējas samazināt šo ietekmi. Nozīme ir ikvienam, pat visnelielākajam, ieguldījumam.

Mēs
+ īstenosim L'ORÉAL saistības attiecībā uz videi
nekaitīgiem procesiem;

LAI SAŅEMTU PLAŠĀKU INFORMĀCIJU:
par L’ORÉAL politiku attiecībā uz vides pārvaldību,
skat. nodaļu „Mērķi 2020. gadam: dalīšanās skaistumā
ar visiem”

+ atbalstīsim atjaunojamo izejvielu lietošanu un videi
nekaitīga iepakojuma izveidi;
+ izvērtēsim, kā mūsu izturēšanās visos darba
aspektos ietekmē vidi, lai mēs šo ietekmi pēc
iespējas varētu samazināt: piemēram, samazinot
nevajadzīgu komandējumu skaitu, taupot ūdeni un
enerģiju, kā arī izvairoties no atkritumu radīšanas.
Gadījumos, kad atkritumu radīšana ir neizbēgama,
mums jānodrošina, lai materiāli tiktu otrreizēji
pārstrādāti vai atbilstošā veidā likvidēti. Pat tādi
nelieli centieni kā pārtikas atkritumu šķirošana
uzņēmuma ēdināšanas vietās, var daudz ko mainīt;
+ rīkosimies pareizi, lai novērstu un apturētu L'ORÉAL
vides politikas pārkāpumus;
+ nekavējoties informēsim vadību vai mūsu veselības
un drošības daļas vadību par jebkādām noplūdēm
vai neparastām gaisa vai ūdens emisijām.

Mēs
- ievērosim uzņēmuma noteikumus attiecībā uz vides
pārvaldību.

Vai tas ir ētiski?
20.1 - Ražošanas iekārtai ir bojāta piesārņojuma
kontroles ierīce. Es tikko uzzināju, ka nepieciešamo
daļu iegūšana un remonta veikšana aizņems trīs
dienas. Vai mēs varam atļauties apturēt ražošanas
procesu, kad mums ir jārealizē daudz pasūtījumu?
Mums nav citas izvēles. Mūsu saistības attiecībā uz
labu praksi vides pārvaldības jomā ir svarīgākas par
īstermiņa peļņu vai ražošanas grafiku. Iekārtas nedrīkst
iedarbināt bez atbilstošas piesārņojuma kontroles. Jums
jāinformē vadība, lai kopīgi varētu izstrādāt risinājumu.
20.2 - Ņemot vērā, ka mēs ievērojam vietējos likumus,
kādēļ mums vēl būtu jāievēro L'ORÉAL noteiktie vides
aizsardzības standarti, ja tādējādi mēs zaudējumam
konkurētspēju?
L'ORÉAL saistības vides aizsardzības jomā ir vairāk
nekā juridiska atbilstība. Ja Jūs uzskatāt, ka šajā
gadījumā jautājumi ir saistīti ar komercdarbību,
Jums tie jāapspriež ar vadītāju.

36

Ar ko sazināties. Ja Jūs satrauc problēma, kas
saistīta ar vides pārvaldību, neklusējiet. Runājiet
ar savu vadītāju, savu veselības un drošības
vadītāju, savu personāla daļas vadītāju vai savu
ētikas korespondentu; viņi spēs Jums palīdzēt un
Jūs atbalstīt (skat. nodaļu „Man ir bažas: atklāta
saruna”).

Kā mēs strādājam

IEGULDĪJUMS

SABIEDRĪBĀ
L'ORÉAL ir atbildīgs sabiedrības loceklis, labs kaimiņš un ieinteresēts pilsonis, kas darbojas tās sabiedrības
labā, kurā uzņēmums veic darbību. Mēs mudinām darbiniekus aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē.

Mēs
+ saprotam, ka filantropija ir ilgtermiņa apņemšanās.
Visas darbības, neatkarīgi no to mēroga, ir
jāorganizē saskaņā ar skaidru plānu par to, kā ar
laiku attīstīt partnerību.

