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L'ORÉALOV DUH
L'ORÉAL si je zadal nalogo ponuditi vsem ženskam in moškim po svetu najboljše kozmetične inovacije v 
smislu kakovosti, učinkovitosti in varnosti. Z ustvarjanjem kozmetičnih izdelkov, ki zadoščajo neizmerno 
raznolikim lepotnim potrebam in željam, nameravamo v prihodnjih letih pridobiti še milijardo potrošnikov po 
vsem svetu. Naša identiteta in ugled temeljita na trdnih vrednotah in etičnih načelih. Smo zavzeti, inovativni, 
podjetni, odprti in odgovorni ter stremimo k odličnosti. Naša etična načela so integriteta, spoštovanje, pogum 
in transparentnost.

KOT PODJETJE
Naša strategija ohranjanja vodilnega položaja temelji na nenehnem vlaganju v raziskave in razvoj. Tako lahko 
naše blagovne znamke zagotavljajo potrošnikom izdelke, ki so inovativni, zelo učinkoviti, praktični in prijetni 
za uporabo ter izdelani po najzahtevnejših standardih kakovosti in varnosti. Velik pomen dajemo poštenosti in 
jasnosti: naše oglaševanje za potrošnike temelji na dokazani učinkovitosti in znanstvenih podatkih. S strankami 
in dobavitelji razvijamo trdne in trajne odnose na temeljih zaupanja in vzajemne koristi. Spoštujemo deležnike 
v svojem poslovnem okolju, vključno s konkurenti. Poslujemo z integriteto; spoštujemo zakonodajo držav, 
kjer delujemo, in držimo se dobre prakse upravljanja podjetja. Vzdržujemo visoke standarde na področju 
računovodstva in sporočanja podatkov ter podpiramo boj proti korupciji. Z varovanjem in čim učinkovitejšo 
uporabo sredstev podjetja zagotavljamo dolgoročno, trajno vrednost za delničarja. Stremimo k odličnosti ter 
sebe in svoje metode nenehno postavljamo na preizkušnjo.

KOT DELODAJALEC
Trudimo se, da je L'ORÉAL sijajno delovno mesto. Zavedamo se, da so zaposleni naše največje bogastvo. Pravico 
imajo do varnega in zdravega delovnega okolja, kjer se posameznikom priznavajo nadarjenost in zasluge, ceni 
raznolikost, spoštuje zasebnost ter upošteva ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. Zaposlenim skušamo 
ponuditi spodbudno okolje, zanimive priložnosti in možnost osebnega vpliva. Spodbujamo vzdušje odprtosti, 
poguma, velikodušnosti in spoštovanja, ki omogoča svobodno izražanje vsakršnih vprašanj, zamisli in skrbi.

KOT ODGOVOREN KORPORATIVNI DRŽAVLJAN
Sodelujemo pri ustvarjanju lepega in pravičnega sveta. Zavedamo se svojega vpliva na naravno okolje, vključno z 
biotsko raznovrstnostjo, in nenehno si ga prizadevamo zmanjšati. Odločno odklanjamo, da bi zaradi današnjega 
dne ogrozili jutrišnjega. Pozitivno prispevamo k državam in skupnostim, kjer smo prisotni, ter spoštujemo lokalne 
kulture in občutljive okoliščine. Zavezani smo spoštovanju človekovih pravic. Podpiramo odpravljanje izkoriščanja 
otrok na delovnem mestu in prisilno delo. Želimo si konec testiranja na živalih v naši industriji, zato prispevamo k 
razvoju in sprejemanju drugačnih rešitev. Dejavno iščemo in podpiramo poslovne partnerje z enakimi vrednotami 
in etičnimi zavezami.

To je duh, v katerem delujemo: L’ORÉALOV DUH
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UVODNA BESEDA

JEAN-PAUL AGON

V 21. stoletju se bodo trajnostno razvijala samo tista podjetja, ki so vključila etiko 
v svojo kulturo, strategijo in vsakodnevno poslovanje.

Biti želimo eno od najvzornejših podjetij na svetu. Naš etični program je že priznan 
in nas uvršča med vodilna svetovna podjetja na tem področju.

Naša močna etična kultura je eden od podpornih stebrov Novega L’ORÉALA. Zato 
moramo jasno izražati svoje zaveze kot podjetje, delodajalec in odgovoren člen 
družbe.

 Naša etična načela – integriteta, spoštovanje, pogum in transparentnost – nam 
omogočajo, da smo še naprej skupina, vredna zaupanja.

