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„L’ORÉAL“ NUOSTATOS
„L’ORÉAL“ tikslas – moterims ir vyrams visame pasaulyje pasiūlyti novatoriškų kosmetikos gaminių, kurie
pasižymėtų aukščiausia kokybe, veiksmingumu ir sauga. Mūsų artimiausių metų siekis yra sukurti tokių
kosmetikos gaminių, kurie patenkintų pačius įvairiausius skirtingų šalių kosmetikos vartotojų poreikius bei
lūkesčius ir padėtų pritraukti dar vieną milijardą vartotojų. Mūsų tapatybė ir reputacija pagrįsti tvirtomis
vertybėmis ir etikos principais. Mūsų vertybės yra aistra, novatoriškumas, verslumo dvasia, atvirumas,
tobulumo siekis ir atsakomybė. Mūsų etikos principai yra sąžiningumas, pagarba, drąsa ir skaidrumas.

„L’ORÉAL“ KAIP BENDROVĖ
Mūsų lyderystės strategija yra pagrįsta nuolatinėmis investicijomis į tyrimus ir plėtrą. Dėl to įmonės, mūsų ženklu
paženklintais gaminiais, klientams gali pasiūlyti naujoviškų, itin veiksmingų, praktiškų produktų, kurie yra malonūs
naudoti ir yra gaminami pagal griežčiausius kokybės bei saugumo standartus. Mes labai vertiname sąžiningumą
ir skaidrumą: vartotojams skirta mūsų reklama yra pagrįsta įrodytais pasiekimais ir moksliniais duomenimis.
Mes įsipareigojame su savo vartotojais ir tiekėjais kurti ilgalaikius, tvirtus, pasitikėjimu ir bendra nauda grįstus
santykius. Mes gerbiame dalyvaujančius mūsų versle, taip pat ir mūsų konkurentus. Mes užsiimame sąžininga
komercine veikla: laikomės šalių, kuriose dirbame, teisės aktų ir taikome gerą įmonės valdymo praktiką. Mes labai
kokybiškai vykdome apskaitą ir ruošiame ataskaitas bei remiame kovą su korupcija. Mūsų bendrovės akcijų vertė
yra ilgalaikė ir stabili, nes mes saugome savo bendrovės turtą ir labai veiksmingai juo naudojamės. Mes siekiame
tobulumo, todėl nuolat keliame iššūkį sau ir savo darbo metodams.

„L'ORÉAL“ KAIP DARBDAVYS
Mūsų tikslas – padaryti „L’ORÉAL“ puikia darbo vieta. Mes žinome, kad mūsų darbuotojai yra mūsų didžiausias
turtas. Jie turi teisę dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje: pripažįstame kiekvieno asmeninį talentą ir nuopelnus,
vertiname įvairovę, gerbiame kiekvieno asmeninį gyvenimą ir atsižvelgiame į jų poreikį derinti profesinį ir asmeninį
gyvenimą. Mums yra labai svarbu darbuotojams suteikti palankią aplinką, daug žadančias asmenines galimybes
ir progą pasiekti puikių rezultatų. Mes skatiname dirbti atviroje, drąsioje, kilnioje, pagarbioje aplinkoje, kad visi
mūsų darbuotojai galėtų laisvai užduoti jiems kylančius klausimus, pasiūlyti savo idėjas bei išreikšti susirūpinimą.

„L'ORÉAL“ KAIP ATSAKINGAS VISUOMENĖS DALYVIS
Mes atliekame savo vaidmenį kurdami gražų ir sąžiningą pasaulį. Mes skiriame daug dėmesio poveikiui, kurį
darome aplinkai, įskaitant biologinę įvairovę, ir nuolat siekiame jį sumažinti: mes nerizikuojame vardan rytojaus.
Mes įnešame teigiamą indėlį į valstybių ir visuomenių, kuriose dirbame, gyvenimą ir gerbiame vietos kultūras bei
jų ypatumus. Mes įsipareigojame gerbti žmonių teises. Norime, kad vaikai nebebūtų išnaudojami darbo vietose ir
žmonės priverstinai verčiami dirbti. Norime, kad mūsų pramonėje nebebūtų atliekami bandymai su gyvūnais, todėl
įsipareigojame plėtoti savo pajėgumus ir imtis kitų metodų. Mes aktyviai ieškome verslo partnerių, palaikančių
mūsų vertybes ir etinius įsipareigojimus, o suradę – branginame juos.

Tokios yra nuostatos, pagal kurias mes dirbame – „L’ORÉAL“ NUOSTATOS
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PRATARMĖS

JEAN-PAUL AGON
21-ajame amžiuje bus tvarios tik tos bendrovės, kurios etikos principus integruos į
savo kultūrą, strategiją ir kasdienę veiklą.

Mūsų siekis yra būti viena pavyzdingiausių bendrovių visame pasaulyje.
Mūsų etikos programa jau yra pripažinta ir padėjo mums tapti viena iš pirmaujančių
šios srities bendrovių pasaulyje.
Tvirta etikos kultūra yra vienas iš naujosios „L’ORÉAL” ramsčių. Dėl to turime aiškiai
išdėstyti savo, kaip įmonės, darbdavio ir visuomenės dalyvio įsipareigojimus.
 ėl mūsų etikos principų – sąžiningumo, pagarbos, drąsos ir skaidrumo –
D
„L’ORÉAL“ grupė ir toliau kels pasitikėjimą.
Nesvarbu, kur ir kokį darbą dirbate – esate naujas darbuotojas, valdymo komiteto ar net Direktorių valdybos
narys – Etikos kodeksas taikomas mums visiems.
Etikos kodeksas yra mūsų informacinis dokumentas, kuriuo vadovaujamės priimdami sprendimus ir vykdydami
kasdienę veiklą.
Šį kodeksą įdėmiai perskaitykite. Juo vadovaukitės. Juo dalykitės. Jį gerbkite ir užtikrinkite, kad jį gerbtų Jus
supantys žmonės.
„L’ORÉAL“ bendrovei reikia, kad kiekvienas iš Jūsų taptų pavyzdžiu kitiems.
JEAN-PAUL AGON
Chairman and Chief Executive Officer
„L’ORÉAL Foundation“ pirmininkas

EMMANUEL LULIN
Etikos kodeksas yra gyvas ir bendrai naudojamas dokumentas, kuriame aptariamos mūsų lojalumo, pasitikėjimo
ir solidarumo kultūrai svarbios temos. Jo paskirtis – išdėstyti bendruosius principus bei pateikti įvairių praktinių
kasdienės veiklos pavyzdžių, kad galėtume lengviau suprasti, ko iš mūsų, kaip „L’ORÉAL“ darbuotojų, tikimasi.

Be šio dokumento, Jums buvo parengta speciali intraneto tinklavietė (http://ethics.
loreal.wans) ir mokymo kursai. Visose šalyse veikiantys etikos koordinatoriai mums
padeda Kodekso nuostatas pritaikyti kasdienėje veikloje.
Tačiau etika yra pagrindinė kiekvieno iš mūsų pareiga.
Be to, jau daug metų mes kartu švenčiame Etikos dieną. Šis renginys sutraukia vis
daugiau dalyvių ir tapo viena svarbiausių mūsų įmonių grupės kalendoriaus datų.
Visi darbuotojai ir kiti asmenys privalo kartu dirbti gerbdami vienas kitą ir būti atviri.
Būtina tinkamai įvertinti kitų žmonių idėjas. Mes turime kantriai išklausyti ir, jeigu
reikia, pasidalyti informacija, laikydamiesi mūsų konfidencialumo taisyklių.
Nors etikos klausimai beveik niekada nebūna paprasti, mes nebijome jų spręsti ir tai yra mūsų stiprybė. Netylėkite:
šiuos klausimus atvirai kelkite ir prašykite patarimų.
Jei eisite šiuo keliu, visuomet sulauksite pagalbos.
EMMANUEL LULIN
Senior Vice-President and Chief Ethics Officer
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Kaip mes dirbame

PARUOŠĖ ADMINISTRACINIS KOMITETAS

Esame įsipareigoję Etikos kodekso

laikytis kasdieniame darbe. Tai yra be
galo svarbu sėkmingam „L’ORÉAL“
darbui.
Etikos principai be išlygų privalomi
visiems „L’ORÉAL Group“
darbuotojams, nesvarbu, kurioje
pasaulio vietoje jie dirbtų ir kokias
pareigas užimtų. Jie apima visą
„L’ORÉAL“ veiklą nuo tyrimų, inovacijų
ir mūsų gaminių kūrimo iki jų gamybos
ir rinkodaros, nuo žmogiškųjų išteklių
iki mūsų veiklos, nuo administracijos
ir finansų iki tvarios plėtros, nuo
komunikacijos ir viešųjų ryšių iki
skaitmeninių technologijų.
Kiekvienas iš mūsų, kaip „L’ORÉAL“
bendruomenės atstovas ir narys,
esame asmeniškai įsipareigoję šio
kodekso laikytis tiek raštu, tiek
žodžiu.
Jūs turite visada prisiminti, kad:
• šiame dokumente išdėstyti etikos
principai, yra privalomi – juos
būtina gerbti
• Jūs esate pavyzdys: nuo kiekvieno
iš mūsų priklauso „L’ORÉAL“
vardas ir visų suinteresuotųjų
asmenų pasitikėjimas mūsų
bendrove
• Jūs būsite vertinami ne tik už tai, ką
darote, bet ir už tai, kaip tai darote
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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

16

14

11 - ALEXANDRE POPOFF
Executive Vice-President
Eastern Europe Zone

12 - BRIGITTE LIBERMAN
President Active Cosmetics
Division

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

14 - LUBOMIRA ROCHET
Chief Digital Officer

15 - FRÉDÉRIC ROZÉ
Executive Vice-President
Americas Zone

16 - AN VERHULST-SANTOS
President Professional
Products Division
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KAM

ŠIS KODEKSAS TAIKOMAS?
Etikos kodeksas galioja visiems „L’ORÉAL Group“ ir
jos dukterinių įmonių darbuotojams visame pasaulyje.
Jis taip pat taikomas visiems „L’ORÉAL Group“ ir
jos dukterinių įmonių pareigūnams ir valdymo bei
administracinių komitetų nariams visame pasaulyje.
Be to, Etikos kodeksas taikomas visiems „L’ORÉAL
Foundation“ darbuotojams ir pareigūnams. Šiame
dokumente vartojamas terminas „L’ORÉAL“ reiškia
visas „L’ORÉAL Group“ ir „L’ORÉAL Foundation“

dukterines įmones. Etikos kodeksas šiuo metu
išverstas į 45 kalbas, kad kuo daugiau darbuotojų
turėtų galimybę jį skaityti savo gimtąja kalba. Jei kiltų
neaiškumų, reikia vadovautis kodekso tekstu JK anglų
kalba.
Etikos kodeksas viešai skelbiamas „L’ORÉAL“ įmonės
interneto svetainėje.

KAIP

NAUDOTIS ŠIUO KODEKSU
„L’ORÉAL“ veikia daugelyje šalių, puoselėjančių
skirtingas kultūras, kur galioja įvairūs teisės aktai ir
politinės sistemos.
Mes, kaip įmonė ir atskiri asmenys, vykdydami savo
pareigas visada privalome laikytis šalių, kuriose veikia
„L’ORÉAL“, teisės aktų bei nuostatų.
Mes pripažįstame, kad kai kurios situacijos yra
nelengvos. Sprendžiant etikos klausimus dažnai tenka
susidurti su Skirtingais principiniais prieštaravimais.
Mūsų Etikos kodeksas visai įmonių grupei nustato
standartus keliose „pilkosiose“ srityse, kurios nėra
įstatymais reglamentuojamos, todėl sprendimus tenka
priimti savo nuožiūra.
Perskaitykite visą kodeksą, kad sužinotumėte, kokie
yra „L’ORÉAL“ etikos lūkesčiai ir standartai. Vieną
kodekso egzempliorių pasilikite sau, kad turėtumėte
po ranka, jei ateityje kiltų klausimų ar rūpesčių.
Žinoma, nė viename dokumente negalima numatyti
visų, galinčių pasitaikyti, situacijų ir jų išspręsti.
Taigi, kai teks priimti tokio tipo sprendimą, visada
paklauskite savęs:
1. Ar šie veiksmai atitinka Etikos kodeksą?
2. Ar jie yra legalūs?
3. A
 r jie atitinka mūsų etikos principus: sąžiningumą,
pagarbą, drąsą ir skaidrumą?
4. K
 aip mano veiksmai paveiks mūsų bendrovės
suinteresuotuosius asmenis ir ar galėsiu pagrįsti savo
sprendimą?
5. A
 r nesijausiu nejaukiai, jei mano sprendimas bus
paviešintas bendrovėje ar už jos ribų?
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Jei atsakymas į kurį nors iš šių klausimų yra neigiamas
arba jei abejojate, prisiminkite auksinę taisyklę:
prieš imantis veiksmų reikia pasitarti su atitinkamais
žmonėmis (su Jūsų vadovybe, vidaus ekspertais,
etikos koordinatoriumi ir t. t.) ir klausimą atvirai
aptarti (taip pat žiūrėkite skyrių „TURIU RŪPIMĄ
KLAUSIMĄ: ATVIRAS POKALBIS“).
Etikos kodeksas nepakeičia esamos darbo strategijos,
todėl Jūs toliau turėtumėte vadovautis visomis
taisyklėmis ir standartais, įvestais Jūsų darbovietėje.
Šio kodekso tikslas – pateikti šių darbo strategijų ir
standartų struktūrą, kad Jums būtų lengviau suprasti
loginį jų pagrindą.
„L’ORÉAL“ pripažįsta, kad Etikos kodeksas nėra
išsamus ir jo turinys laikui bėgant gali keistis.
„L’ORÉAL“ pasilieka teisę bet kada keisti Etikos
kodeksą, net ir be atskiro pranešimo, ir imtis visų jos
požiūriu tinkamų veiksmų su sąlyga, kad jie nepažeis
„L’ORÉAL“ etikos principų.

Kaip mes dirbame

TURIU
RŪPIMĄ KLAUSIMĄ

„L’ORÉAL“ skatina atvirumo kultūrą – įmonė siekia,
kad darbuotojai išsakytų savo rūpesčius.
Mes skatiname visus darbuotojus išsakyti savo
nuomonę, ginti ją ir pranešti apie nepriimtinus
reikalavimus arba elgesį.
Mūsų darbuotojams gali kelti nerimą tam tikra
veikla ir jiems gali būti reikalingas patarimas arba
konsultacijos, kurios padėtų išspręsti problemą. Mūsų
strategija yra tokia - visi pranešimai apie: bendrovės,
kurio nors jos darbuotojo ar netgi trečiosios šalies,
su kuria bendrovė palaiko ryšius, netinkamą elgesį
kruopščiai ištiriami ir atitinkamų veiksmų imamasi
nepriklausomai nuo to, kokie asmenys yra su tuo
susiję.
Įprastas būdas tokiems klausimams kelti – juos
perduoti gamybos ar veiklos vadovams. Taip pat
galite kreiptis į savo personalo skyriaus vadovą arba
etikos koordinatorių. Jūsų šalyje gali būti ir papildomų
būdų tai padaryti, pavyzdžiui, per darbuotojų
atstovus.
Jūsų šaliai skirtas vadovas arba, įmonės ar regiono
darbuotojų atveju, grupės administracinio komiteto,
kuriam Jūs pavaldus, narys yra atsakingas už tai,
kad būtų vykdomos Etikos kodekso nuostatos; jei
reikia, galite kreiptis į jį arba ją.
Išimtiniais atvejais, jei Jūsų klausimo negalima spręsti
įprastais kanalais, galite tiesiogiai kreiptis į vyriausiąjį
etikos pareigūną per saugiąją interneto svetainę:
www.lorealethics.com

„Sąžiningai“ išreikštas rūpestis reiškia, kad Jūs
suteikėte informaciją, kuri, Jūsų manymu, šiuo metu
yra išsami, teisinga ir tiksli, netgi jei vėliau bus įrodyta,
kad klydote.
Jeigu bus pradėtas tyrimas, mes užtikrinsime
sąžiningą procesą ir laikysimės konfidencialumo bei
nekaltumo prezumpcijos principų. Visi tyrimai bus
taip pat atliekami pagal galiojančius vietos teisės
aktus, ypač tinkamo proceso nuostatus.
Atliekant etikos tyrimą visi susiję asmenys privalo
visapusiškai bendradarbiauti ir gavę pirmą prašymą
nedelsdami pateikti visą informaciją ir dokumentus.
Kaltinamas asmuo bus informuotas apie jam arba
jai pateiktų kaltinimų pobūdį. Kai kuriais atvejais
(pavyzdžiui, jei paaiškėtų, kad būtina patikrinti faktus,
išsaugoti įrodymus ar kreiptis į kompetentingas
institucijas) informacija gali būti pateikiama ne iš
karto.
Visa perduota informacija bus dalijamasi tik su
tais asmenimis, kurie turi tinkamą pagrindą tokią
informaciją žinoti, kad klausimas būtų svarstomas ir
(arba) būtų imamasi atitinkamų veiksmų.
Darbuotojui išreiškus savo nerimą, mes jam pranešime
tyrimo rezultatus, jei tai yra reikalinga ir nepažeidžia
teisinių reikalavimų ar kitų konfidencialumo įsipareigojimų.
Jei paaiškės, kad kaltinimai šmeižikiški arba pateikti
turint nesąžiningų ketinimų, gali būti inicijuojama
drausminė procedūra.

Visi darbuotojai, sąžiningai išsakę savo nerimą,
bus apsaugoti nuo atsakomųjų veiksmų. Bet kuris
darbuotojas (-a), kuris (-i) mano, kad jo (jos) atžvilgiu
kerštaujama, privalo nedelsdamas (-a) apie tai
pranešti pirmiau nurodytais kanalais.
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DARBAS

DRAUGE
Mes reikalaujame, kad visi darbuotojai ir kiti asmenys
kartu dirbtų gerbdami vienas kitą ir būtų atviri.
Mes palaikome komandinį darbą, todėl turime dalytis
ir sėkme, ir nesėkmėmis.
Mes visi turime stengtis deramai įvertinti kitų žmonių
idėjas ir pripažinti jų pastangas.
Mes turime kantriai išklausyti ir, jeigu reikia, pasidalyti
informacija, laikydamiesi „L’ORÉAL“ konfidencialumo
taisyklių.

Pagarbos stoka yra nepriimtina, ypač kai kalbama
apie įžeidžiančias kalbas ar netinkamus gestus arba
rasistines, diskriminacines ar seksualinio pobūdžio
pastabas. Nevertinti kolegų – taip pat reikštų
prieštarauti „L’ORÉAL“ etikos principams.
Taip mes savo įmonėje laikomės lojalumo,
pasitikėjimo, solidarumo ir pagarbos kultūrų įvairovei
principų.