Mēs
- neiesaistīsim L’ORÉAL darbībās, kas neatspoguļo
mūsu ētikas principus un Grupas filantropijas
stratēģiju;

LAI SAŅEMTU PLAŠĀKU INFORMĀCIJU:
par L’ORÉAL ieguldījumu sabiedrībā, skat. nodaļu
„Mērķi 2020. gadam: dalīšanās skaistumā ar visiem”

Ar ko sazināties. Ja Jūs satrauc problēma, kas
saistīta ar ieguldījumu sabiedrībā, neklusējiet.
Runājiet ar savu vadītāju, savu personāla daļas
vadītāju vai savu ētikas korespondentu; viņi spēs
Jums palīdzēt un Jūs atbalstīt (skat. nodaļu „Man ir
bažas: atklāta saruna”).

- nemēģināsim piespiest darbiniekus un biznesa
partnerus ziedot dāvanas un naudu L’ORÉAL
atbalstītajiem filantropijas projektiem.

Vai tas ir ētiski?
21.1 - Filantropiska programma, kurā esmu iesaistījies
savā vietējā sabiedrībā, ir lūgusi, vai L'ORÉAL varētu
nodrošināt bezmaksas produktus šīs programmas
darbības atbalstam. Esmu lietas kursā, ka uzņēmumā
ir liels daudzums šampūna un vannas želejas, ko
gatavojas iznīcināt, jo tas ir vecajos iepakojumos. Es
varētu noorganizēt tā savākšanu, nevienam par to nekā
nezinot. Vai es drīkstu viņiem to atdot?
L'ORÉAL vēlas Jūs atbalstīt šajos filantropiskajos
centienos, ja tie atbilst uzņēmuma stratēģijai. Jums
jāinformē savs vadītājs, kurš var novērtēt, vai šis
konkrētais labdarības pasākums ir saskaņā ar L'ORÉAL
stratēģiju, un attiecīgi iesniegt šādu priekšlikumu par
filantropiju atbildīgajai personai Jūsu valstī.
21.2 - Slimnīca, kurā es brīvprātīgi strādāju katru
nedēļu, lūdz visiem palīdzēt jaunu brīvprātīgo
iesaistīšanā un vēlas, lai es panāktu lielāku L'ORÉAL
līdzdalību. Es zinu, ka vairākus manus kolēģus tas
varētu interesēt. Vai man runāt ar viņiem tieši?
Ja šī slimnīca pārstāv iespēju, kas ir saskaņā ar L'ORÉAL
vispārējo filantropijas stratēģiju, Jums jārunā ar savu
vadītāju, lai noskaidrotu, vai ir iespējams iesaistīt
uzņēmumu kā slimnīcas partneri. L’ORÉAL cenšas
„dot ko vairāk par čeku” un veidot partnerattiecības,
kas sevī apvieno ne tikai skaidras naudas un mantiskus
ziedojumus, bet arī darbinieku ieguldījumus un jo īpaši
dalīšanos pieredzē, kā palīdzēt citiem. Jūs varētu būt
šī projekta korporatīvais sponsors un kopīgi izstrādāt
nozīmīgu ilgtermiņa programmu.
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VADĪTĀJA

LOMA

Kā vadītājam Jums būs papildu pienākums, jo:
- Jūs rādāt piemēru un sekmējat ētisku rīcību;
- Jūs pieņemat lēmumus un risināt daudzas sarežģītas situācijas;
- Jūsu darba grupa vēršas pie Jums pēc padoma un palīdzības.