Etični kodeks velja za vse nas, kjer koli in kar koli delamo – od novo zaposlenih do vodstva in upravnega odbora.

Etični kodeks je referenčni dokument, ki nas spodbuja pri odločitvah in nas vodi pri vsakodnevnih dejanjih.

Kodeks pozorno preberite. Živite po njem. Posredujte ga naprej. Upoštevajte ga in poskrbite, da ga bodo 
spoštovali tudi drugi. 

L'ORÉAL je lahko zgleden, samo če smo zgledni vsi.

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

EMMANUEL LULIN

Naš Etični kodeks je živ dokument, ki ga uporabljamo vsi in ki pokriva teme, ki so bistvene za našo kulturo 
zvestobe, zaupanja in solidarnosti. Njegov namen je, da nam pomaga razumeti, kaj se pričakuje od nas kot 
L’ORÉALOVIH zaposlenih, in sicer z opredelitvijo splošnih načel in številnimi praktičnimi vsakodnevnimi primeri.

Poleg tega dokumenta so vam na voljo tudi posebno intranetno mesto  
(http://ethics.loreal.wans) in izobraževanja. Dopisniki za etiko v posameznih  
državah nam pomagajo upoštevati naš Kodeks.

Vsekakor pa je etika bistvena dolžnost čisto vsakega od nas.

Že več let se srečujemo na Dnevu etike. Pri tem dogodku, ki je postal eden 
od ključnih datumov v koledarju Skupine, vas sodeluje vedno več.

Sodelovanje med vsemi zaposlenimi in subjekti mora biti spoštljivo in odprto. 
Zamisli drugih je treba upoštevati. Kadar je potrebno, moramo znati prisluhniti 
in deliti informacije, vendar skladno z našimi pravili o zaupnosti.

Etična vprašanja so redko preprosta. Vendar smo v prednosti, če imamo pogum za soočenje z njimi. Zato jih 
ne zadržite zase. 

Vedno lahko računate na podporo, če boste spregovorili in vprašali za nasvet.

EMMANUEL LULIN
Senior Vice-President and Chief Ethics Officer
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IZVRŠNI ODBOR

Zavezani smo k upoštevanju 
Etičnega kodeksa pri vsakodnevnem 
delu. To je izjemno pomembno za 
L’ORÉALOV uspeh.

Etika se nanaša na vedenje vseh 
zaposlenih Skupine L'ORÉAL, povsod 
po svetu, na vseh ravneh v podjetju, 
brez izjeme. Velja za vse L'ORÉALOVE 
dejavnosti, od raziskav, inovacij in 
načrtovanja izdelkov do njihove 
proizvodnje in trženja, od človeških 
virov do poslovanja, od administracije 
in financ do trajnostnega razvoja, od 
komunikacij in stikov z javnostmi do 
digitalnega poslovanja.

Vsak od nas je kot ambasador 
in član L’ORÉALOVE skupnosti 
osebno zavezan k upoštevanju tega 
Kodeksa, tako konkretnih navedb 
kot njegovega splošnega duha.

Nikoli ne smete pozabiti:

•  da etična načela, opredeljena 
v tem dokumentu, niso izbirna, 
temveč ste jih dolžni upoštevati;

•  da ste zgled drugim. Ugled 
L'ORÉALA in zaupanje deležnikov 
sta odvisna od vseh nas;

•   da vas ne bodo sodili samo po tem, 
kaj delate, ampak tudi, kako.
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1 - JEAN-PAUL AGON
Chairman and CEO
Chairman of the L’ORÉAL 
Foundation

2 - BARBARA LAVERNOS
Executive Vice-President 
Operations

3 - JOCHEN ZAUMSEIL
Executive Vice-President 
Western Europe Zone

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

5 - JÉRÔME TIXIER
Executive Vice-President 
Human Relations and 
Advisor to the Chairman

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

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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ZA KOGA

VELJA TA KODEKS?

KAKO

UPORABLJATI TA KODEKS

Etični kodeks velja za vse zaposlene v Skupini L'ORÉAL 
in njenih odvisnih podjetjih po vsem svetu. Velja tudi 
za vse vodstvene delavce ter člane izvršnih in upravnih 
odborov v Skupini L'ORÉAL in njenih odvisnih podjetjih 
po vsem svetu. Poleg tega velja za vse zaposlene in 
vodstvene delavce fundacije L'ORÉAL Foundation. Izraz 
„L'ORÉAL“, ki se uporablja v tem dokumentu, se nanaša 
na vsa odvisna podjetja Skupine L'ORÉAL in fundacije 
L'ORÉAL Foundation. Da bi lahko čim več zaposlenih 

prebralo Etični kodeks v svojem maternem jeziku, je 
dokument trenutno na voljo v 45 prevodih. Različica 
Kodeksa v britanski angleščini je referenčni dokument.