PAGARBA

ŽMOGAUS TEISĖMS
Esame įsipareigoję gerbti ir skatinti žmogaus teises,
t. y. remtis 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotine žmogaus
teisių deklaracija ir 2011 m. birželio 16 d. Jungtinių
Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais.
2003 m. pasirašėme Jungtinių Tautų pasaulinį
susitarimą ir remiame JT moterų teisių stiprinimo
principus.

Mes veikiame daugelyje šalių ir ypač daug dėmesio
skiriame klausimams, kurie aptarti Tarptautinės darbo
organizacijos pagrindinėse konvencijose (vaikų darbo
ir priverstinio darbo formų panaikinimo, asociacijų
laisvės) bei įvairovės skatinimo, moterų teisių,
pagarbos žmonių teisei naudoti savo gamtos išteklius
ir teisės į sveikatos apsaugą.

PAGARBA

VIETOS ĮSTATYMAMS IR PAPROČIAMS
Kai kurių teisės aktų nuostatas „L’ORÉAL" ypač
palaiko. Pavyzdžiui, tų, kurie reglamentuoja:
kokybės, sveikatos ir saugos standartus; darbo teisę;
aplinkosaugą; kovą su korupcija ir pinigų plovimu;
duomenų privatumą; apmokestinimą; tikslios
finansinės ir nefinansinės informacijos perdavimą ir
sąžiningą konkurenciją.
„L’ORÉAL“ stengiasi dalytis šiais principais su savo
verslo partneriais ir siekia užtikrinti, kad jie taip pat
laikytųsi šių teisės aktų bei nuostatų.
Visose šalyse, kuriose mes dirbame, turėtume
kuo labiau atsižvelgti į jų socialines ir kultūrines
bendruomenių tradicijas.
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Gali pasitaikyti atvejų, kai šio kodekso patarimai
skirsis nuo vietos teisės aktų arba tam tikros šalies
papročių. Tokiu atveju, jeigu vietos papročiai ar
teisės aktai numato griežtesnius reikalavimus negu
šiame kodekse, visada reikia laikytis vietos teisės
aktų ir papročių. Tačiau jeigu aukštesni reikalavimai
yra numatyti kodekse, jie turi pirmenybę prieš
vietos teisės aktus, išskyrus atvejus, kai tai galėtų
būti laikoma neteisėta veikla.

Kaip mes dirbame

MŪSŲ, KAIP VERSLO ĮMONĖS, ĮSIPAREIGOJIMŲ
LAIKYMĄSIS

„Mes siekiame tobulumo, todėl nuolat
keliame iššūkį sau ir savo darbo
metodams.“
Turinys
10 PUSLAPIS

Produktų saugumas ir
kokybė

18 PUSLAPIS

Dovanos ir pramogos

24 PUSLAPIS

Bendrovės išteklių
naudojimas

19 PUSLAPIS
11 PUSLAPIS

Reklama ir rinkodara

Kyšiai ir mokėjimų
supaprastinimas

13 PUSLAPIS

20 PUSLAPIS

Tiekėjų atranka ir
sąžiningas elgesys su
tiekėjais

Konfidenciali informacija

16 PUSLAPIS

Interesų konfliktai

Finansiniai bei verslo
dokumentai ir kova su
pinigų plovimu
26 PUSLAPIS

21 PUSLAPIS

Atstovavimas bendrovei

14 PUSLAPIS

Sąžininga konkurencija

25 PUSLAPIS

Prekyba akcijoms,
pasinaudojant viešai
neatskleista informacija

22 PUSLAPIS

Privatumas ir duomenų
apsauga

27 PUSLAPIS

Mokesčiai
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PRODUKTŲ

SAUGUMAS IR KOKYBĖ
Produktų saugumas ir kokybė visada buvo ir yra svarbiausia.
Puikiai pagamintų produktų kokybė ir saugumas mums padeda užsitarnauti vartotojų atsidavimą ir pagarbą. Šios
savybės pelno jų pasitikėjimą, stiprina gerą mūsų įmonės ženklų vardą ir leidžia „L'ORÉAL" išlikti savo srities
lydere. Mes įsipareigojome prekiauti produktais, kurių veiksmingumą ir saugumą esame patikrinę taikydami
griežtus vertinimo metodus.
Kiekvienas „L’ORÉAL“ darbuotojas, kuris dalyvauja kuriant, gaminant, reklamuojant ir parduodant produktus,
privalo siekti, kad produktas nuo pat jo sumanymo iki platinimo, ir net po to, kai bus išleistas į rinką, būtų kokybiškas.

Mes privalome:
+ laikytis visų šalies ir tarptautinių įstatymų ir
kitų teisės aktų, kad visi mūsų gaminiai atitiktų
reikalavimus
+ užtikrinti, kad visuose kūrimo, gamybos ir platinimo
etapuose būtų laikomasi aukščiausių higienos
standartų ir griežtos kokybės kontrolės
+ jei sužinome, kad klientas pateikė skundą, turime
paprašyti, kad jis ar ji kreiptųsi į atitinkamą vartotojų
skyrių ir, jei skundas pateiktas dėl galimo pavojaus
sveikatai ar saugai, nedelsiant informuoti savo
vadovą ar tarptautinį kosmetikos gaminių budros
(angl. Cosmeto-Vigilance) skyrių

Mes negalime:
- riboti laisvo ir atviro keitimosi nuomonėmis apie
produktų saugumą, kad į visus saugumo klausimus
būtų atsižvelgta
- ignoruoti galimų produktų saugumo, nukrypimų nuo
standartų ir kokybės kontrolės problemų
- pateikti atsakymų į žiniasklaidos (įskaitant
socialinius tinklus) klausimus apie mūsų gaminius,
jei neturime reikiamos kompetencijos ar leidimo

Ar tai etiška?
1.1 - Aš dirbu gamybos linijoje. Pastebėjau kelias
pagamintas prekes su trūkumais. Viena mašina gali
kelti kokybės problemų. Žinau, kad tokio įvykio atveju
privalome sustabdyti gamybą, bet mano vadovė
nesiima jokių priemonių. Suprantu, kad gamybos
grafikas yra labai įtemptas. Ar turiu ja pasitikėti, nes ji
žino, ką daro, to nepaisydama?
Bendrovei „L’ORÉAL“ kokybės kontrolė yra labai svarbi
visuose gamybos etapuose, kad mūsų pirkėjai įsigytų
aukščiausios kokybės produktus. Mums svarbiausia –
kokybė, kad ir kokie būtų gamybos grafikai. Jūs turite
nedvejodamas (-a) sustabdyti gamybą šia mašina, atvirai
pasidalyti problema su savo vadove ir kartu su ja bei likusia
komanda stengtis išspręsti problemą prieš tęsdami gamybą.
1.2 - Mes gavome tiekėjų pranešimą, kuriame
teigiama, kad paskutinė žaliavų siunta gali būti
užteršta. Produktai, kuriuos gaminant buvo
panaudota ši žaliava, jau yra išsiųsti mūsų pirkėjui,
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tačiau konkrečių įrodymų, kad mūsų gaminiai yra
užteršti, nėra. Ar mes privalome atsiimti atgal visą
gaminių partiją?
Bendrovė „L’ORÉAL“ nedelsdama reaguoja į visus
klausimus, susijusius su galimu gaminių saugumu. Šį
klausimą Jūs turite tuojau pat aptarti su savo Kokybės
kontrolės vadovu.
1.3 - Kartą man paskambino vienas vartotojas, kuris
netyčia surinko neteisingą numerį. Jis pasiskundė, kad
vienas iš mūsų gaminių jam sukėlė alerginę reakciją.
Ką man daryti?
Tokiam klientui turite duoti atitinkamos vartotojų
pagalbos telefonu linijos numerį ir jį paraginti nedelsiant
ten kreiptis. Be to, šią informaciją nusiųskite skyriui, kuris
vykdo į rinką pateiktų gaminių priežiūrą. „L’ORÉAL“,
išsamiai įvertinusi galimą priežastinį ryšį su mūsų
gaminiais, kai kuriais atvejais gali nuspręsti pakeisti
gaminio sudėtį, kad būtų pašalintas net ir labai nedidelis
nepageidaujamas poveikis ir vartotojams būtų galima
užtikrinti, jog mūsų gaminiais jie gali visiškai pasitikėti.
1.4 - Mano šeimos nariai ir draugai manęs dažnai
klausia, koks yra mūsų požiūris į bandymus su
gyvūnais… ir aš nežinau ką jiems atsakyti. Į ką
turėčiau kreiptis?
„L’ORÉAL“ niekur pasaulyje savo gaminių ar
ingredientų nebebando su gyvūnais. Be to, „L’ORÉAL“
šios užduoties atlikti nepaveda kitiems. Išimtis būtų
padaryta, tik jei reguliavimo institucijos to reikalautų
saugos ar reguliavimo tikslais. Jei šia tema turite
daugiau klausimų, galite kreiptis į savo ryšių su
visuomene skyriaus direktorių. Nepamirškite: būkite
atsargūs, kai kalbate ne savo srities temomis (žiūrėkite
skyrių „ATSTOVAVIMAS BENDROVEI“).

Į ką kreiptis: Jeigu turite rūpestį keliančių klausimų
apie gaminių kokybę ir (arba) saugą, netylėkite.
Pasikalbėkite su savo vadovu, kokybės skyriaus
vadovu, teisės skyriaus direktoriumi, mokslinių
tyrimų skyriaus direktoriumi, personalo skyriaus
vadovu arba etikos koordinatoriumi; jie padės ir
palaikys Jus (taip pat žiūrėkite skyrių „turiu rūpimą
klausimą: Open Talk“).

Kaip mes dirbame

REKLAMA

IR RINKODARA
Mūsų produktų sėkmė priklauso nuo jų vidinių savybių ir ypatumų. Šis principas yra svarbus siekiant
užsitarnauti ir išlaikyti klientų ištikimybę. Mes gerbiame didžiulę kosmetikos vartotojų, visame pasaulyje,
poreikių ir troškimų įvairovę ir norime, kad tai atsispindėtų mūsų bendravime. Mes nepopuliariname vienintelio
ar nepasiekiamo grožio etalono.

Mes privalome:

Mes negalime:

+ reklamai ir pretenzijoms taikyti vidaus patikrinimo
procesus, net jei dėl to tenka atidėti produkto
pristatymą

- stengtis naudotis mūsų klientų patiklumu, žinių arba
patirties stoka

+ užtikrinti, kad reklamuojamų ir skatinamų parduoti
produktų efektyvumas būtų patvirtintas atitinkamais
moksliniais duomenimis, kurie buvo gauti remiantis
geriausia šios pramonės srities praktika

- reklamose tvirtinti, kad vartojantys mūsų gaminius
įgis žymų profesinį ar socialinį pranašumą arba
kad mūsų gaminiai būtini tam, kad būtų galima
įveikti asmenines problemas ar įgyti pripažinimą
visuomenėje

+ pateikti teisingą, tikslų ir tikrovišką mūsų produktų
ir jų poveikio aprašymą

- savo reklamose žeminti žmogiškąjį orumą arba
vaizduoti žeminančius stereotipus

+ aiškiai nurodyti mūsų produktų paskirtį ir teisingą
jų naudojimą ir pasirūpinti, kad ši informacija būtų
lengvai suprantama vartotojams

- skelbti reklamą tam tikrose žiniasklaidos priemonėse
arba kartu su programomis, kurios auditorijai
pritraukti naudoja prievartą, seksą, prietarus
ar neapykantos kurstymą. Tokios strategijos
prieštarauja „L’ORÉAL“ etikos principams

+ užtikrinti, kad mūsų ženklus naudojančios įmonės
populiarintų kuo daugiau grožio tipų
+ greitai reaguoti į religinių, etinių, kultūrinių ar
socialinių grupių reakciją į mūsų reklamas

- gaminio, kurio tyrimai vaikams neatlikti, reklamoje
vaizduoti vaikus, nebent jei reklamoje aiškiai
nurodyta, kad gaminys nėra skirtas vaikams

+ stebėti ir užtikrinti, kad mūsų veiksmai atitiktų
„L’ORÉAL“ etikos principus, jei planuojame
reklamuoti gaminius vaikams ir jaunimui

- reklamomis ir populiarinimo veikla stengtis paveikti
labai mažus vaikus, išskyrus nuo saulės poveikio
apsaugančius ir higienos gaminius

+ itin budriai stebėti vaikų, kurie gali būti vaizduojami
mūsų reklamose, darbo sąlygas

- skelbti sąmoningai išpūstus teiginius, įskaitant
aplinkosauginius ar socialinius tvirtinimus

+ atsargiai reklamose naudoti gyvūnus, ypač jei
gyvūnas įtrauktas į pavojuje esančių rūšių sąrašą
arba yra dresuojamas akivaizdžiai nepriimtinomis
sąlygomis

- neinformavus interneto vartotojų (pvz., naudojant
slapukus) rinkti rinkodaros informaciją apie vartotojų
elgseną

+ pardavimo skatinimo ir tiesioginės rinkodaros veiklą
organizuoti taip, kad vartotojams pasiūlymo sąlygos
būtų lengvai suprantamos
+ saugoti klientų asmens duomenis (žiūrėkite skyrių
Privatumas ir duomenų apsauga)
+ nekalbėti blogai apie savo konkurentus (taip pat
nemeluoti apie jų gaminius ir paslaugas)
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Ar tai etiška?
2.1 - Kolegė parodė man reklamos pasiūlymą, kuriame
nepaprastai liesa jauna mergina, dirbanti modeliu,
naudojasi kūno losjonu. Manau, kad mažų mažiausiai tai
yra neestetiška, be to, mes galime būti apkaltinti tuo, kad
skatiname merginas marintis badu siekiant nesveikai lieso
kūno. Ji pasakė, kad mano reakcija perdėta, o nuotraukos
jau buvo išsiųstos patvirtinti. Ką galiu padaryti?
Mes kuriame tokią reklamą, kuri darytų didžiausią poveikį
mūsų auditorijai, todėl turime prisiimti atsakomybę už
jos skleidžiamas idėjas ar tas idėjas, kurias ji gali skleisti.
Jaunų moterų valgymo sutrikimų problema nuolat auga
kaip ir su tuo susijęs pavojus sveikatai. Priimant sprendimą
dėl mūsų reklaminių kampanijų, į tai buvo atsižvelgta. Mes
nedirbame su modeliais, jei žinome, kad jie neturi 16 metų,
išskyrus konkrečias reklamas (pvz., kai reklamuojami
vaikams skirti nuo saulės poveikio apsaugantys gaminiai).
Mes taip pat nesamdome modelių, kurie akivaizdžiai
turi sunkius valgymo sutrikimus. Mes taip pat vengiame
reklamų, kurios populiarintų narkotikus, alkoholį ar
rūkymą. Savo kolegę turėtumėte paskatinti pasidomėti,
ką šia tema mano kiti specialistai. Šį klausimą taip pat
galite iškelti savo vadovui.
2.2 - Šukuosenos formavimo priemonės reklamoje
dalyvaujantis modelis dėvės natūralių plaukų
peruką. Be to, jos odos defektus mes panaikinsime
„Photoshop“ programa. Ar tai leistina, kai kalbama
apie mūsų teiginių nuoširdumą?
Kartais šiek tiek retušuoti būtina dėl techninių priežasčių,
tačiau dėl tokio retušavimo vartotojai neturi susidaryti
klaidingos nuomonės apie reklamuojamo gaminio
savybes. Natūralių plaukų peruką naudoti galima, nes
reklamuojama šukuosenos formavimo priemonė, o ne
plaukus stiprinantis produktas. Svarbu, kad perukas
būtų pagamintas iš tikrų plaukų ir jam nudažyti ar jo
šukuosenai suformuoti būtų naudojami reklamuojami
gaminiai. Tačiau įsitikinkite, kad nekils prieštaringų
vertinimų dėl perukui gaminti panaudotų plaukų kilmės.
2.3 - Kuriu naujo gaminio reklamavimo programą.
Tyrimų ir plėtros skyriaus vadovas man pasakė,
kad šis gaminys tik „sumažina raukšles“, o mano
viršininkas sakė, kad jis „šalina raukšles“. Man kelia
nerimą, kad tai nėra visiškai tiesa. Ką man daryti?
Mes vadovaujamės tiek Tarptautinių prekybos rūmų
reklamos ir verslo ryšių praktikos konsoliduotuoju
kodeksu, tiek ir „Cosmetics Europe“ atsakingos
reklamos ir rinkodaros ryšių chartija bei pagrindiniais
principais. Įpiršti mūsų produktus neteisingais ar
perdėtais tvirtinimais yra nesąžininga, kelia pastovių
klientų rato nepasitikėjimą mumis ir gali būti laikoma
klaidinančia praktika. Jeigu šis produktas nešalina
raukšlių, nereikia tvirtinti, kad jis tai daro.
2.4 - Reklamoje norėčiau paminėti, kad gaminyje nėra
heksachlorofeno, nors tai ir nėra naujiena, nes šią
sudedamąją dalį naudoti draudžia įstatymai. Tačiau
vartotojams ši frazė skambės patraukliai. Vis tik kai
kurie mano kolegos mano, kad tai yra abejotinas
teiginys. Kas teisus?
Negalime žmonėms teigti, kad mūsų gaminiai pasižymi
kokia nors konkrečia savybe, jei tokia savybė atsiranda
vien dėl to, kad laikomės įstatymų. Vartotojus tai
klaidintų. Jūsų kolegos yra teisūs.
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2.5 - Šiuo metu rengiu reklamą, kurios veiksmas
vyksta religinės bendruomenės aplinkoje.
Vartotojams, kuriems reklama skirta, toks
provokuojantis stilius tikriausiai patiks ir nemanau,
kad mano šalyje ši reklama ką nors įžeistų. Tačiau
vienas mano kolega iš užsienio mano, kad ji gali
peržengti ribas. Ką man daryti?
Kurdami reklamas turėtume atsižvelgti ne tik į mūsų
tikslinių vartotojų, bet ir į plačiosios visuomenės
nuomonę. Mūsų reklamos matomos ne vien tik tikslinėje
rinkoje – jas mato žymiai daugiau žmonių. Be to, turime
nepamiršti, kad veikiame visame pasaulyje, todėl
neturime rinktis temų, kurios galėtų būti laikomos
priimtinomis vienoje šalyje, tačiau itin šokiruojančiomis
kitoje šalyje, kurioje mes vykdome savo veiklą.
Galiausiai, neturėtume rinktis vaizdų, simbolių ar temų,
kurios galėtų būti suprantamos kaip įžeidžiančios,
žeminančios ar nepagarbios kuriai nors religijai,
tautybei, kultūrai, mažumos grupei ar žmonėms su
negalia. Būtų geriausia, jei prieš šią reklamą patvirtinant
būtų kreiptasi į ekspertų grupę, kad ji pateiktų
objektyvią nuomonę. Vėliau būtina atidžiai stebėti,
kaip ši reklama yra platinama.
2.6 - Garsi vaikų aprangos firma rengiasi pristatyti
mažoms mergaitėms skirtą suknelių kolekciją ir nori
įsigyti lūpų blizgių, kuriuos galėtų pasiūlyti savo
klientams, įsigijusiems pirkinių už tam tikrą sumą.
Tai gera proga, ar ne?
Šiuo metu kyla vis daugiau diskusijų dėl ankstyvo mažų
vaikų seksualizavimo. Nors maži vaikai visada norėjo
pamėgdžioti suaugusiuosius (ypač puoštis, vartoti
kosmetiką ir kvepalus žaidimų metu), mes manome,
kad tai turi likti tik žaidimu, todėl jaunimo neskatiname
kasdien vartoti kosmetikos priemones, išskyrus higienos
ir nuo saulės poveikio apsaugančius gaminius. Dėl
to mūsų įmonės ženklų geriausia nesieti su mažiems
vaikams skirtais daiktais, temomis ar renginiais.
Pavyzdžiui, mes netiekiame gaminių „Mažoji mis“
tipo konkursams.