Kā rādīt priekšzīmi

Kā atbildēt uz darba grupas jautājumiem

Papildus ikdienas uzvedībai, kurai jābūt priekšzīmīgai, ir
daži vienkārši žesti, ko varat izmantot, lai parādītu, cik
lielu nozīmi uzņēmumā L’ORÉAL mēs piešķiram ētikai:
- demonstrējiet L’ORÉAL BŪTĪBU savā birojā;
- vienmēr turiet ētikas kodeksu pa rokai;
- nekad nelūdziet un pat neierosiniet savai darba
grupai ignorēt ētikas kodeksu;
- veltiet laiku, lai izskaidrotu ētikas kodeksu jauniem
darbiniekiem;
- atrodiet gada laikā brīdi (ārpus ētikas dienas),
lai apspriestu ētikas jautājumus;
- regulāri veltiet laiku, lai apsvērtu potenciālās ētikas
dilemmas savā darbā;
- detalizēti izskaidrojiet tādus ētikas jēdzienus kā
„Rīkojieties/vadiet ar cilvēcisku jūtību” un „Panāciet
rezultātus ar godprātīgu rīcību” ikgadējā darbinieku
novērtēšanas pasākuma laikā;
- pamaniet un novērtējiet īpaši ētisku un drosmīgu
darbinieka rīcību, tikko rodas tāda izdevība.

Pārliecinieties, vai esat informēti par Grupas
dažādajām ētikas politikām. Tā ir Jūsu atbildība —
panākt, ka Jūsu darba grupa par tām zina. Veltiet arī
laiku, lai uzklausītu savus darbiniekus: gandrīz nekad
nav viegli celt gaismā šāda veida jautājumus.

Iespējams, Jūsu personāls arī vilcinās nākt runāt ar
Jums par ētiskiem apsvērumiem un jautājumiem.
Varat nomierināt viņus, regulāri tiem stāstot, ka esat
gatavs uzklausīt viņu bažas, un atgādinot viņiem,
ka darbinieks, kurš labticīgi dalās ar savām šaubām,
netiks pakļauts atriebīgai rīcībai.

Kā iekļaut ētiku lēmumu pieņemšanas
procesā?
Ja Jums jāpieņem lēmums, skat. jautājumus, kas
atrodami sadaļā „Kā lietot šo kodeksu”. Atcerieties,
ka tas vien, ka Jums ir tiesības kaut ko izdarīt,
nenozīmē, ka tas atbilst Grupas ētikas principiem.
Ja esat pieņēmis lēmumu, ētisku apsvērumu vadīts,
un tas atbilst mūsu konfidencialitātes likumiem,
dalieties šajā lēmumā ar savu darba grupu, lai tie
var gūt no Jums zināšanas un sekot Jūsu piemēram.
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Ja nezināt, kā atbildēt uz viņu jautājumiem, Jums tie
jānovirza personai, kas var sniegt vislabāko padomu.
Kas man kā vadītājam ir svarīgāk: īstenot savas
saistības finanšu un uzņēmējdarbības sfērā vai ētikas
kodeksā iekļautās saistības?
Šīs divas lietas ir pilnībā savietojamas – un tiešā veidā
saistītas. Darīt pareizas lietas pareizu iemeslu dēļ
vienmēr ir laba prakse. Uzņēmuma intereses nekad nav
saskaņā ar neētisku vai nelikumīgu biznesa praksi.
Vai ētikas principi attiecas uz visiem vadības
līmeņiem līdz pat pašai virsotnei?
Ētikas principi attiecas uz ikvienu. Jo lielāka ir cilvēka
atbildība, jo priekšzīmīgāk viņam vajadzētu rīkoties.
Dubulti standarti būtu nepieņemami L’ORÉAL ētikas
normām un pretrunā ar to.

Kā mēs strādājam

Izdevējs:
SVP un direktors ētikas jautājumos
L’ORÉAL
Galvenā mītne:
41, rue Martre
92117 CLICHY CEDEX
Francija
Reģistrētais birojs:
14, rue Royale
75008 PARIS
Francija
http://ethics.loreal.wans
www.lorealethics.com
Fotogrāfijas:
Stefans de Buržē (Stephane de Bourgies), Stefans Patti
(Stefans Patti). Visas tiesības saglabātas.
Dizains:
www.meanings.fr
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