Į ką kreiptis: Jeigu turite rūpestį keliančių reklamos
ar marketingo klausimų, netylėkite. Pasikalbėkite
su savo vadovu, teisės skyriaus direktoriumi,
personalo skyriaus vadovu arba etikos
koordinatoriumi; jie padės ir palaikys Jus (taip pat
žiūrėkite skyrių „turiu rūpimą klausimą: Open Talk“).

Kaip mes dirbame

TIEKĖJŲ ATRANKA

IR SĄŽININGAS ELGESYS SU TIEKĖJAIS
„L’ORÉAL“ santykiai su tiekėjais yra platesni nei prekių ir paslaugų pirkimas bei pristatymas. Tai yra būtina,
kad mūsų ilgalaikis darbas būtų sėkmingas. Mes būsime vertinami pagal savo santykių su tiekėjais kokybę.
Ypač kruopščiai būsime tikrinami pagal tai, kaip pasirenkame tiekėjus ir kaip jie atsakingai vykdo savo
įsipareigojimus.
Mes didžiuojamės savo vardu, įgytu dirbant su tiekėjais atvirai ir abipusiškai palaikant vieni kitus. Šie santykiai
grindžiami objektyvumu, sąžiningumu ir lojalumu. Mes gerbiame jų nepriklausomybę ir individualumą.
„L’ORÉAL“ nepiktnaudžiauja savo padėtimi rinkoje, kad pasiektų palankumo.

Mes privalome:
+ pasirinkti tiekėjus atsižvelgdami į kainą ir garantuoti,
kad visų tiekėjų pasiūlymai yra sąžiningai lyginami ir
svarstomi, nesuteikiant jokios pirmenybės
+ užtikrinti, kad derybos dėl kainos bus skaidrios
ir sąžiningos, o netinkami pasiūlymai atmesti
mandagiai, nurodant objektyvias priežastis
+ užtikrinti, kad visi tiekėjai, nesvarbu, kur jie veiktų,
suprastų ir gerbtų mūsų etikos principus
+ tiekėjams padėti laikytis „L’ORÉAL“ etikos principų
+ laiku mokėti tiekėjams tiek, kiek buvo sutarta pagal
sutartį, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių
to nedaryti (pvz., jei tiekėjas nepristato užsakytų
prekių)
+ įsitikinti, kad ekonominiu požiūriu mūsų tiekėjai nėra
per daug priklausomi nuo „L'ORÉAL" verslo
+ saugoti tiekėjų konfidencialią informaciją taip, kaip
saugome savąją

Mes negalime:
- tiekėjams nustatyti orumą žeminančių sąlygų
(mokėjimo, terminų ir t. t.)
- toliau dirbti su tiekėju, kuris nuolat nepateisina
„L’ORÉAL“ lūkesčių ar nesilaiko mūsų etikos
principų, ypač kai tai susiję su žmogaus teisėmis
ir (arba) kova su korupcija

Ar tai etiška?
3.1 - Stengiuosi rasti naują biuro reikmenų tiekėją.
Pirmasis, su kuriuo susisiekiau, siūlo geras paslaugas,
bet aukštomis kainomis. Antrasis – nelabai geras
sąlygas, bet jo siūlomos kainos mažos (nes suteikė
didelę nuolaidą, norėdamas dirbti su „L’ORÉAL“).
Ar galiu pirmajam tiekėjui pasakyti kainą, kurią man
pasiūlė kitas tiekėjas, gal pirmasis ją sumažintų?

3.2 - Radau labai gerą tiekėją, tačiau jis tik pradeda
savo verslą ir „L’ORÉAL“ kol kas yra jo vienintelis
klientas. Ar galiu su juo dirbti?
Taip. Kodėl negalėtume padėti šiam tiekėjui pradėti
verslą? Tačiau su juo turėtumėte sudaryti laikiną sutartį
ir jį informuoti, kad per tam tikrą laikotarpį jis turi surasti
kitų klientų. Jei jis tikrai yra geras tiekėjas, problemų
nebus. Jei pasibaigus sutarties terminui kitų klientų
jis nebus susiradęs, turėtumėte apsvarstyti galimybę
tiekėją pakeisti.
3.3 - Gavau konfidencialios informacijos, kad vieno
mūsų užjūrio tiekėjų įmonėje vyksta tyrimas, nes
buvo įtarimų, jog ten žmonės dirba priverstinai. Pats
tiekėjas man nieko apie tai nesakė ir per ankstesnius
apsilankymus vietoje nebuvo priežasties nerimauti.
Ar galiu nekreipti dėmesio į šiuos gandus?
Ne. Turite ištirti šį įvykį, pradėkite klausinėti tiekėją. Jeigu
Jums kyla abejonių, įtraukite šią įmonę į „L’ORÉAL“
Socialinio audito programą, kurios darbuotojai
nusiunčia ten kviestinį auditorių įdarbinimo politikai,
darbo sąlygoms ir kitiems klausimams patikrinti. Jei
auditas atskleis, kad yra tobulintinų dalykų, mes tiekėją
informuosime ir pasistengsime jį įtikinti įgyvendinti
taisomųjų veiksmų planą. Be abejo, jei mūsų standartų
pažeidimas yra esminis ir mes nemanome, kad jį galima
tuojau pat pašalinti arba jei tiekėjas nedaro pažangos,
bendradarbiavimą privalome nutraukti.
JEI NORITE DAUGIAU INFORMACIJOS:
skaitykite „KAIP MES PERKAME“ ir „TIEKĖJAI,
SUBRANGOVAI IR VAIKŲ DARBAS“.

Į ką kreiptis: Jeigu turite rūpestį keliančių klausimų
apie tiekėjų atranką ar elgesį su jais, netylėkite.
Pasikalbėkite su savo vadovu, pirkimų skyriaus
vadovu, personalo skyriaus vadovu arba etikos
koordinatoriumi; jie padės ir palaikys Jus (taip pat
žiūrėkite skyrių „turiu rūpimą klausimą: Open Talk“).

Pirmajam tiekėjui galite bendrais bruožais paminėti,
kad kitur Jums pasiūlė geresnę kainą, tačiau neturite
atskleisti, kas yra kitas tiekėjas ir kokią kainą jis
siūlo. Kitaip Jūs suteiksite pirmajam tiekėjui svarbią
informaciją apie jo konkurentą, o tai yra neetiška.
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SĄŽININGA

KONKURENCIJA
Mes gerbiame visus dalyvaujančius mūsų versle, taip pat ir konkurentus. Mes su jais elgiamės taip, kaip
norėtume, jog jie elgtųsi su mumis. Kosmetikos pramonės lyderio pozicija stiprina mūsų pareigą rodyti gerą
pavyzdį šioje srityje.
Mums svarbu dirbti pramonės šakoje, kurioje verslo santykiai yra gerbiami. Tai daro mūsų darbą lengvesnį
ir stiprina pirkėjų pasitikėjimą. Dalijimasis kainodaros, sąnaudų, rinkodaros planų ir kita informacija su
konkurentais gali sudaryti įspūdį, kad yra sutartinai nustatomos kainos, dalijamasi teritorija ar kitaip valdoma
arba iškraipoma laisvoji rinka. Daugelyje šalių galioja labai griežti šios srities įstatymai, su kuriais privalome
susipažinti ir jų turime laikytis.

Mes privalome:
+ nedelsdami pranešti skyriaus administracijai, jei per
neapdairumą gavome ar panaudojome patentuotą
ar konfidencialią informaciją, kuri yra susijusi su
konkurentais ir teisiškai priklauso tik jiems ar
trečiosioms šalims
+ nesiimti jokių priemonių, kad konkurentams būtų
nutrauktas tiekimas ar prieiga prie prekybos rinkų
+ neleisti naujiems „L’ORÉAL“ darbuotojams dalytis
konfidencialia informacija apie konkurentus, kuriems
jie dirbo
+ nekalbėti blogai apie savo konkurentus (taip pat
meluoti apie jų gaminius ir paslaugas)

Mes negalime:
- palaikyti bet kokio ryšio su konkurentais, kai yra
aptariama konfidenciali informacija
- skatinti klientus ar tiekėjus nutraukti sutartis su
konkurentais
- iš anksto nepasitarus su teisininkais sudaryti
išimtinius susitarimus (t. y. sutartis, pagal kurias
įmonės turi pardavinėti tik „L’ORÉAL“ arba pirkti tik
iš „L’ORÉAL“)
- neteisėtais būdais rinkti konkurencinę informaciją
ir (arba) tokią informaciją rinkti aiškiai nenurodant,
kad esame „L’ORÉAL“ darbuotojai
- primesti sutartis, kurios susieja skirtingus gaminius
ar paslaugas (pavyzdžiui, pagal kurias pirkėjas,
norintis nusipirkti vieną gaminį, privalo taip pat
nusipirkti ir antrąjį, „pririštąjį gaminį") ir nepasitarus
su teisininkais teikti ištikimo kliento nuolaidas
- daryti įtaką mūsų klientų kainodarai

Ar tai etiška?
4.1 - Neseniai netyčia pakliuvau į mugėje surengtą
vieno mūsų konkurento prezentaciją. Išgėręs bare,
konkurentas paminėjo, kad jo įmonė greitai pakels
kai kurių svarbiausių gaminių kainas. Tai iš tiesų yra
naudinga informacija. Kam galiu tai perduoti, kad mes
tuo pasinaudotume?
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Mes nesidaliname ir nesikeičiame su konkurentais
informacija apie galiojančias ar siūlomas kainas,
t. y. apie kainos strategijas, nuolaidas, reklamas,
kompensacinius mokėjimus, garantijas, pardavimų
terminus ir sąlygas. Jei konkurentas pats atskleidžia
tokią informaciją, turite tuoj pat delikačiai užbaigti
pokalbį ir įspėti savo skyriaus administraciją ir teisės
skyrių. Be abejo, šia informacija neturėtumėte su
niekuo dalytis. Net jei atrodo, kad apsikeitimas yra
geranoriškas, gali susidaryti įspūdis, jog yra nustatomos
kainos, o tai yra neetiška ir daugelyje šalių neteisėta.
4.2 - „L’ORÉAL“ yra Nacionalinės kosmetikos grožio
salonams asociacijos („Asociacija“) narė, o aš esu
„L’ORÉAL“ Komercinio komiteto atstovas. Po vieno
kas mėnesį vykstančio Komiteto posėdžio mano
kolega, labai gerai žinomo konkurento atstovas,
pasiūlė komiteto nariams susitikti restorane, kad
sustiprintume asmeninius ryšius ir neoficialiai
pasikalbėtume. Ką man daryti?
Nepriimkite kvietimo ir tuoj pat praneškite apie tai savo
teisės skyriui. Privalome perspėti Asociaciją apie tokius
neoficialius susitikimus. Nepamirškite, kad bendravimas
su konkurentais turi vykti išskirtiniais atvejais ir nereikia
kalbėti specifinėmis, delikačiomis, strateginėmis
temomis. Griežtai venkite neoficialaus bendravimo su
konkurentais ir visuomeninių renginių, kur jie dalyvaus.
Jei „leidžiamo“ oficialaus bendravimo metu suprantate,
kad pradedama kalbėti apie delikačius klausimus,
išeikite iš posėdžio salės ir būtinai pažymėkite
protokole, kad išėjote.
4.3 - Sužinojau, kad vienas iš mūsų konkurentų
ketina išleisti naują gaminį, kuris pakenks mūsų
pardavimams ir rinkodaros strategijoms. Žūtbūt
privalome sužinoti apie tai daugiau. Kadangi tai yra
labai svarbu, gal galėtume pasamdyti ką nors, kas
galėtų susekti, kokia yra jų strategija?
Ne. Tai yra visiškai neetiškas elgesys, kuris rimtai galėtų
sugadinti mūsų gerą reputaciją. „L’ORÉAL“ niekada
neturėtų užsiimti tokia veikla. Konkurencinę informaciją
galime rinkti tik teisėtai, pavyzdžiui, tikrindami
savo konkurentų gaminius ir naudodami viešai
prieinamus būdus, tokius kaip reklaminės skrajutės,
metinės ataskaitos, konkurentų parodos mugėse ir
apibendrinta pramoninė informacija, kuri neatskleidžia
konfidencialios įmonės informacijos.

Kaip mes dirbame
4.4 - Kai lankiausi pas klientą, jis man
suteikė informacijos apie mano konkurentų
rekomenduojamas kainas ir jų gaminių pristatymo
planus. Ar galiu jo paprašyti informacijos apie
tai, kaip šiems pristatymams bus pertvarkomos
parduotuvės?
Viešai neprieinamos informacijos apie mūsų klientus
(t. y. informacijos apie jų kainas, gaminių pristatymus,
rinkos dalis, reklamai skiriamą biudžetą ir t. t.)
neturėtumėte rinkti, nesvarbu, ar ji gaunama tiesiogiai
(iš konkurentų) ar netiesiogiai (pavyzdžiui, per mūsų
klientus). Tai keltų pavojų tiek „L’ORÉAL“, tiek ir klientui.

JEI NORITE DAUGIAU INFORMACIJOS:
skaitykite „Kaip Mes Konkuruojame“.

Į ką kreiptis: Jeigu turite rūpestį keliančių klausimų
apie konkurenciją, netylėkite. Pasikalbėkite su savo
vadovu, teisės skyriaus direktoriumi, personalo
skyriaus vadovu arba etikos koordinatoriumi; jie
padės ir palaikys Jus (taip pat žiūrėkite skyrių „turiu
rūpimą klausimą: Open Talk“).

4.5 - Prieš pusę metų priėmiau dirbti moterį, prieš
tai dirbusią konkurentui. Dirbdama ten ji įgijo daug
vertingos mokslinių tyrimų patirties, kuri mums labai
svarbi. Iš tikrųjų, pasamdžiau ją daugiausia dėl tų
žinių. Be abejo, aš ėmiausi visų priemonių, kad ji
mums neperduotų jokios konfidencialios informacijos,
tačiau gal yra koks nors laikotarpis, kuriam
pasibaigus, ji gali laisvai dalytis savo žiniomis? Nes
priešingu atveju su šiais konfidencialios informacijos
apsaugos reikalavimais būtų persistengta, argi ne?
Ne. Nėra nustatytas laiko tarpas, kiek reikia saugoti
konfidencialią informaciją. Jūsų darbuotoja turėjo
būti priimta į darbą dėl jos įgūdžių, o ne dėl to, kad
praeityje dirbo pas konkurentą. Galbūt reikėtų pervesti
ją dirbti į kitą skyrių, kur ji nejaus, kad yra verčiama ar
įkalbinėjama perduoti konfidencialią informaciją.
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INTERESŲ

KONFLIKTAI
Mes esame vienas iš lyderių kosmetikos gaminių rinkoje, todėl privalome itin atidžiai stebėti, kad nekiltų
interesų konflikto. Mes turėtume vengti situacijų, kai mūsų asmeniniai interesai prieštarauja „L’ORÉAL“
interesams.
Net ir tariamas interesų konfliktas gali diskredituoti tiek „L’ORÉAL“, tiek ir mūsų vardą. Jei susidūrėte su bet
kokiu tikru ar netgi galimu konfliktu, svarbiausia atskleisti visus faktus. Tai leidžia viską tinkamai išnagrinėti.

Mes privalome:
+ pranešti mūsų administracijai, jeigu gresia interesų
konfliktas, kuris gali paveikti ar atrodo, kad gali
paveikti, mūsų nuomonę ar veiksmus (pavyzdžiui,
jeigu šeimos narys dirba tiekėjui) arba jeigu
užimame kokias nors pareigas arba finansiškai ar
kaip kitaip dalyvaujame konkurento, kliento, tiekėjo
ar kito „L’ORÉAL“ verslo partnerio veikloje, jei mūsų
pareigos „L’ORÉAL“ leidžia mums daryti įtaką verslo
santykiams

Mes negalime:
- slėpti informacijos apie bet kokius interesų
konfliktus

Ar tai etiška?
5.1 - Mano kolegos pusbrolis neseniai pradėjo dirbti
su mumis, o kartu su manimi – mano senas mokyklos
draugas. Šiek tiek nerimauju, kad žmonės pradės
galvoti, jog tai yra interesų konfliktas. Ar nuostatos
dėl interesų konflikto taikomos tik artimiausiems
šeimos nariams, ar taip pat ir šiam atvejui?
Atsakymas yra paprastas: jeigu tokie santykiai gali
daryti įtaką Jūsų objektyvumui, Jums reikėtų taikyti šias
nuostatas ir kreiptis patarimo. Tai, kad kažkieno šeimos
narys arba draugas dirba „L’ORÉAL“, dar nereiškia, kad
jis taip pat negali pretenduoti į darbą šioje bendrovėje.
Mes privalome stengtis užtikrinti, kad atlyginimo dydį
nustatinėtų ir darbą vertintų nepriklausomas asmuo ir
kad tokios situacijos būtų nuolat stebimos, siekiant su
visais elgtis objektyviai ir sąžiningai.
5.2 - Man padarė didelį įspūdį tai, kaip dirba vienas
„L’ORÉAL“ tiekėjas, todėl norėčiau investuoti į jo
bendrovę. Ar tai būtų interesų konfliktas?
Nors Jūsų dalyvavimas būtų tik finansinis, interesų
konfliktas galėtų būti priklausomai nuo to, kokios
yra Jūsų pareigos „L’ORÉAL“, kokią įtaką Jūs darote
sprendimams, susijusiems su pardavimais, taip pat tai
galėtų priklausyti nuo Jūsų investuojamų lėšų dydžio
ir „L’ORÉAL“, kaip kliento, svarbos tai bendrovei.
Vienintelis būdas sužinoti, ar tai yra priimtina – pasakyti
tai savo administracijai ir atvirai aptarti šį klausimą.
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5.3 - Mano sūnus yra gero vietinio viešbučio
savininkas, daugelis vietinių įmonių jame organizuoja
verslo pietus ir banketus. Tai būtų puiki vieta
organizuoti bendrovės pobūvius. Toks pasirinkimas
yra geras kainos ir kokybės derinys, palyginti su
kitais variantais, ar yra kitų kliūčių, neleidžiančių man
užsakyti šio viešbučio?
Atsižvelgiant į konkurencingą šios vietos kainą ir jos
populiarumą, ji tiktų organizuoti bendrovės banketams.
Ko gero, būtų neteisinga, jeigu turėtumėte sprendimo
teisę, kadangi čia yra akivaizdus interesų konfliktas.
Tokiais atvejais, kai šeimos nariai dirba esamam arba
galimam tiekėjui ar verslo partneriui, Jūs turite pasakyti
apie tai savo skyriaus vadovui. Jis arba ji imsis reikalingų
priemonių, kad neatsidurtumėte keblioje situacijoje.
5.4 - Laisvalaikiu dirbu Nacionalinės vartotojų
asociacijos viceprezidentu. Daugelį metų užimu šį
postą. Sužinojau, jog Asociacija imsis veiksmų, kad
būtų pakeisti teisės aktai, o tai gali sukelti problemų
„L’ORÉAL“. Ką man daryti?
„L’ORÉAL“ gerbia savo darbuotojų privatumą ir
palaiko tuos, kurie per įvairias asociacijas ir labdaros
organizacijas atneša naudos visuomenei. Tikriausiai
turėtumėte pasakyti apie savo narystę arba dalyvavimą
tokio tipo organizacijose savo skyriaus administracijai,
kai matote, jog nesutampa arba gali nesutapti
organizacijos ir „L’ORÉAL“ interesai. Jūsų viršininkas
arba personalo skyriaus vadovas patars Jums, kaip
reikia tinkamai elgtis. Šiuo atveju protinga būtų
pakalbėti su savo kolegomis iš asociacijos ir papasakoti
jiems apie šį interesų konfliktą bei pasitraukti iš proceso.
5.5 - Mano žmona dirba vieniems iš „L’ORÉAL“
konkurentų. Namuose mes nesikalbame apie darbą,
nemanau, kad bendrovei turi rūpėti, kokį darbą dirba
mano žmona. Tačiau kolegos gali pagalvoti, kad ši
situacija mane kompromituoja. Ką man daryti?
Tai gali sudaryti įspūdį, kad yra interesų konfliktas.
Norėdamas apsaugoti save ir savo žmoną, turite apie
tai papasakoti savo arba personalo skyriaus vadovui.
Be to, tiek Jūs, tiek Jūsų žmona turėtumėte imtis
priemonių, kad būtų apsaugota abiejų bendrovių
konfidenciali ir joms nuosavybės teise priklausanti
informacija.

Kaip mes dirbame
5.6 - Mano komandos narys jau mėnesį susitikinėja
su savo pavaldine. Darbe jie elgėsi atsargiai, tačiau
žmonės vis tiek tai sužinojo. Oficialiai ir aš neturiu to
žinoti. Pradėjo plisti įvairūs gandai. Žinoma, stebiu
situaciją, norėdamas įsitikinti, kad jis nerodo didesnio
palankumo vienai pavaldinei, tačiau kas bus, jei jiedu
išsiskirs, ir situacija taps sunki? Ar turėčiau ką nors
daryti ir jei taip – ką?
Tai yra labai sudėtinga situacija. „L’ORÉAL“ bendrovėje
mes garbiame darbuotojų asmeninį gyvenimą, todėl
neturime ir nenorime žinoti apie jų romantinius
santykius. Vis dėlto kai kalbama apie jų profesinius
santykius, mes turime teisėtą interesą, pavyzdžiui,
kai vienas iš jų yra kitam pavaldus arba atvirkščiai,
yra jo vadovas. Situacija, kurią Jūs aprašėte, nepriimtina,
nes čia yra interesų konfliktas. Negalima tikėtis, kad
vadovas galės objektyviai vertinti pavaldinį, jei juos sieja
romantinis ryšys. Turite pasitarti su savo vadovu arba
personalo skyriaus vadovu ir nuspręsti, kaip suvaldyti
šią situaciją. Būtų idealu, jei vienas iš darbuotojų
pakeistų darbo vietą, o mes savo ruožtu pasistengtume
pasirūpinti, kad tai būtų atlikta taktiškai. Priklausomai
nuo faktų ir aplinkybių, ši situacija gali būti vertinama
ir kaip seksualinio priekabiavimo atvejis.

JEI NORITE DAUGIAU INFORMACIJOS:
skaitykite politikos gaires „ŠEIMOS NARIŲ IR DRAUGŲ
ĮDARBINIMAS“.

Į ką kreiptis: Jeigu turite rūpestį keliančių klausimų
apie interesų konfliktus, netylėkite. Pasikalbėkite
su savo vadovu, personalo skyriaus vadovu arba
etikos koordinatoriumi; jie padės ir palaikys Jus
(taip pat žiūrėkite skyrių „turiu rūpimą klausimą:
Open Talk“).

5.7 - Ar „L’ORÉAL“ darbuotojas gali rašyti grožio
klausimams skirtą asmeninį tinklaraštį?
„L’ORÉAL“ darbuotojui tokio tipo tinklaraščių rengimo
veikloje dalyvauti tikriausiai būtų sudėtinga, nes jis
ar ji negalėtų kritikuoti nei mūsų gaminių (dėl lojalumo
priežasčių), nei mūsų konkurentų gaminių (nes tai
nebūtų sąžininga). Tokie tinklaraščiai verti dėmesio,
tik jei juose pateikiamos realių vartotojų nuomonės.
Neturime suteikti progų kitiems mus kritikuoti ar
kaltinti tuo, kad bandome paveikti diskusijas ar kad
mums trūksta skaidrumo.
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DOVANOS

IR PRAMOGOS
Keitimasis dovanomis ir kvietimas dalyvauti pramogose gali padėti suprasti vieniems kitus ir pagerinti darbo
atmosferą, tačiau tai gali sukelti ir interesų konfliktą: asmeniniai interesai gali nesutapti su profesinėmis
pareigomis. Kai gaunate dovanų arba esate kur nors kviečiamas (-a), „aukso“ taisyklė yra apie tai išsamiai
informuoti savo vadovybę, neperžengti pagrįstų ribų ir visada savęs klausti, kaip tai vertins platesnė visuomenė.

Mes privalome:
+ užtikrinti, kad visos dovanos ir pramogos būtų
tinkamos ir neprieštarautų „L’ORÉAL“ etikos
principams
+ įsitikinti, kad kuriant naujus verslo santykius
visos šalys nuo pat pradžių yra supažindintos
su „L’ORÉAL“ nuostatomis dėl dovanų ir pramogų.
Savo ruožtu turite sužinoti, koks yra mūsų verslo
partnerių požiūris į šiuos klausimus. Tai gali
užtrukti ilgai, nes reikia išvengti nesusipratimų
+ iš karto pranešti mūsų administracijai apie gautas
dovanas arba kvietimus ir, jei reikia, laikytis
informacijos atskleidimo bendrovės viduje tvarkos

Mes negalime:
- priimti dovanų arba kvietimų, išskyrus atvejus, kai jie
turi aiškiai simbolinę vertę
- priimti ar dovanoti grynuosius pinigus

Ar tai etiška?
6.1 - Ar galiu pasiūlyti „L’ORÉAL“ nuolatiniam klientui
bilietus į koncertą, į kurį eiti negaliu?
Į koncertą turi eiti kuris nors iš „L’ORÉAL“ darbuotojų
ir palydėti klientą. Ta pati taisyklė galioja Jums priimant
tiekėjų pasiūlymą papramogauti. Tai leidžiama daryti
tik tuomet, jei tokia pramoga yra protinga, paprasta
ir įprasta mūsų verslo santykiuose ir jei ją pasiūlęs
asmuo irgi dalyvauja.
6.2 - Mes ką tik sudarėme svarbų sandėrį su nauju
klientu. Komercijos direktorius nusprendė, kad mes
turime nusivesti jį į klubą ir tai atšvęsti. Maniau, kad tai
puiki idėja, kol nesužinojau, kad tai yra šokių ant kelių
klubas. Jaučiausi labai nejaukiai, siūlydamas (-a) tokį
pramogavimo būdą. Ar esu pernelyg jautrus (-i)?
Pramogos, kurias Jūs siūlote, turi būti ne tik tinkamos,
bet ir priimtinos. Tokio tipo klubas ne tik nelabai
derinasi su „L’ORÉAL“ NUOSTATOMIS, bet kartu
galėjo priversti klientą pasijusti nejaukiai, ką jau kalbėti
apie Jūsų pardavimo komandos narius, kuriems toks
„pasilinksminimo“ būdas galėjo pasirodyti nemalonus.
Turėtumėte paraginti Komercijos direktorių rasti tinkamesnį
variantą. Ateityje tai turės teigiamą poveikį bendrovei.
6.3 - Norėdamas išparduoti pasenusius gaminius,
tiekėjas man pasiūlė 15 % asmeninę nuolaidą. Ar galiu
priimti pasiūlymą?
Išskyrus išskirtinius atvejus, kai dėl nuolaidų „L’ORÉAL“
susitaria su tiekėjais, apie bet kokias tiekėjo siūlomas
nuolaidas privalote informuoti savo vadovybę.
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6.4 - Į mano pareigas įeina organizuoti daugybę
verslo susitikimų, kelionių ir suvažiavimų. Šiuo metu
viešbutis, kuriame aš dažnai užsakau kambarius
„L’ORÉAL“ darbuotojams, pasiūlė man nemokamą
savaitgalį mano tėvų vestuvių metinių proga. Tai yra
labai malonus gestas. Ar galiu priimti pasiūlymą?
Ne. Netgi jei Jūs asmeniškai neturėsite jokios naudos
iš šios dovanos, priėmus ją, ateityje Jums bus sunku
išlikti objektyviam ieškant vietos apsistoti „L’ORÉAL“
darbuotojams. Vien tokio interesų konflikto galimybė
yra nepriimtina. Jos reikia išvengti, mandagiai atsisakius
ir paaiškinus, kodėl Jūs taip elgiatės.
6.5 - Neseniai vienas tiekėjas man pasiūlė daug
savo gaminių. Žinau, kad jam tai kainavo nedaug.
Ar galėčiau ir ar turėčiau juos priimti?
Šiuo atveju turite padėkoti tiekėjui už jo dosnumą ir
mandagiai atsisakyti dovanos. Jūs galite priimti tik tas
dovanas ir tokius kvietimus, kurių vertė yra simbolinė.
Pavyzdžiui, gaminius su tiekėjo bendrovės logotipais
arba dėžutę saldainių. Jeigu manote, kad Jums
atsisakius, tai pakenks Jūsų santykiams, pasitarkite su
administracija ir išsiaiškinkite tinkamiausią būdą, kaip
pasielgti su dovana.
6.6 - Deruosi su klientu, kad mūsų gaminiams būtų
skirtas didesnis lentynų plotas. Kliento darbuotojas,
su kuriuo deruosi, atsisako nagrinėti mūsų pasiūlymą
remdamasis tuo, kad mūsų konkurentai su juo
„maloniau“ elgiasi. Susidariau įspūdį, kad jis iš manęs
nori dovanos, tačiau ko nors konkretaus iš manęs
jis neprašė.
Savo abejonėmis pasidalinkite su savo vadovybe.
Gali tekti pasikalbėti su Jūsų kliento vadovybe, nes
nepanašu, kad jie skatintų tokį savo darbuotojų elgesį.
Bet kuriuo atveju, nepasiduokite pagundai. Sveikos
derybos su mūsų klientais pagrįstos mūsų gaminių
kokybe ir mūsų kainų politika, o ne mūsų galimybėmis
teikti dovanas klientų darbuotojams.
JEI NORITE DAUGIAU INFORMACIJOS:
skaitykite „KAIP MES PERKAME“ ir „Kaip Mes Užkertame
Kelią Korupcijai“ bei savo vietos dovanų ir pramogų
politiką.

Į ką kreiptis: Jeigu turite rūpestį keliančių klausimų
apie dovanas ir pramogas, netylėkite. Pasikalbėkite
su savo vadovu, personalo skyriaus vadovu arba
etikos koordinatoriumi; jie padės ir palaikys Jus
(taip pat žiūrėkite skyrių „turiu rūpimą klausimą:
Open Talk“).

Kaip mes dirbame

KYŠIAI

IR MOKĖJIMŲ SUPAPRASTINIMAS
Mes manome, kad korupcija yra nepriimtina ir pažeidžia „L’ORÉAL“ nuostatas. Ji daro žalą bendruomenėms,
kuriose mes veikiame, ir yra žalinga mūsų bendrovei. Korupcija, ypač su valdžios institucijų atstovais susijusi
korupcija, draudžiama visose šalyse, kuriose mes dirbame. Mes taikome nulinės tolerancijos politiką, kai
kalbama apie korupciją, įskaitant „mokėjimų supaprastinimą“. Šiais mokėjimais siekiama užtikrinti įprastus
ir teisėtus valdžios institucijų veiksmus (pvz., leidimų arba muitinėse laikomų prekių išdavimą) arba juos
paspartinti.

Mes privalome:
+ užtikrinti, kad mūsų verslo partneriai ir tarpininkai
būtų informuoti apie mūsų standartus ir įsipareigotų
jų laikytis, ypač kai mums atstovauja šalyse, kur yra
didelė korupcijos rizika
+ nedelsiant informuoti mūsų vadovą ir mūsų
šaliai skirtą vadovą arba, jei dirbame įmonės
pagrindiniame ar regiono padalinyje, grupės
administracinio komiteto, kuriam esame pavaldūs,
narį apie visus veiksmus, kurie gali prieštarauti
mūsų korupcijos prevencijos politikai
+ nedelsiant informuoti mūsų šaliai skirtą vadovą
arba, jei dirbame įmonės pagrindiniame ar regiono
padalinyje, grupės administracinio komiteto,
kuriam esame pavaldūs, narį, jei susidūrėme su
turto prievartavimu ar bandymu prievartauti turtą
(t. y. reikalavimu mokėti grynųjų pinigų ar dovanoti
vertingų daiktų, kad „L’ORÉAL“ darbuotojas ar
atstovas išvengtų tiesioginės žalos) ir tai išsamiai
dokumentuoti

Mes negalime:
- siūlyti, žadėti ar duoti pinigų, įskaitant mokėjimų
supaprastinimą ar vertingus daiktus (dovanas,
pramogas ir t. t.) valdžios institucijų atstovams,
politinėms partijoms ar politikams, profesinėms
sąjungoms ar jų veikloje dalyvaujantiems asmenims
- siūlyti, žadėti ar duoti pinigų ar vertingų daiktų
(dovanų, pramogų ir t. t.) labdaros ar panašioms
organizacijoms tam, kad „L’ORÉAL“ bendrovė iš
valdžios institucijos, politinės partijos ar profesinės
sąjungos atstovo įgytų pranašumą
- siūlyti, žadėti ar duoti pinigų ar vertingų
daiktų (dovanų, pramogų ir t. t.) kitos bendrovės
darbuotojui ar atstovui, jei dėl to toks darbuotojas
galėtų pažeisti pareigą būti lojaliam savo bendrovei
- priimti ar prašyti pinigų ar vertingų daiktų (dovanų,
pramogų ir t. t.), jei dėl to pažeistume pareigą būti
lojaliems „L’ORÉAL“ bendrovei arba jei tai gali būti
suprasta, kaip bandymas paveikti verslo santykius
- prašyti, kad trečioji šalis atliktų tai, kas mums
nėra leidžiama ar ko mes sau neleidžiame tiesiogiai
atlikti. Tai reiškia, kad turime labai atsargiai rinktis
konsultantus, subrangovus, atstovus ir verslo
partnerius ir juos atidžiai stebėti

Ar tai etiška?
7.1 - Man pasakė, jog turiu pasamdyti vietos
„konsultantą“, kad jis man padėtų gauti visus
reikalingus leidimus iš užsienio valdžios institucijų.
Konsultantas paprašė didelio atlyginimo ir pasakė,
kad naudosis šiais pinigais tam, kad „procesas
pajudėtų“. Mes tikrai nežinome, kur bus panaudoti
šie pinigai. Ar mes turime dėl to nerimauti?
Taip. Jeigu įtariate, kad kuris nors tarpininkas
netinkamai elgiasi, negalite jam mokėti jokio atlyginimo
ar kitos sumos, kol nenustatysite, kad jis nemoka ir
nemokėjo jokių neleistinų išmokų.
7.2 - Atidarau naują biurą ir vietos valdžia paprašė
manęs nedidelės piniginės dovanos prieš jiems
įvedant telefono linijas. Ar galiu jiems sumokėti?
Ne. Jeigu toks mokėjimas nėra teisės aktuose
nustatytas įrengimo mokestis, jo negalima mokėti.
7.3 - Rengiuosi pradėti tiekti mūsų gaminius naujam
klientui. Konsultantas, kuris dirba šiam klientui,
susisiekė su manimi ir pranešė, kad galėtų man
suteikti konfidencialios informacijos apie šį klientą.
Šio pasiūlymo privalote atsisakyti ir turite informuoti
savo vadovą. Be to, turbūt reikės pranešti Jūsų
klientui, kad trečioji šalis Jums bando parduoti
klientui priklausančią konfidencialią informaciją.
JEI NORITE DAUGIAU INFORMACIJOS:
skaitykite „Kaip Mes Užkertame Kelią Korupcijai“.

Į ką kreiptis: Jeigu turite rūpestį keliančių klausimų
apie kyšininkavimą ir mokėjimų supaprastinimą,
netylėkite. Pasikalbėkite su savo vadovu, vidinės
kontrolės skyriaus vadovu, finansų skyriaus
direktoriumi, teisės skyriaus direktoriumi, pirkimų
skyriaus vadovu, personalo skyriaus vadovu
arba etikos koordinatoriumi; jie padės ir palaikys
Jus (taip pat žiūrėkite skyrius „DOVANOS IR
PRAMOGOS“ ir „Turiu rūpimą klausimą: Open Talk“).
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KONFIDENCIALI

INFORMACIJA
Informacija yra vertinga. Be leidimo atskleidus vidaus informaciją gali sumažėti „L’ORÉAL“ vertė ir bendrovei
gali būti padaryta žala. Privalome užtikrinti vidaus informacijos apsaugą ir griežtai laikytis „L’ORÉAL“
informacijos apsaugos taisyklių. Mūsų darbuotojai, kuriems yra prieinama konfidenciali informacija apie verslo
partnerius, privalo saugoti ją, kad ji nebūtų atskleista.

Mes privalome:
+ vidaus informaciją atskleisti tik žmonėms,
atstovaujantiems „L’ORÉAL“ interesus „tarnybinio
būtinumo" atvejais
+ nuolat atnaujinti „L’ORÉAL“ informacijos valdymo
taisykles
+ užtikrinti, kad visi konfidencialūs darbuotojų,
vartotojų, klientų ir tiekėjų popieriniai ir elektroniniai
dokumentai būtų tinkamai saugomi
+ prieš dalijantis informacija su „L’ORÉAL“
nepriklausančiomis trečiosiomis šalimis (ypač
su mūsų šeimų nariais ar socialiniuose tinkluose)
įsitikinti, kad turime teisę tokią informaciją atskleisti

Mes negalime:
- vidaus informacijos aptarinėti arba dirbti su ja
viešoje vietoje, kur pokalbius gali netyčia nugirsti
arba kilti pavojus informacijai
- atskleisti ankstesnio darbdavio vidaus informaciją
- pasilikti sau vidaus informaciją (įskaitant originalių
duomenų kopijas) nustojus dirbti „L’ORÉAL“
bendrovėje

Ar tai etiška?
8.1 - Mano draugai paklausė manęs apie darbą
„L'ORÉAL": jiems smalsu sužinoti, ką mes dedame
į gaminius ir kokius naujus produktus rengiamės
išleisti. Aišku, aš žinau pakankamai daug apie savo
darbą – kiek galiu jiems papasakoti?
Bet kurią informaciją (rašytinę, žodinę, pateiktą
elektroniniu ar bet kokiu kitu būdu), kuri nėra viešai
prieinama, o Jūs ją žinote, nes esate „L’ORÉAL“
darbuotojas, turite laikyti vidaus informacija. Tokios
informacijos nereikėtų atskleisti net ir patikimiems
draugams. Tai gali pakenkti „L’ORÉAL“ interesams.
8.2 - Gyvename skaitmeninės revoliucijos laikais,
kai atsiveria daug lengvesnio ir neriboto bendravimo
galimybių. Tai yra iššūkis mūsų Etikos kodekse
įtvirtintiems konfidencialumo principams.
Skaitmeniniame pasaulyje užtikrinti konfidencialumą
darosi vis sunkiau, tačiau dėl to jo svarba tik
išauga. Kiekvienas privalo susipažinti su „L’ORÉAL“
konfidencialumo taisyklėmis, t. y. kaip tinkamai
naudotis socialiniais tinklais ir informacinėmis bei
ryšių technologijomis.
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8.3 - Kartą su galimu klientu ėjome į susitikimą.
Pakeliui į susitikimų kambarį praėjome pro kolegos
biurą. Durys buvo atviros ir jis, įsijungęs garsiakalbį,
kalbėjosi telefonu su kitu klientu apie mūsų kainų
sąlygas. Kaip tik einant pro šalį jis siūlė ypatingus
sandėrius, ir visa tai girdėjo mano klientas! Ar mano
kolega negalėjo būti atsargesnis?
Mes visi privalome imtis reikalingų priemonių, kad
apsaugotume konfidencialią informaciją, netgi savo
darbo vietoje: pavyzdžiui, laikytis „švaraus stalo“
politikos, patikimai saugoti bylas, reguliariai keisti
slaptažodžius ir būti apdairūs naudodami garsiakalbius.
Niekada nežinome, kas gali eiti pro šalį, ir netgi tarp
„L’ORÉAL“ darbuotojų komerciniu požiūriu neskelbtina
informacija reikia dalytis tik „tarnybinio būtinumo“
atvejais.
8.4 - Vienas mano kolega, kuris „L’ORÉAL“
bendrovėje jau nebedirba, man pranešė, kad tik
dabar suprato, jog namie vis dar tebeturi „L’ORÉAL“
vidaus dokumentų. Ką jam turėčiau patarti?
Jei tai yra dokumentų kopijos, turėtumėte paprašyti,
kad jis jas sunaikintų. Jei tai originalai, juos būtina
perduoti „L’ORÉAL“ darbuotojui, turinčiam leidimą
gauti tokią informaciją. Pasikalbėkite su savo vadovu,
kad įsitikintumėte, jog yra imamasi tinkamų priemonių.
JEI NORITE DAUGIAU INFORMACIJOS:
skaitykite „KAIP MES PERKAME“ (mūsų santykiai su
tiekėjais) ir „KAIP MES KONKURUOJAME“ (mūsų santykiai
su konkurentais ir klientais).

Į ką kreiptis: Jeigu turite rūpestį keliančių klausimų
apie konfidencialumą, netylėkite. Pasikalbėkite su
savo vadovu, personalo skyriaus vadovu arba
etikos koordinatoriumi; jie padės ir palaikys Jus
(taip pat žiūrėkite skyrių „Turiu rūpimą klausimą:
Open Talk“).

Kaip mes dirbame

ATSTOVAVIMAS

BENDROVEI
„L’ORÉAL“ vardas priklauso nuo mūsų visų elgesio.

Mes privalome:
+ elgtis taip, kad kuo geriau atstovautume „L’ORÉAL“
interesams
+ dirbdami ir bendraudami laikytis „L’ORÉAL“ etikos
principų
+ įsitikinti, kad mūsų pažiūros ir asmeniniai interesai
nesikerta su bendrovės pažiūromis
+ stengtis nesidalinti savo nuomone apie kolegas ir
darbovietę profesiniuose socialiniuose tinklalapiuose
(pvz., „LinkedIn“)
+ socialiniuose tinkluose visada prisistatyti, kad esame
„L’ORÉAL“ darbuotojai, jei juose lankomės profesiniais
tikslais
+ niekada nepamiršti, kad internete nieko nėra „slapto“
ar „privataus“
+ visada užtikrinti, kad visa skaitmeninė informacija
apie „L’ORÉAL“ ar jos ženklus prieš paskelbiant
būtų tinkamai parengta

Mes negalime:
- kalbėti, rašyti ar prisiimti įsipareigojimus „L’ORÉAL“
vardu, išskyrus atvejus, kai tai yra leista
- kalbėti ar rašyti temomis, kurios nepriklauso mūsų
veiklos kompetencijai
- naudoti „L’ORÉAL“ spausdintus firminius blankus
ar elektroninį paštą savo pažiūroms skelbti ar
asmeniniams reikalams

Ar tai etiška?
9.1 - Aplankiau kolegos tinklaraštį ir pamačiau, kad
jis išreiškė savo požiūrį į „L’ORÉAL“ administraciją.
Jis nepasakė, kad yra „L’ORÉAL“ darbuotojas, tačiau
buvo gana lengva tai atspėti iš informacijos, kurią
jis buvo pateikęs, pavyzdžiui: „Dirbu pirmaujančioje
pasaulyje kosmetikos bendrovėje“! Ar man reikėtų su
juo apie tai pakalbėti?
Tinklaraščiai tampa populiariu išraiškos būdu.
Kai darbuotojai rašo tinklaraščiuose, jie turi aiškiai
pasakyti, kad išreiškia savo požiūrį. Jie turi imtis
atsargumo priemonių užtikrindami, kad jų nuomonė
nebūtų suprasta kaip „L’ORÉAL“ požiūris. Pirmiausia
Jums reikėtų aptarti šį klausimą su savo kolega, nes jis
galėjo nesuvokti, kaip jo veiksmai gali būti panaudoti
prieš „L’ORÉAL“ interesus. Jeigu prireiks, galite
nuspręsti aptarti tai su savo vadovu.

Vienas iš mano komandos narių išgėrė daugiau negu
reikėjo, pradėjo netinkamai elgtis, kvailai juokavo ir
buvo agresyvus su viešbučio personalu. Ką turiu jam
pasakyti?
Nors šis incidentas įvyko vakare, Jūsų komandos narys
vis dar atliko bendrovės darbą. Kitiems žmonėms jis
buvo „L’ORÉAL“ atstovas. Aišku, kad jo elgesys buvo
netinkamas.
9.3 - Dalyvavau tarptautinėje konferencijoje ir
sutikimo kokteilių pobūvyje su kitu konferencijos
dalyviu pasikalbėjau apie savo veiklą „L’ORÉAL“
bendrovėje. Vėliau tą vakarą supratau, kad šalia
mūsų buvusi jauna moteris buvo konferencijos
nušviesti atvykusi žurnalistė. Nors itin konfidencialios
informacijos neatskleidžiau, nenorėčiau, kad mano
teiginiai atsirastų pirmajame puslapyje.
Kai esame viešoje aplinkoje arba kaip profesionalūs
ar privatūs asmenys kartu su žurnalistais dalyvaujame
kokiame nors renginyje, visada turime prisiminti, kad jie
gali vėliau pakartoti mūsų pasakytus žodžius. Kreipkitės
į ryšių skyriaus direktorių, kuris žinos ką Jums patarti.
9.4 - Kartais atrodo, kad internete gausu klaidingos
informacijos apie „L’ORÉAL“. Argi neprivalau ją
ištaisyti?
Ne. Jeigu viešai plinta klaidinga informacija, Jūs
turėtumėte apie tai pranešti savo ryšių su visuomene
skyriaus darbuotojams, kurie prireikus imsis priemonių.
Tačiau neįgaliotas darbuotojas bendrovės informacijos
arba pozicijos negali skelbti internete ar kur nors kitur.
9.5 - Pirmą kartą dalyvausiu profesinės asociacijos
susirinkime. Ką turėčiau daryti, kad „L’ORÉAL“
bendrovei dėl to nekiltų rizikos?
Paklauskite savo teisės skyriaus direktoriaus, kokio
tipo informaciją galima laisvai aptarti ir išklausykite
internetinį konkurencijos įstatymų mokymo kursą. Be to,
turėtumėte perskaityti „KAIP MES KONKURUOJAME“ ir
„KAIP MES UŽKERTAME KELIĄ KORUPCIJAI“.

Į ką kreiptis: Jeigu turite rūpestį keliančių
klausimų apie atstovavimą bendrovei, netylėkite.
Pasikalbėkite su savo vadovu, ryšių su visuomene
skyriaus vadovu, personalo skyriaus vadovu arba
etikos koordinatoriumi; jie padės ir palaikys Jus
(taip pat žiūrėkite skyrių „Turiu rūpimą klausimą:
Open Talk“).

9.2 - Mūsų komanda dalyvavo konferencijoje, mes
turėjome pasilikti nakvynei ir vakarienei viešbutyje.
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PRIVATUMAS

IR DUOMENŲ APSAUGA
Mes visi turime teisę į privatumą.
„L’ORÉAL“ įsipareigoja gerbti visų suinteresuotųjų asmenų (įskaitant darbuotojus, vartotojus ir verslo
partnerius) asmeninės informacijos privatumą. Bendrovė prašo tokios informacijos ir laiko ją tik tam, kad
„L’ORÉAL“ veiktų veiksmingai.

Mes privalome:
+ įsitikinti, kad asmenys, iš kurių renkame asmens
duomenis, žino, kokia tai yra informacija, kaip
ją planuojame panaudoti ir kaip jie į mus galėtų
kreiptis, jei iškiltų klausimų
+ rinkti tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini
+ sunaikinti arba patikslinti netikslius ar neišsamius
duomenis
+ užtikrinti, kad tokie duomenys būtų patikimai
saugomi
+ užtikrinti, kad „L’ORÉAL“ bendrovėje tokius
duomenis perduotume tik įgaliotiems asmenims
ir tik „tarnybinio būtinumo“ atvejais
+ pasitarti su teisininkais prieš siųsdami tokius asmens
duomenis į kitą valstybę
+ gerbti savo kolegų teisę į privatumą
+ užtikrinti, kad šių principų laikytųsi trečiosios
šalys, kurias galime įgalioti rinkti ar naudoti asmuo
duomenis

Mes negalime:
- rinkti „neskelbtinos“ informacijos (ypač susijusios
su sveikatos būkle, etnine kilme, lytine orientacija,
politinėmis pažiūromis, religija), jei atitinkamas
asmuo nėra davęs sutikimo, išskyrus atvejus,
kai to reikalauja įstatymai
- asmens duomenis atskleisti „L’ORÉAL“ bendrovėje
nedirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to
reikalauja įstatymai, kai informacija perduodama
techninių paslaugų teikėjams, arba kai asmuo yra
davęs leidimą
- šią informaciją laikyti ilgiau, negu to reikia teisiniam
arba verslo reikalavimui, pagal kurį ši informacija
buvo gauta, įgyvendinti
- naudotis asmens duomenimis ir juos saugoti,
išskyrus atvejus, kai gauname specialų leidimą ir
tokios informacijos mums neabejotinai reikia darbe

Ar tai etiška?
10.1 - Kodėl „L’ORÉAL“ bendrovei reikia prieigos prie
asmens duomenų?
„L’ORÉAL“ asmens duomenis renka ir naudoja tam,
kad patenkintų įvairius jos darbuotojų, vartotojų
ir suinteresuotųjų asmenų poreikius. Pavyzdžiui,
elektroninio pašto adresus mes naudojame tam,
kad vartotojams, suinteresuotiesiems asmenims
ar kandidatams galėtume siųsti informaciją, kurios
jiems reikia. Asmens duomenis mes taip pat renkame
rinkodaros tikslais, pavyzdžiui, kai organizuojame
loterijas ar kaupiame ryšių su klientais valdymo
duomenų bazes. Mūsų darbuotojų asmens duomenų
mums reikia tam, kad galėtume tvarkyti jų algalapius
bei pareigybes ir dėl teisinių ar saugumo priežasčių.
Asmens duomenis privalome rinkti kai nusprendžiame
dirbti su nauju klientu ar tiekėju. Galiausiai, asmens
duomenis renkame atlikdami vartotojų tyrimus arba
mūsų vertinimo centruose.
10.2 - Komandiruotėje pavogė mano lagaminą,
kuriame buvo USB raktas su klientų asmens
duomenimis. Nors jis nebuvo užšifruotas, nemanau,
kad „vagis“ tuos duomenis galėtų kaip nors
panaudoti.
Dėl asmens duomenų praradimo gali būti iškelta
byla, nukentėti „L’ORÉAL“ reputacija ir tai taip pat
gali neigiamai paveikti asmenis, kurių duomenys
buvo prarasti. Su tokiais duomenų praradimo atvejais
susijusios tapatybės vagystės tampa vis dažnesnės.
Todėl labai svarbu, kad duomenys būtų užšifruoti pagal
vidaus taisyklių ir procedūrų reikalavimus. Kai galima,
asmens duomenis padarykite anoniminiais arba
naudokite kodinius pavadinimus.
10.3 - Kad galėtume atlikti vertinimo tyrimus,
mums suteikta prieiga prie mūsų savanorių asmens
duomenų. Tam tikra informacija gali būti įdomi kitoms
bendrovėms, kurios norėtų ją įsigyti. Ar turime teisę
ją parduoti?
„L’ORÉAL“ bendrovė įsipareigojusi apsaugoti asmeninę
informaciją, kurią mes galime rinkti vykdydami savo
veiklą. Tokių asmens duomenų negalima naudoti apie
tai susijusiems asmenims iš anksto nepranešus arba
negavus jų raštiško sutikimo.
10.4 - Asmeninę klientų informaciją turiu perduoti
agentūrai kitoje šalyje. Į ką turėčiau kreiptis
patarimo?
Geriausia būtų kreiptis į Jūsų teisės skyriaus direktorių.
Įstatymai įvairiose šalyse labai skiriasi. Be to, asmeninės
informacijos neturėtume perduoti trečiajai šaliai, jei ji
nėra pasirašiusi įsipareigojimo laikytis mūsų asmens
duomenų apsaugos standartų.
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Kaip mes dirbame
10.5 - Mūsų vartotojų skyrius ką tik gavo vienos
vartotojos elektroninį laišką. Ji nori sužinoti, kokius
jos asmens duomenis mes turime ir prašo juos
sunaikinti. Ar privalau tai daryti?
Taip, jei vartotojas nenori, kad asmens duomenis
naudotume rinkodaros tikslais, mes visada tokį prašymą
patenkiname ir privalome užtikrinti, kad sąrašai būtų
nuolat atnaujinami. Kai kuriose šalyse vartotojai, kurie
nenori, kad jų asmeninė informacija būtų naudojama,
gali paprašyti, kad juos įtrauktų į specialų sąrašą. Savo
teisės skyriaus direktoriaus paprašykite, kad patartų,
kaip geriausia reaguoti į tokį kliento prašymą.

Į ką kreiptis: Jeigu turite rūpestį keliančių klausimų
apie privatumą ir (arba) asmens duomenis,
netylėkite. Pasikalbėkite su savo vadovu, teisės
skyriaus direktoriumi, personalo skyriaus
vadovu arba etikos koordinatoriumi; jie padės ir
palaikys Jus (taip pat žiūrėkite skyrių „Turiu rūpimą
klausimą: Open Talk“).

10.6 - Norėčiau į vienos kolegės namus nusiųsti
staigmeną gimtadienio proga. Personalo skyriuje
paprašiau duoti man jos namų adresą, bet jo
darbuotojai pasakė negalintys to padaryti, nes
tai būtų „kėsinimasis į jos privatumo teisę“! Ar jie
neperlenkė lazdos?
Ne. Personalo skyriaus darbuotojų atsakymas buvo
visiškai tinkamas – visų darbuotojų asmens duomenys
turi būti griežtai konfidencialūs. Negali būti jokių
išimčių.
10.7 - Netyčia savo vadovą nugirdau su personalo
skyriaus vadovu kalbantis apie tai, kad viena iš mano
kolegių rimtai serga. Laisvalaikiu aš savanoriškai
dirbu labdaros organizacijoje, kuri padeda rimtai
sergantiems žmonėms, todėl norėčiau sužinoti, ar
galiu kuo nors jai padėti. Ar galiu tiesiai nueiti pas
kolegę, ar pirma turėčiau pasikalbėti su viršininku?
Ne, tiesiogiai į kolegę nesikreipkite. Pasikalbėkite su
savo viršininku arba personalo skyriaus darbuotojais.
Jei jie nuspręs, kad tai tinkama, Jūsų kolegei jie praneš
patys. Gerbdamas (-a) savo kolegės privatumą,
turėtumėte neskleisti šios informacijos kitiems.
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BENDROVĖS IŠTEKLIŲ

NAUDOJIMAS

Bendrovės išteklių tikslas – padėti darbuotojams pasiekti bendrovės „L’ORÉAL“ komercinius tikslus.
Netinkamai naudojant arba švaistant bendrovės išteklius, įskaitant darbuotojų laiką, daroma žala mums
visiems ir kenkiama vykdomajai bei finansinei „L’ORÉAL“ veiklai.

Mes privalome:
+ gerbti ir saugoti bendrovės turtą bei užtikrinti,
kad jis nebūtų prarastas, sugadintas, netinkamai
naudojamas arba švaistomas, taip pat be leidimo
nebūtų skolinamas kitiems, perleistas, parduotas
arba padovanotas
+ suprasti, kad visas bendrovės turtas ir visi jos
dokumentai priklauso „L’ORÉAL“

Mes negalime:
- bendrovės turto naudoti asmeniniams tikslams.
Ribotas ryšio priemonių, tokių kaip elektroninis
paštas, telefonas bei internetas, naudojimas yra
leistinas tol, kol tai nesukelia pernelyg didelių
išlaidų ir netrukdo atlikti tiesioginio darbo
- netinkamai naudotis kompiuterinėmis sistemomis,
bendrais elektroniniais adresais ir internetu

11.3 - Aš nuolat gaunu elektroninių laiškų su „dienos
pokštu“ iš draugės, kuri dirba kitame skyriuje. Kai
kurie tų pokštų yra labai juokingi. Norėčiau persiųsti
juos savo kolegoms, kad pirmadienio rytą jiems
padovanočiau šypseną, tačiau nesu tikras (-a), kad
mano vadovas (-ė) tam pritars. Ką man daryti?
Tiesiog jų nesiųsti?
Tokių „pokštų“ neturėtumėte persiųsti. Nepamirškite,
kad ne visų humoro jausmas vienodas. Ypač
neturėtumėte pamiršti to, kad bendrovės elektroninio
pašto ir interneto prieigos sistemos negali būti
naudojamos duomenims, prieštaraujantiems „L'ORÉAL"
NUOSTATOMS, ypač toms, kurios yra susijusios su
pagarba žmonėms, gauti, laikyti, siųsti arba skelbti.
Žinoma, tokie duomenys yra ir pornografiniai bei aiškiai
seksualinio pobūdžio vaizdai, politiniai arba religiniai
tekstai, rasistiniai komentarai ir visa kita, kas skatina
smurtą, neapykantą arba nepakantumą.

- naudoti trečiosioms šalims priklausantį turtą
(nuotraukas, filmus, straipsnius ir t. t.) neįsitikinus,
kad „L’ORÉAL“ turi teisę jį naudoti

11.4 - Ar galiu gaminius, kuriuos įsigyjame mūsų
bendrovės parduotuvėje, parduoti draugams be
antkainio? Arba savo draugams juos parduoti rinkos
kainomis?

- per socialinės žiniasklaidos tinklalapius („Facebook“,
„LinkedIn“ ir t. t.) suteikti prieigą prie mūsų adresatų
sąrašo / darbo reikalams skirtos elektroninės adresų
knygutės

Gaminiai, kuriuos galite įsigyti bendrovės parduotuvėje,
skirti naudoti vien tik Jums ir Jūsų šeimos nariams.
Jų negalima perparduoti už jokią kainą.

Ar tai etiška?
11.1 - Įtariu, kad vienas iš mano kolegų darbo metu
dirba konsultacinį darbą, nesusijusį su bendrovės
veikla, naudodamasis bendrovės nešiojamuoju
kompiuteriu ir elektroniniu paštu. Užsiminiau apie
tai draugui iš informacinių paslaugų skyriaus. Jis
gali atidaryti to vaikino elektroninį paštą ir pasisiūlė
man padėti ištirti bei sužinoti, kas ten vyksta. Ar taip
galima?
Ne. Jeigu Jūs turite tokių įtarimų, privalote atvirai juos
pasakyti savo vadovui. Nustatyta konkreti darbuotojų
elektroninio pašto paskyrų tikrinimo tvarka, kuri
taikoma tiriant netinkamo elgesio atvejus. Net jeigu
Jūsų draugas iš IT skyriaus turi leidimą atidaryti šias
paskyras, jis negali to daryti be tinkamo leidimo, gauto
oficialiu, bendrovės nustatytu keliu.
11.2 - Mūsų spausdintuvas namuose sugedo, o mano
žmonai būtinai reikia išsiųsti savo gyvenimo aprašymą
į galimą darbą. Ar galiu jį surinkti kompiuteriu ir
atspausdinti darbe?
Jūs galite naudotis kompiuteriu asmeniniams
dokumentams surinkti ne darbo valandomis, jeigu to
kartais prireikia, tai yra pagrįsta ir netrukdo vykdyti
Jūsų tiesioginio darbo.
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Į ką kreiptis: Jeigu turite rūpestį keliančių klausimų
apie bendrovės išteklių naudojimą, netylėkite.
Pasikalbėkite su savo vadovu, personalo skyriaus
vadovu arba etikos koordinatoriumi; jie padės ir
palaikys jus (taip pat žiūrėkite skyrių „turiu rūpimą
klausimą: atviras pokalbis“).

Kaip mes dirbame

FINANSINIAI BEI VERSLO DOKUMENTAI

IR KOVA SU PINIGŲ PLOVIMU

Mes visi privalome būti įsitikinę, kad mūsų finansiniai ir kiti dokumentai yra tikslūs. Verslo sėkmei labai svarbus
tikslumas. Jis yra būtinas, kad mūsų įmonė veiktų teisėtai, sąžiningai ir veiksmingai. Ypač svarbu yra gebėti
suteikti skaidrią, tikslią ir patikimą informaciją mūsų akcininkams. Galiausiai, privalome užtikrinti, kad mūsų
veikla nebūtų naudojamasi iš nusikalstamos veiklos gautiems pinigams plauti.

Mes privalome:
+ užtikrinti, kad visada būtų saugomi tikslūs
finansiniai ir verslo dokumentai (įskaitant finansines
ir nefinansines ataskaitas)
+ laikyti duomenis vadovaujantis saugumo
reikalavimais ir dokumentų laikymo instrukcijomis
+ taikyti vidines deramo tikrinimo procedūras, kad
galėtume užtikrinti, jog dirbame su klientais, kurie
verčiasi teisėta veikla ir kurių pinigai nebuvo uždirbti
iš nusikalstamos veiklos
+ bendradarbiauti su mūsų vidaus ir išorės auditoriais

Mes negalime:
- parduoti, perduoti ar išmesti „L’ORÉAL“ turtą
neturint tinkamo leidimo ir dokumentų
- sutikti vykdyti grynųjų pinigų operacijų. Jeigu nėra
kitos galimybės, grynųjų pinigų operacijas leidžiama
vykdyti su sąlyga, kad jos neviršija nustatytos
sumos, buvo suteiktas aiškus leidimas jas vykdyti,
jos tinkamai užfiksuotos ir patvirtintos dokumentais
- slėpti mokėjimus pasinaudojant trečiosiomis šalimis

Ar tai etiška?
12.1 - Manęs paprašė patikrinti prekybos ataskaitą,
kurią metų pabaigoje parengė mano vadovas.
Tikrindamas (-a) pastebėjau, mano manymu, klaidą,
į kurią, rodos, niekas neatkreipė dėmesio. Bijau apie
tai kalbėti, nes nenoriu rizikuoti savo santykiais su
vadovu. Ką turėčiau daryti?
Jūs buvote paprašytas (-a) patikrinti pardavimų
ataskaitą būtent todėl, siekiant įsitikinti, jog ten nėra
klaidų. Jeigu to neatskleisite, tai reikš, kad Jūs tinkamai
neatliekate savo darbo ir nevykdote bendrovės interesų.
Jūs turite pasakyti savo vadovui, ką radote. Jam arba
jai nėra dėl ko ant Jūsų pykti, priešingai, Jūs protingai
pasielgėte ir padėjote išvengti situacijos, kai netiksli
informacija galėjo būti įtraukta į ataskaitą.

Ne, negalite šito daryti. Tai reiškia, kad išlaidų ataskaitos
yra netikslios, o tai yra suprantama kaip netikslūs
buhalterinės apskaitos dokumentai. Jūs turite prisiimti
atsakomybę ir rasti visus kvitus, nes tik jie garantuoja,
kad Jums bus grąžinta tokia suma, kuri priklauso.
12.3 - Vienas klientas paklausė, ar galima atsiskaityti
per įvairias banko sąskaitas, mokant ir grynaisiais
pinigais, ir čekiais? Ar taip galima? Ką man daryti?
Jūs turite būti itin atsargus vykdydamas tokio tipo
operacijas. Tai gali būti pinigų plovimas – procesas,
kurio metu neteisėtais būdais (pavyzdžiui, už prekybą
narkotikais, kyšininkavimą ar prostituciją) gautos
lėšos yra slepiamos arba sudaromas vaizdas, kad
jos yra teisėtos. Privalote imtis visų priemonių, kad
užtikrintumėte, jog tai yra teisėta operacija. Šie
mokėjimai gali būti leistini tik išskirtinėmis aplinkybėmis,
tik jei gavote savo vadovo patvirtinimą. Galimi pavojaus
ženklai yra šie: mokėjimas kitomis negu nurodyta
sąskaitoje-faktūroje valiutomis, mėginimai atsiskaityti
grynaisiais pinigais, įmokas moka sutartyse nenurodyti
asmenys, mokama iš (arba į) banko sąskaitų, kurios
skiriasi nuo tų, kuriomis naudojamasi esant normaliems
verslo santykiams, prašymas sumokėti didesnę sumą.
Jei sąskaita atidaryta ne rangovo bendrovės vardu,
mokėjimo priimti negalima.
JEI NORITE DAUGIAU INFORMACIJOS:
apie finansinių bei verslo dokumentų tikslumą ir kovą su
pinigų plovimu, skaitykite „Kaip Mes Užkertame Kelią
Korupcijai“.

Į ką kreiptis: Jeigu turite rūpestį keliančių klausimų
apie finansinių bei verslo dokumentų tikslumą,
netylėkite. Pasikalbėkite su savo vadovu, finansų
skyriaus direktoriumi, personalo skyriaus
vadovu arba etikos koordinatoriumi; jie padės ir
palaikys Jus (taip pat žiūrėkite skyrių „Turiu rūpimą
klausimą: Open Talk“).

12.2 - Kartais labai skubame, todėl ne visada randu
visus mokėjimo kvitus, kurių man reikia tvirtinant
panaudotų lėšų sumas. Ar galiu pridėti kelis
netikrus išlaidų kvitus, kurių sumos yra mažesnės ir
nereikalauja išduoti kvitų, gaučiau reikalingą sumą?
Bet kuriuo atveju tai nebus nesąžininga, nes ateityje
šito neslėpsiu. Aš tik būsiu tikras (-a), kad gausiu
teisingą sumą.
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		PREKYBA AKCIJOMS

PASINAUDOJANT VIEŠAI
NEATSKLEISTA INFORMACIJA

Nors „L’ORÉAL“ nenori varžyti darbuotojų laisvės tinkamai investuoti savo pinigus, kiekvienas iš mūsų turime
nepamiršti taisyklių, kurios reglamentuoja naudojimąsi viešai neatskleista informacija.

Mes privalome:
+ žinoti, kad naudojimasis viešai neatskleista
informacija investuojant gali būti laikomas nelegalia
veikla naudojantis viešai neatskleista informacija
+ visą mums prieinamą viešai neatskleistą informaciją
laikyti konfidencialia, kad ji nebūtų atsitiktinai
atskleista

Mes negalime:
- pirkti ar parduoti „L’ORÉAL“ ar kitų bendrovių akcijų,
jei tuo metu turime vidinės informacijos
- vidinę informaciją atskleisti šioje bendrovėje
nedirbantiems asmenims
- vidinę informaciją atskleisti šioje bendrovėje
dirbantiems asmenims

Ar tai etiška?
13.1 - Nesu teisininkas. Ką reiškia „vidinė informacija“?
„Vidinė informacija“ yra teisės aktuose apibrėžta sąvoka.
Apskritai ji susijusi su viešai neprieinama informacija,
kuria apdairus investuotojas galėtų pasinaudoti
priimdamas sprendimą dėl investicijų. Ši informacija
gali būti susijusi su „L’ORÉAL Group“, su jos veikla, jos
klientais ar tiekėjais arba su kitomis bendrovėmis, su
kuriomis „L’ORÉAL Group“ palaiko ryšį. Papildomos
informacijos rasite „L’ORÉAL“ rinkos kapitalo etikos
chartijoje.
13.2 - Neseniai išgirdau, kad „L’ORÉAL“ ruošiasi
įsigyti kitą bendrovę. Atrodo, atėjo tinkamas laikas
įsigyti vienos ar kitos, arba abiejų bendrovių akcijų,
nes jų vertė neabejotinai išaugs, kai bus paskelbta
apie įvykusį sandėrį. Ar galiu tai padaryti?
Ne, negalite. Kadangi esate „L’ORÉAL“ darbuotojas,
ko gero esate laikomas „savu žmogumi“ ir todėl negalite
pirkti arba parduoti nei „L’ORÉAL“, nei kitos bendrovės
akcijų, kol apie sandorį nebus paskelbta viešai.
13.3 - Suprantu, kad pats negaliu pirkti „L’ORÉAL“
akcijų, nes esu susipažinęs su vidaus informacija. O
jeigu aš „netyčia užsiminčiau draugei“, kad dabar
tinkamas laikas jų įsigyti? Ar taip galima?
Ne, tai būtų lygiai taip pat nepriimtina. Be to, net
jei Jūsų draugė Jūsų patarimo nepaklausytų, mūsų
etikos taisykles ir įstatymus pažeistumėte dėl to, kad
skleidžiate gandus.
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Į ką kreiptis: Jeigu turite rūpestį keliančių klausimų
apie prekybą akcijoms pasinaudojant viešai
neatskleista informacija, netylėkite. Pasikalbėkite su
savo vadovu, teisės skyriaus direktoriumi, vidaus
konsultantu rinkos kapitalo etikos klausimais arba
etikos koordinatoriumi; jie padės ir palaikys Jus
(taip pat žiūrėkite skyrių „Turiu rūpimą klausimą:
Open Talk“). Imkitės atsargumo priemonių, kad
neatskleistumėte Jums žinomos viešai neatskleistos
informacijos.

Kaip mes dirbame

MOKESČIAI
„L’ORÉAL“ siekia būti gera visuomenės dalyvė visose šalyse, kuriose ji dirba. Tai reiškia, kad ji skrupulingai
laikosi mokesčių įstatymų ir moka visus vietos ir šalies mokesčius, kaip to reikalauja teisės aktai.

Mes privalome:
+ tiksliai ir išsamiai pildyti buhalterinės apskaitos
knygas ir įrašus
+ pildyti mokesčių deklaracijas

Mes negalime:

Į ką kreiptis: Jeigu turite rūpestį keliančių klausimų
apie mokesčius, netylėkite. Pasikalbėkite su savo
finansų skyriaus direktoriumi, personalo skyriaus
vadovu arba etikos koordinatoriumi; jie padės ir
palaikys Jus (taip pat žiūrėkite skyrių „Turiu rūpimą
klausimą: Open Talk“).

- sąmoningai leisti „L’ORÉAL“ nevykdyti jos
mokestinių įsipareigojimų

Ar tai etiška?
14.1 - Į mane kreipėsi vienas tiekėjas, pasakęs, kad
žino patikimą būdą, kaip mums sutaupyti pinigų. Jis
siūlo metų pabaigos gaminių užsakymo dokumentus
nukreipti per trečiąją šalį. Tokiu būdu nereikėtų
mokėti pridėtinės vertės mokesčio, kurį priešingu
atveju jie mums priskaičiuotų. Panašu, kad tai
protinga schema, ar galiu leisti taip daryti?
Ne. Bet koks bandymas išvengti mūsų mokestinių
įsipareigojimų (šiuo atveju būtent taip ir būtų) yra
neteisėtas ir neetiškas. „L’ORÉAL“ biudžete numatyta
finansinių rezervų, skirtų teisėtiems mokesčiams
sumokėti.
14.2 - Manau, kad prieš kelis metus pildydami
mokesčių deklaraciją padarėme klaidą, dėl
to sumažėjo mūsų mokamų mokesčių tarifas.
Ką man daryti?
Iš esmės mokesčius mes mokame pagal vietos
įstatymus ir vietos mokesčių inspekcijos mus laiko
patikimais mokėtojais. Apie tai privalote pasikalbėti
su finansų skyriaus direktoriumi arba mūsų įmonių
grupės mokesčių skyriumi, kad jie galėtų patikrinti,
ar tai iš tiesų klaida ir, jei taip, kaip apie tai pranešti
mokesčių inspekcijai ir kokių priemonių imtis, kad
tai nepasikartotų ateityje.
14.3 - Žiniasklaidoje buvo skelbta nemažai straipsnių
apie bendroves, kurios vengia mokėti mokesčius.
Ar „L’ORÉAL“ gali taip nutikti?
Mes, „L’ORÉAL“ bendrovė, mokame visus mokesčius,
kuriuos privalome mokėti šalyse, kuriose vykdome savo
veiklą. Mes manome, kad tai yra vienas iš būdų daryti
teigiamą poveikį šalims ir bendruomenėms, kuriose mes
veikiame.
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„Mūsų tikslas – padaryti „L’ORÉAL“
puikia darbo vieta. Mes žinome, kad mūsų
darbuotojai yra mūsų didžiausias turtas.“
Turinys
29 PUSLAPIS

Sveikata, saugumas ir
garantijos
30 PUSLAPIS

Įvairovė

32 PUSLAPIS

Priekabiavimas ir
tyčiojimasis
33 PUSLAPIS

Seksualinis priekabiavimas
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Kaip mes dirbame

SVEIKATA,

SAUGUMAS IR GARANTIJOS
Visi „L’ORÉAL“ darbuotojai turi teisę dirbti sveikoje ir saugioje aplinkoje. Sauga darbe priklauso nuo mūsų visų.

Mes privalome:
+ imtis visų pagrįstų priemonių, kad išlaikytume
saugią ir sveiką darbo aplinką
+ būti tikri, kad savo veiksmais nekeliame pavojaus
sau ir kitiems
+ būti tikri, kad žinome, ką turime daryti, jeigu darbo
vietoje kyla pavojus
+ vietos saugos skyriaus vadovui nedelsiant pranešti
apie visus, net ir pačius mažiausius nelaimingus
atsitikimus ir apie elgesį, įrenginius ar daiktus,
kurie gali kelti pavojų mūsų darbo aplinkos saugai

Mes negalime:
- ignoruoti bendrovės sveikatos ir saugos darbe
taisyklių

Ar tai etiška?
15.1 - Mano vadovė pasakė, kad nerimauja dėl to,
jog neišsimiegu, todėl nusprendė, kad neturiu tiek
pramogauti vakarais po darbo. Ji jaudinasi, kad galiu
užsnūsti ir sukelti avariją. Sutinku, kelis kartus buvau
mieguistas (-a), bet vis tiek galėjau dirbti. Žinoma,
tai nėra jos reikalas, ką veikiu po darbo. Argi neturiu
teisės į asmeninį gyvenimą? Manau, kad ji elgiasi
smulkmeniškai. Ką man daryti?
Tai yra Jūsų reikalas, kaip Jūs leidžiate vakarus. Bet jei
Jūsų nuovargis kelią pavojų Jums arba kitiems, Jūsų
vadovė pasielgė teisingai, pasikalbėjusi su Jumis apie
tai, nors ji turėjo padaryti tai švelniai ir su pagarba
Jūsų privatumui. Nors mes gerbiame mūsų darbuotojų
asmeninį gyvenimą, elgesys, kuris gali sukelti pavojų
Jūsų arba Jūsų kolegų saugumui, mums yra nepriimtinas.
Kalbant apie saugumą, kompromisų nėra.

Turite pasitarti su personalo skyriaus vadovu ir su juo
apsvarstyti, kaip tokių situacijų būtų galima išvengti.
15.4 - Manau, kad vienas mano kolega šiuo
metu patiria daug streso. Badžiau su juo apie tai
pasikalbėti, tačiau jis atsisako. Žinau, kad pastaruoju
metu jis labai daug dirbo. Vakar darbe jis nualpo.
Ką man daryti?
Svarbu nedelsiant pranešti personalo skyriui ir
Jūsų kolegos vadovui, kad jie galėtų greitai imtis
veiksmų. Reikėtų atsižvelgti į tai, jog būtina rasti
darbo ir asmeninio gyvenimo balansą. Jei nesate
tikras, ar tai buvo atlikta, nedvejodamas kelkite
klausimą.
15.5 - Neseniai sužinojau, kad vienas iš mūsų
subrangovų mūsų patalpose girtuokliavo. Ar mes
turime nerimauti, jei oficialiai jis nėra „L’ORÉAL“
darbuotojas?
Apie bet kokį elgesį, galintį sukelti pavojų Jūsų darbo
aplinkai arba žmonėms, turėtumėte pranešti savo
vadovui.

Į ką kreiptis: Jeigu turite rūpestį keliančių klausimų
apie sveikatą, saugumą ir garantijas, netylėkite.
Pasikalbėkite su savo vadovu, sveikatos ir saugos
skyriaus vadovu, personalo skyriaus vadovu arba
etikos koordinatoriumi; jie padės ir palaikys Jus
(taip pat žiūrėkite skyrių „Turiu rūpimą klausimą:
Open Talk“).

15.2 - Mano gamybos vadovas nurodė išjungti saugos
prietaisą, stabdantį gamybos liniją. Ką man daryti?
Neturite teisės atjungti, išjungti ar gadinti jokių saugos
prietaisų arba stebėjimo įrenginių be tinkamo išankstinio
saugos tarnybos atstovo leidimo. Jei gamybos vadovas
primygtinai reikalauja, privalote atsisakyti ir informuoti
vietos vadovybę ir personalo skyrių. Mes visi privalome
dirbti saugiai, negali būti jokių kompromisų dėl saugumo,
siekiant laikytis gamybos grafiko ar dėl kitų priežasčių.
15.3 - Esu pardavimų atstovas, todėl dažnai į
didmiesčius ir kaimus sutemus turiu vežti mūsų
gaminių mėginius. Kartais nesijaučiu saugus. Aš
pasikalbėjau su savo vadovu apie saugumo problemą,
tačiau jis nesureagavo į mano rūpesčius. Ar man reikia
ieškotis kitų bendrovės žmonių pagalbos?
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ĮVAIROVĖ
Skirtingi mūsų darbuotojų gebėjimai ir jų įvairovė mūsų bendrovę daro kūrybingesnę, todėl mes galime sukurti
ir rinkai pasiūlyti sėkmingų produktų. „L’ORÉAL“ vertina visų tipų grožį.
„L’ORÉAL“ yra darbdavys, kuris laikosi įtraukimo ir lygių galimybių principų. Įdarbinimo srityje mes padedame
integruotis tiems, kurie šioje srityje yra nepakankamai atstovaujami, ypač žmonėms su negalia ir socialinių ir
(arba) etninių grupių atstovams.

Mes privalome:
+ remti ir populiarinti „L’ORÉAL“ įsipareigojimą siekti
įvairovės, ypač kai kalbama apie žmogiškuosius
išteklius, rinkodarą, pirkimą ir indėlį į bendruomenes
+ įsitikinti, kad mūsų tiekėjai, pirkėjai ir verslo
partneriai žino apie „L’ORÉAL“ įvairovės politiką

Mes negalime:
- diskriminuoti arba priekabiauti / tyčiotis dėl:
- lyties
- negalios
- santuokinės ar šeiminės padėties
- lytinės orientacijos
- amžiaus
- politinių ar filosofinių pažiūrų
- religinių įsitikinimų
- veiklos profesinėse organizacijose
- etninės, socialinės, kultūrinės ar nacionalinės kilmės
Ši diskriminacijos draudimo nuostata turi būti
taikoma ne tik priimant žmones į darbą, bet ir
visose situacijose, susijusiose su mokymu, pakėlimu
į aukštesnes pareigas, ilgalaikiu įdarbinimu ir
bendromis darbo sąlygomis, taip pat mūsų
santykiams su tiekėjais, klientais, verslo partneriais ir
trečiosiomis šalimis

Ar tai etiška?
16.1 - Kas bendrovėje „L’ORÉAL“ yra suprantama kaip
„diskriminacija“? Ar tai yra tas pats, kas apibrėžiama
mano šalies teisės aktuose, ar apibrėžimas skiriasi?
Mūsų pagrindinė taisyklė yra ta, kad „L’ORÉAL“ laikosi
nacionalinių teisės aktų, todėl visiems darbuotojams,
pažeidusiems šios šalies teisės aktus dėl diskriminacijos,
gali būti taikomos sankcijos. Tačiau yra šalių, kuriose
teisės aktai dėl diskriminacijos nedraudžia tam tikro
elgesio, kurį bendrovė laiko nepriimtinu. „L’ORÉAL“
yra ne tik prieš tiesioginę, bet ir prieš netiesioginę
diskriminaciją.
Tiesioginė diskriminacija reiškia bet kokius veiksmus,
susijusius su darbu, mokymu, pakėlimu į aukštesnes
pareigas, ilgalaikiu įdarbinimu ar kitais darbo aspektais,
kurie rodo, kad tokį diskriminacinį požiūrį patyrusiems
asmenims taikomos skirtingos elgesio taisyklės bei
suteikiamos nevienodos galimybės.
Netiesioginė diskriminacija yra veiksmas, dėl kurio, nors
jis ir atrodo neutralus, tam tikros lyties, amžiaus arba
negalios bei kitų savybių turintys asmenys atsiduria
nepalankesnėje padėtyje nei kiti.
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16.2 - Personalo skyrius man pasiūlė į komandą priimti
neįgalų asmenį. Žinau, kad „L’ORÉAL“ bendrovė
įvairovei teikia didelę reikšmę, tačiau bijau, kad šis
žmogus nedarbingumo atostogose bus taip dažnai,
kad sutriks visos komandos darbas, jam turėsiu daryti
specialių nuolaidų ir dėl to kiti komandos nariai ims
pavydėti.
Tai yra išankstinės nuostatos. Patirtis rodo, kad neįgalūs
žmonės darbo santykiams didelės įtakos neturi. Kaip ir
visi kiti kandidatai, neįgalūs asmenys į darbą priimami
atsižvelgiant į jų profesinę kvalifikaciją. Vienintelis
skirtumas yra tas, kad sistemingai tikrinama, ar pareigos
bus tinkamos. Kartais gali tekti šiek tiek adaptuoti darbo
vietą, tačiau taip nutinka retai.
16.3 - Vienai mano komandos narei ką tik suėjo 50
metų. Norėjau surengti nedidelį vakarėlį, tačiau ji
atsakė, kad „L’ORÉAL“ bendrovėje vyresnio amžiaus
žmonėms nėra jokių perspektyvų, todėl ji nenori
atkreipti dėmesį į savo amžių. Ką jai turėčiau sakyti?
Savo kolegę nuraminkite ir paprašykite, kad apie savo
karjeros planus pasikalbėtų su personalo skyriaus vadovu.
„L’ORÉAL“ įsipareigojusi kiekvienam, nepriklausomai nuo
amžiaus, pasiūlyti dinamišką karjerą ir kiekvienam sudaro
sąlygas tobulėti.
16.4 - Vienas mano kolega nepasirinko tiekėjo, kuris,
mano nuomone, atitiko visus mūsų lūkesčius. Kolegos
pastabos verčia manyti, kad priežastis buvo tiekėjo
pilietybė ir etninė kilmė. Ką man daryti?
„L’ORÉAL“ bendrovei nepriimtina bet kokia diskriminacija
dėl odos spalvos, pilietybės ar etninės kilmės. Taip
rodoma nepagarba, nors pagarbos yra vertas kiekvienas
iš mūsų. Pabandykite apie tai pasikalbėti su savo įvairovės
koordinatoriumi arba klausimą perduokite savo vadovui
arba pirkimų skyriaus vadovui.
16.5 - Nesijaučiu jaukiai, kai girdžiu neskoningus
juokelius apie kai kuriuos homoseksualius mano
kolegas. Ką man daryti? Gal turėčiau pasikalbėti su
personalo skyriumi?
Homofobija yra visiškai nepriimtina. Kiekvienas iš mūsų
turi teisę būti gerbiamas. Mes norime sukurti atvirą
darbo aplinką, kurioje nei vienas nesijaustų svetimas.
Jei susidūrėte su tokia problema, pabandykite tiems,
kurie laido tokius juokelius, išaiškinti, kad jų elgesys yra
nepriimtinas. Jei nepavyks, pasikalbėkite su savo vadovu,
personalo skyriaus vadovu, įvairovės koordinatoriumi arba
etikos koordinatoriumi.

Kaip mes dirbame
16.6 - Man patinka darbo savaitę penktadienio vakare
užbaigti mūsų komandos susitikimu, kai mes kartu
su darbuotojais galime aptarti viską, kas įvyko per
savaitę. Žinau, kad tai kelia nepatogumų dviems
komandos nariams, kurie dėl religinių priežasčių
penktadieniais išeina anksčiau. Ar tai nėra netiesioginė
diskriminacija?
Tai galėtų būti netiesioginė diskriminacija, jeigu teisėtai
nebūtų nustatyta, kad Jūs turite susitikti penktadienio
vakarais, ir jeigu būtų tinkamesnių būdų patenkinti Jūsų
poreikius. Atrodo, kad tokiems susitikimams rengti turite
teisėtą priežastį (aptarti komandos pažangą ir atsakyti į
jos klausimus), tačiau ar jie būtinai turi vykti penktadienio
vakarais? Ar kas nors pasikeistų, jei šie susitikimai vyktų
anksčiau arba pirmadienio rytais?

Į ką kreiptis: Jeigu turite rūpestį keliančių klausimų
apie įvairovę, netylėkite. Pasikalbėkite su savo
vadovu, personalo skyriaus vadovu, įvairovės
koordinatoriumi arba etikos koordinatoriumi; jie
padės ir palaikys Jus (taip pat žiūrėkite skyrių „Turiu
rūpimą klausimą: Open Talk“).

16.7 - Nuolat girdžiu, kad „L’ORÉAL“ bendrovei yra
svarbi įvairovė. Ar tai reiškia, kad priimami į darbą ir
paaukštinami turi būti tik etninių mažumų atstovai bei
moterys?
Ne, tai nėra tai, ko tikimasi. Mes į „L’ORÉAL“ darbuotojus
priimame tik pagal jų kompetenciją, todėl Jūs turite
atrinkti tik tinkamiausius darbui kandidatus. Bet
nepamirškite to, kad įvairovė reiškia ne tik moteris ir
etninių mažumų atstovus. Taip pat yra ir kitos žmonių
grupės, kurios dažnai yra diskriminuojamos, pavyzdžiui,
neįgalieji, vyresnio amžiaus žmonės ir t.t.
16.8 - Jei mano ir kai kurių mano kolegų religiniai
įsitikinimai sutampa, ar galiu juos pakviesti į maldos
grupę?
Galite kviesti to paties tikėjimo darbuotojus. Tačiau mes
prašome, kad kiekvienas gerbtų kitų tikėjimą. Tai reiškia,
kad reikia vengti kitus žmones atversti į savo tikėjimą.
16.9 - Ruošiuosi išeiti motinystės atostogų ir man
neramu, kokios bus mano ateities karjeros galimybės
po to, kai grįšiu. Į ką turėčiau kreiptis patarimo?
„L’ORÉAL“ remia motinystės atostogų išėjusias
darbuotojas. Bendrovė ne tik suteikia mokamas
motinystės atostogas, tačiau taip pat garantuoja, kad
joms pasibaigus darbuotojos grįš į ankstesnes pareigas
arba joms bus pasiūlytas kitas tokio pat lygmens darbas
ir analogiškas atlyginimas. Prieš išeidama motinystės
atostogų šį klausimą turėtumėte aptarti su savo personalo
skyriaus vadovu.
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PRIEKABIAVIMAS

IR TYČIOJIMASIS
Kiekvienas iš mūsų turi teisę jaustis oriai ir būti gerbiamas. „L’ORÉAL“ bendrovėje tai yra pagrindinis darbo
principas. Elgesys ar veiksmas, galintis pažeisti šią teisę, ir apskritai, bet kuri priekabiavimo ar pasityčiojimo
forma yra nepriimtini.

Mes privalome:
+ palaikyti ir padėti vykdyti „L’ORÉAL“ įsipareigojimus
dėl darbo, kuriame nėra priekabiaujama ir
tyčiojamasi
+ būti mandagūs: su bendradarbiais ir verslo
partneriais elgtis taip, kaip norėtume, kad jie elgtųsi
su mumis

Mes negalime:
- sąmoningai kitą įžeisti, priekabiauti ar sąmoningai
suklaidinti, kad jis padarytų klaidą

Ar tai etiška?
17.1 - Ką „L’ORÉAL“ bendrovė laiko „priekabiavimu“ ir
„pasityčiojimu“? Nemanau, kad mano šalyje yra šias
sąvokas reglamentuojantis teisės aktas.
Pagrindinė „L’ORÉAL“ taisyklė yra gerbti vietos teisės
aktus, todėl visiems darbuotojams, pažeidusiems šios
šalies priekabiavimo įstatymus, gali būti taikomos
sankcijos. Tačiau yra šalių, kur, „L’ORÉAL“ manymu,
įstatymu nedraudžiamas tam tikras priekabiavimo
elgesys, kurį bendrovė vis dėlto laiko nepriimtinu.
Priklausomai nuo aplinkybių, nepriimtinu gali būti
laikomas toks elgesys:
- veiksmai, kuriais siekiama įžeisti ar įskaudinti;
- sąmoningas žmogaus skatinimas padaryti klaidą;
- žeminimas arba bauginimas;
- fizinis arba socialinis izoliavimas (kai su žmogumi yra
nesikalbama).
Priekabiavimo atvejų gali pasitaikyti ir tarp kolegų. Jūsų
šalyje gali ir nebūti tokias situacijas reglamentuojančių
teisės aktų. Tačiau Jūs tikriausiai sužinosite, kad
tokie veiksmai, net jei jie ir nėra suprantami kaip
priekabiavimas bei tyčiojimasis, teisiškai yra uždrausti.
17.2 - Mano vadovė kartais būna labai valdinga. Žinau,
kad ji stengiasi priversti mus kokybiškai dirbti, bet
kartais ji tikrai žemina žmones, o tai kenkia visos
komandos nuotaikai. Ar galiu kažkaip tai pakeisti?
Jūsų vadovė privalo mesti iššūkį komandai ir priversti,
kad ji dirbtų kokybiškai, kaip yra reikalaujama
„L’ORÉAL“. Tai reiškia, kad ji gali kritikuoti arba
komentuoti komandos narių darbą. Tačiau vadovė su
komandos nariais taip pat turi elgtis pagarbiai ir jautriai.
Jeigu Jūs jaučiate, kad su Jumis yra elgiamasi ne taip,
kaip turėtų būti, pabandykite pasikalbėti su vadove. Jūs
taip pat galite pasitarti su personalo skyriaus vadovu.
Gerą atmosferą darbe mes galime sukurti tik veikdami
visi kartu – ir darbuotojai, ir vadovai.
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Į ką kreiptis: Jeigu turite rūpestį keliančių klausimų
apie priekabiavimą ir tyčiojimąsi, netylėkite.
Pasikalbėkite su savo vadovu, personalo skyriaus
vadovu arba etikos koordinatoriumi; jie padės ir
palaikys Jus (taip pat žiūrėkite skyrių „Turiu rūpimą
klausimą: Open Talk“)

Kaip mes dirbame

SEKSUALINIS

PRIEKABIAVIMAS
Kiekvienas iš mūsų turi teisę jaustis oriai ir būti gerbiamas. „L’ORÉAL“ bendrovėje tai yra pagrindinis darbo
principas. Elgesys ar veiksmas, galintis pažeisti šią teisę, ir apskritai, bet kuri seksualinio priekabiavimo forma
yra nepriimtina.

Mes privalome:
+ palaikyti ir padėti vykdyti „L’ORÉAL“ įsipareigojimus
dėl darbo, kuriame nėra seksualiai priekabiaujama
+ susilaikyti nuo bet kokio seksualinio priekabiavimo,
tiek bendrovėje, tiek už jos ribų, bendraudami su
trečiosiomis šalimis, su kuriomis mes palaikome
profesinius ryšius

Mes negalime:
- toliau elgtis taip, kaip nepageidauja kitas žmogus

Ar tai etiška?
18.1 - Kas bendrovėje „L’ORÉAL“ yra suprantama
kaip „seksualinis priekabiavimas“? Ar tai yra tas
pats, kas apibrėžiama mano šalies teisės aktuose, ar
apibrėžimas skiriasi?
Pagrindinė „L’ORÉAL“ taisyklė yra gerbti vietos teisės
aktus, todėl visiems darbuotojams, pažeidusiems
šios šalies seksualinio priekabiavimo įstatymus, gali
būti taikomos sankcijos. Tačiau yra šalių, kuriose,
„L’ORÉAL“ manymu, seksualinio priekabiavimo srities
įstatymai nedraudžia tam tikro elgesio, kurį bendrovė
vis dėlto laiko nepriimtinu. Priklausomai nuo aplinkybių,
nepriimtinu gali būti laikomas toks rimtas arba dažnai
pasikartojantis elgesys:
- nepageidaujamas ar nederamas fizinis kontaktas,
elektroniniai laiškai, juokeliai, žvilgsniai arba gestai,
komentarai, seksualinio pobūdžio kvietimai ar
reikalavimai
- seksualaus pobūdžio dokumentų, plakatų, daiktų ir
t. t. platinimas ar rodymas
- seksualinių ar romantinių ryšių reikalavimas mainais
už paaukštinimą pareigose ar kitokią pagalbą
įdarbinant
Seksualinio priekabiavimo aukomis gali tapti tiek
vyrai, tiek ir moterys. Tai gali vykti „L’ORÉAL“ darbo
patalpose arba bet kur kitur, kur vykdoma bendrovės
veikla.

18.2 - Skyriaus vakarėlyje viena iš mano kolegių
pastebėjo, kad mūsų vadovas netinkamai su ja elgiasi:
nepriderama buvo jo kūno kalba ir komentarai. Ji
bijo išreikšti savo nuomonę, nes nenori pasirodyti
šventeiva ir bijo pakenkti savo karjerai. Ką man daryti?
Turite paskatinti kolegę atvirai pasikalbėti su šiuo vadovu,
jei ji mano, kad tai nebus per sunku. Priešingu atveju
ji gali kreiptis į personalo skyriaus vadovą. Jeigu Jūsų
kolegė nesiima jokių veiksmų, Jūs galite pranešti apie
tai, ką ji pasakojo, netgi jei nežinote visų faktų ir pats (-i)
nesate stebėjęs (-usi) tokio seksualinio priekabiavimo.
Įžeidžiančiam elgesiui būtina laiku užkirsti kelią.
18.3 - Turėsiu susitikti su klientu, kuris visada mane
liečia, aptarinėja mano figūrą ir įtikinėja, kad iš mūsų
pirktų daugiau, jei sutikčiau su juo pavakarieniauti. Jis
yra klientas, o ne „L’ORÉAL“ darbuotojas, todėl nesu
tikra, ar „L’ORÉAL“ imtųsi kokių nors veiksmų.
Turite pasikalbėti su savo vadovu arba personalo
skyriaus vadovu. „L’ORÉAL“ politika – užtikrinti,
kad bendrovės darbuotojai nepatirtų seksualinio
priekabiavimo, įskaitant ir tuos atvejus, kai kaltininkai
yra mūsų verslo partneriai.

Į ką kreiptis: Jeigu turite rūpestį keliančių
klausimų apie seksualinį priekabiavimą, netylėkite.
Pasikalbėkite su savo vadovu, personalo skyriaus
vadovu arba etikos koordinatoriumi; jie padės ir
palaikys Jus (taip pat žiūrėkite skyrių „Turiu rūpimą
klausimą: Open Talk“).
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MŪSŲ, KAIP ATSAKINGO VISUOMENĖS DALYVIO,
ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

„Mes atliekame savo vaidmenį kurdami
gražų ir sąžiningą pasaulį.“
Turinys
35 PUSLAPIS

Politinė veikla ir lobizmas
36 PUSLAPIS

Aplinkosauga

37 PUSLAPIS

Bendradarbiavimas su
visuomene
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Kaip mes dirbame

POLITINĖ VEIKLA

IR LOBIZMAS
„L’ORÉAL“ neremia politinių partijų, politikų ar susijusių institucijų. Tačiau „L’ORÉAL“, kaip kosmetikos
pramonės lyderė, mano, kad jos pareiga veikti iniciatyviai ir šalyse, kuriose ji vykdo veiklą, dalyvauti valstybės
sprendimų priėmimo procese.
„L'OREAL" gerbia savo darbuotojų teisę dalyvauti politiniame procese, jeigu tik jie garantuoja, kad tai
darydami neatstovauja bendrovei.

Mes privalome:
+ jei patys dalyvaujame politinėje veikloje, aiškiai
nurodyti, kad jokiu būdu neatstovaujame „L’ORÉAL“
bendrovei
+ pranešti savo vadovui, jei dėl politinės veiklos
negalėtume vykdyti savo pareigų „L’ORÉAL“
bendrovėje arba jei gali tapti neaišku, kieno politinę
nuomonę mes skelbiame: asmeninę ar „L’ORÉAL“
(žiūrėkite skyrių Interesų konfliktai)
+ griežtai laikytis „L’ORÉAL“ nustatytų dovanų
bei pramogų ir kyšininkavimo prevencijos
taisyklių (žiūrėkite skyrių „Kyšiai ir mokėjimų
supaprastinimas“)

Mes negalime:
- naudoti bendrovės lėšas ir išteklius (įskaitant
bendrovės darbo laiką, telefono aparatus, popierių,
elektroninį paštą ir kitą bendrovės turtą) savo
asmeninei politinei veiklai vykdyti ar jai remti
- darbo vietą naudoti kaip politinę tribūną
- suteikti pagrindo manyti, kad „L’ORÉAL“ remia mūsų
asmeninę politinę veiklą
- veltis į diskusijas su valdžios institucijų ar politinių
partijų atstovais dėl vietos ar tarptautinių nuostatų
be mūsų šaliai skirto vadovo ir (arba) padalinio
vadovo konkrečiai duoto leidimo ir neužsiregistravus
lobistų registre, jei toks yra

Ar tai etiška?
19.1 - Savanoriškai padedu vienam vietiniam
kandidatui, kurio politinės pažiūros yra labai artimos
„L’ORÉAL“ vertybėms. Ar galiu pasinaudoti kopijavimo
aparatu kelioms skrajučių kopijoms padaryti?

19.3 - Noriu iškelti savo kandidatūrą politinėms
pareigoms eiti mano mieste. Plakatuose planuoju
paminėti, kad dirbu „L’ORÉAL“.
Tai neleistina, nes būtų galima suprasti, kad Jūsų
kandidatūrą „L’ORÉAL“ netiesiogiai remia.
19.4 - Kas iš tiesų yra lobizmas? Žiniasklaidoje apie šią
veiklą ne visada atsiliepiama teigiamai.
Lobizmas yra dalyvavimas valstybės sprendimų
priėmimo procese, kai priimami sprendimai dėl
nuostatų, kurie gali turėti įtakos mūsų veiklai. Šia veikla
siekiama, kad valstybės sprendimus priimantys asmenys
suprastų, kaip tokie sprendimai gali paveikti mus. Jei
manome, kad tokie nuostatai gali padaryti žalos, mes
apie tai informuojame ir stengiamės apriboti jų poveikį.
„L’ORÉAL“ reguliariai informuoja, kokios pozicijos
ji laikosi ir praneša, per kurias valdžios institucijas
ji dalyvauja šioje diskusijoje. Ji tai daro griežtai
laikydamasi visų galiojančių įstatymų.
19.5 - Ar darbuotojai darbo vietoje turėtų atskleisti
savo politines nuomones ir pažiūras?
„L’ORÉAL“ gerbia savo darbuotojų, kaip atskirų asmenų,
teisę dalyvauti politiniame procese, tačiau darbo aplinka
nėra tinkama vieta politinėms diskusijoms.

Į ką kreiptis: Jeigu turite rūpestį keliančių
klausimų apie politinę veiklą ar lobizmą, netylėkite.
Pasikalbėkite su savo vadovu, personalo skyriaus
vadovu arba etikos koordinatoriumi; jie padės ir
palaikys Jus (taip pat žiūrėkite skyrių „Turiu rūpimą
klausimą: Open Talk“).

Ne. Nenaudokite bendrovės darbo laiko ar išteklių jokiai
politinei veiklai remti.
19.2 - Mano skyriaus vadovas paprašė manęs paremti
jo dukters, kandidatuojančios į mero postą, rinkiminę
kampaniją. Ar tai leidžiama?
Ne. Net jei Jūsų viršininkas Jūsų nespaudžia to daryti,
bet koks panašus prašymas, nors ir labai nekaltas, yra
draudžiamas ir gali būti laikomas prievarta.
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„L’ORÉAL“ kaip atsakingas visuomenės dalyvis

APLINKOS

APSAUGA
„L’ORÉAL“ saugo aplinką ir siekia mažinti žalingą poveikį jai. Mes norime atvirai pranešti apie savo pasiekimus
ir šioje srityje keliamus iššūkius.
Daug veiklos, susijusios su mūsų gaminių atsiradimu rinkoje, daro tiesioginį poveikį aplinkai. Kiekvieno
žmogaus pareiga yra stengtis kuo labiau sumažinti šį poveikį. Kiekvienas žingsnelis yra svarbus.

Mes privalome:
+ vykdyti „L’ORÉAL“ įsipareigojimus dalyvauti tik
aplinkai nežalinguose procesuose
+ remti perdirbamų žaliavų naudojimą ir aplinkai
nežalingų pakuočių kūrimą
+ atsižvelgti į tai, kokį poveikį mūsų darbo veikla
visais aspektais daro aplinkai, todėl mes turime
kuo labiau mažinti šį poveikį: pavyzdžiui, be reikalo
nesinaudoti transportu, taupyti vandenį bei elektrą
ir negaminti atliekų. Jeigu atliekų gaminimas yra
neišvengiamas, mes turime garantuoti, kad jos bus
perdirbamos arba patikimu būdu likviduojamos.
Net tokie maži gestai kaip maisto atliekų rūšiavimas
bendrovės valgyklose yra labai svarbūs
+ imtis reikiamų priemonių, kad užkirstume kelią
„L'ORÉAL“ aplinkosaugos politikos pažeidimams
+ nedelsdami pranešti vadovui arba sveikatos ir
saugos skyriaus vadovui apie visus medžiagų
nutekėjimus arba neeilinį patekimą į orą ar vandenį

Mes negalime:
- nepaisyti bendrovės aplinkosaugos taisyklių

Ar tai etiška?
20.1 - Sugedo vieno svarbaus gamybos įrengimo taršos
kontrolės įtaisas. Sužinojau, kad norint gauti jam
reikalingų detalių ir jį sutvarkyti prireiks trijų dienų.
Ar mes galime sau leisti stabdyti gamybą, kai turime
įvykdyti daug užsakymų?
Neturime kito pasirinkimo. Mūsų pažadas laikytis geros
gamybos praktikos ir neteršti aplinkos yra svarbesnis
už trumpalaikį pelną ar gamybos planą. Įrenginys negali
veikti, jeigu neveikia jo teršimo kontrolės prietaisas.
Turite apie tai pranešti savo skyriaus vadovui ir
paprašyti jo patarti, ką Jums daryti.
20.2 - Jeigu mes laikomės vietos teisės aktų, kodėl
turime papildomai laikytis „L’ORÉAL“ aplinkos
standartų, kai dėl to atsiduriame nepalankesnėje
padėtyje, palyginti su konkurentais?
„L’ORÉAL“ įsipareigojimas neteršti aplinkos yra
daugiau, nei vien tik formalus teisės aktų laikymasis. Jei
jaučiate, kad mūsų įmonės gebėjimas konkuruoti silpsta,
turėtumėte tai aptarti su savo administracija.
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JEI NORITE DAUGIAU INFORMACIJOS:
apie „L’ORÉAL“ aplinkos apsaugos politiką, skaitykite
„2020 m. tikslai: dalijimasis grožiu su visais“

Į ką kreiptis: Jeigu turite rūpestį keliančių klausimų
apie aplinkos apsaugą, netylėkite. Pasikalbėkite
su savo vadovu, sveikatos ir saugos skyriaus
vadovu, personalo skyriaus vadovu arba etikos
koordinatoriumi; jie padės ir palaikys Jus (taip pat
žiūrėkite skyrių „Turiu rūpimą klausimą:
Open Talk“).

Kaip mes dirbame

BENDRADARBIAVIMAS

SU VISUOMENE

„L’ORÉAL“ yra atsakinga visuomenės dalyvė, gera kaimynė ir rūpestinga pilietė, įsipareigojusi visuomenei,
kurioje ji veikia. Mes skatiname mūsų darbuotojus aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Mes privalome:
+ suprasti, kad filantropija yra ilgalaikis
įsipareigojimas. Į visus veiksmus, nepaisant jų
dydžio, reikia įsitraukti tik turint planą, kaip laikui
bėgant vystyti partnerystę

Mes negalime:
- „L’ORÉAL“ įtraukti į veiksmus, kurie neatitinka mūsų
etikos principų ir „L’ORÉAL“ filantropinės veiklos
strategijos

JEI NORITE DAUGIAU INFORMACIJOS:
apie „L’ORÉAL“ bendradarbiavimą su visuomene,
skaitykite „2020 m. tikslai: dalijimasis grožiu su visais“

Į ką kreiptis: Jeigu turite rūpestį keliančių klausimų
apie bendradarbiavimą su visuomene, netylėkite.
Pasikalbėkite su savo vadovu, personalo skyriaus
vadovu arba etikos koordinatoriumi; jie padės ir
palaikys Jus (taip pat žiūrėkite skyrių „Turiu rūpimą
klausimą: Open Talk“).

- darbuotojus ar verslo partnerius įpareigoti aukoti
lėšas ar dovanas filantropiniams projektams, kurių
„L’ORÉAL“ neremia

Ar tai etiška?
21.1 - Filantropinės programos, kurioje dalyvauju savo
bendruomenėje, dalyviai paklausė, ar „L’ORÉAL“
gali paremti mūsų veiklą suteikdama nemokamų
gaminių. Žinau, kad yra didelis kiekis šampūno ir dušo
želės, kuris bus sunaikintas dėl pasenusios pakuotės.
Galiu padaryti taip, kad gaminiai būtų išvežti niekam
nežinant. Ar galiu jiems atiduoti šiuos gaminius?
„L’ORÉAL“ nori remti Jūsų filantropines pastangas,
jeigu jos atitinka bendrovės strategiją. Turite įspėti savo
vadovą, kuris gali patikrinti, ar ši labdara neprieštarauja
„L’ORÉAL“ strategijai ir šio darbo pasiūlyti imtis
asmeniui, atsakingam už filantropinę veiklą Jūsų šalyje.
21.2 - Ligoninėje, kurioje kiekvieną savaitę dirbu
savanoriu, visų prašo padėti pritraukti naujų savanorių
ir pageidauja, kad atsivesčiau daugiau „L’ORÉAL“
darbuotojų. Žinau, kad keli mano kolegos susidomėtų.
Ar galiu tiesiogiai su jais pasikalbėti?
Jeigu ligoninė suteikia progą užsiimti veikla, kuri
apskritai neprieštarauja „L’ORÉAL“ filantropinei
strategijai, galite pasikalbėti su vadovu ir sužinoti, ar
bendrovė gali bendradarbiauti su ligonine. „L’ORÉAL“
siekia teikti paramą ne tik pinigais, bet ir vystyti
bendradarbiavimą, kuris apimtų pinigines aukas
ir dovanas natūra, darbuotojų aukas bei dalijimąsi
patirtimi, siekiant padėti kitiems. Jūs galėtumėte būti
bendras projekto globėjas ir kartu vystyti svarbią
ilgalaikę programą.
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VADOVO

VAIDMUO
Būdami vadovais, Jūs turite papildomų pareigų, nes:
- rodote pavyzdį kitiems ir juos skatinate etiškai elgtis
- turite priimti sprendimus, kai susiduriate su sudėtingesnėmis ir sunkesnėmis problemomis
- Jūsų komanda kreipsis į Jus patarimo ir pagalbos.

Kaip rodyti pavyzdį
Parodyti, kad „L’ORÉAL“ etikos nuostatoms teikiate
daug svarbos galite ne tik kasdiene elgsena, kuri
turi būti pavyzdinga, bet ir kai kuriais paprastais
veiksmais:
- savo biure matomoje vietoje laikyti „L’ORÉAL“ 		
NUOSTATAS
- visada po ranka turėti Etikos kodeksą
- savo komandos narių neprašyti, kad jie nekreiptų
dėmesio į Etikos kodeksą
- Etikos kodeksą neskubėdami išaiškinti naujiems
darbuotojams
- rasti progų įvairiu metu (ne vien tik per Etikos dieną)
aptarti etikos klausimus
- nuolat apmąstyti etikos dilemas, su kuriomis galite
susidurti darbe
- metinio personalo vertinimo metu išsamiai paaiškinti
darbuotojų etinę kompetenciją, pavyzdžiui, ar jie
vadovaujasi principais „Būk jautrus dirbdamas
arba vadovaudamas“ ir „Rezultatų siek sąžiningai“
- pripažinkite ir įvertinkite kiekvieną itin etišką ir drąsų
darbuotojo poelgį
Gali būti, kad Jūsų darbuotojai nesiryš į Jus kreiptis
su etikos srities rūpesčiais ar klausimais. Juos galite
padrąsinti – nuolat priminkite, kad jų problemas
esate pasiruošęs išklausyti ir darbuotojui (-ai), kuris
(-i) nuoširdžiai pasidalys savo rūpesčiais, nebus
kerštaujama.

Ką daryti, kad etikos principai taptų
Jūsų sprendimų priėmimo proceso dalimi?
Priimdami sprendimą prisiminkite klausimus, kurie
nurodyti skyriuje „Kaip naudotis šiuo kodeksu“.
Nepamirškite, kad vien tai, jog priimti kokį nors
sprendimą turite teisę, nereiškia, kad jis atitiks
„L’ORÉAL“ etikos principus.
Jei sprendimą priėmėte dėl etinių priežasčių ir
mūsų konfidencialumo taisyklės tai leidžia, apie jį
papasakokite savo komandos nariams, kad jie galėtų
pasimokyti ir sekti Jūsų pavyzdžiu.
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Kaip atsakyti į Jūsų komandos narių
klausimus
Įsitikinkite, kad esate susipažinęs su įvairiomis
„L’ORÉAL“ etikos politikos gairėmis. Privalote
užtikrinti, kad apie jas žinotų Jūsų komandos nariai.
Be to, raskite laiko savo darbuotojus išklausyti: jiems
dažniausiai nebūna lengva kelti šiuos klausimus.
Jei nežinote kaip į jų klausimus atsakyti, juos
perduokite darbuotojui, kuris geriausiai sugebės
jiems patarti.
Kas yra svarbiau man kaip vadovui: vykdyti savo
finansinius ir verslo įsipareigojimus ar vykdyti Etikos
kodekso įsipareigojimus?
Abu įsipareigojimai yra puikiai suderinami ir tiesiogiai
susiję. Dėl tinkamų priežasčių vykdyti tinkamus
veiksmus visada yra naudinga. Neetiška ar neteisėta
verslo praktika bendrovės interesams niekada nėra
naudinga.
Ar etikos principai galioja visų lygių vadovams, net ir
patiems aukščiausiems?
Etikos principai galioja kiekvienam. Kuo atsakingesnės
pareigos, tuo pavyzdingesnis turi būti elgesys. Dvigubi
standartai būtų nepriimtini ir pažeistų „L’ORÉAL“ etikos
principus.

Kaip mes dirbame

Išleido:
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L’ORÉAL
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