Etični kodeks je javno dostopen na L'ORÉALOVEM 
spletnem mestu.

L'ORÉAL posluje v številnih državah, ki so dom 
različnim kulturam, zakonom in političnim sistemom.

Kot podjetje in posamezniki moramo pri izpolnjevanju 
obveznosti vedno spoštovati zakone in uredbe držav, 
kjer L'ORÉAL posluje.

Zavedamo se, da nekatere okoliščine niso preproste. 
Etika pogosto pomeni presojanje primerov, kjer gre 
za navzkrižje načel. Naš Etični kodeks opredeljuje 
standarde za Skupino na številnih „sivih območjih“, 
kjer je poleg upoštevanja zakonodaje potreben tudi 
svoboden preudarek.

Kodeks preberite v celoti, da se seznanite z 
L'ORÉALOVIMI etičnimi pričakovanji in standardi, ter 
shranite kopijo, da jo boste lahko pozneje uporabili ob 
kakršnih koli vprašanjih ali skrb vzbujajočih dogodkih.

Med pripravo dokumentov seveda ni mogoče 
predvideti in se posvetiti vsaki okoliščini, ki se 
lahko pojavi. Kadar koli boste postavljeni pred 
takšno odločitev, se vprašajte:

1.   Ali je skladna z Etičnim kodeksom?

2. Ali je zakonita?

3.  Ali se ujema z našimi etičnimi načeli integritete, 
spoštovanja, poguma in transparentnosti?

4.  Kako bi moja dejanja vplivala na naše deležnike  
in ali bi svojo odločitev zmogel(a) upravičiti?

5.  Ali bi bil(a) zadovoljen(a), tudi če bi bila moja 
odločitev javno razkrita znotraj ali zunaj podjetja?

Če je odgovor na eno od teh vprašanj negativen ali 
če ste v dvomih, upoštevajte zlato pravilo, da se je 
treba posvetovati z ustreznimi ljudmi (nadrejenim, 
strokovnjaki v podjetju, dopisnikom za etiko itd.), in 
se o težavi odprto pogovorite, preden kakor koli 
ukrepate (glejte tudi poglavje „Nekaj me skrbi: 
odprt pogovor“).

Etični kodeks ne nadomešča nobene obstoječe politike. 
Še naprej morate upoštevati vsa pravila in standarde, ki 
veljajo na vašem delovnem mestu. Namen tega Kodeksa 
je zagotoviti podlago za te politike in standarde, da 
boste lažje razumeli razloge zanje.

L'ORÉAL potrjuje, da Etični kodeks ni izčrpen in da se 
lahko njegova vsebina občasno spremeni.

L'ORÉAL si pridržuje pravico do spremembe Etičnega 
kodeksa kadar koli, z obvestilom ali brez njega, in 
pravico do sprejetja kakršnega koli ukrepa, za katerega 
meni, da je ustrezen v danih okoliščinah, pod pogojem, 
da ni v nasprotju z L'ORÉALOVIMI etičnimi načeli.



Kako delamo

7

L'ORÉAL podpira kulturo odprtosti, kjer lahko 
zaposleni iskreno izražajo, kar mislijo.

Vse zaposlene spodbujamo k predstavljanju svojih 
stališč, zagovarjanju svojega mnenja ter opozarjanju 
na nesprejemljivo vedenje in zahteve.

Zaposleni lahko imajo pomisleke glede nekaterih 
praks ter potrebujejo svetovanje in usmerjanje pri 
njihovem razreševanju. Skladno z našo politiko se 
vsa poročila o napačnem ravnanju podjetja, enega 
od njegovih zaposlenih ali celo tretje osebe, s katero 
je podjetje v stikih, temeljito raziščejo in sprejmejo 
ustrezni ukrepi, ne glede na to, kdo je vpleten. 

Takšne težave je navadno treba prijaviti operativnemu 
ali funkcijskemu vodstvu. Lahko se obrnete tudi na 
vodjo kadrovske službe ali dopisnika za etiko. Morda 
so v vaši državi na voljo še dodatne možnosti, denimo 
predstavniki osebja.

Za upoštevanje Etičnega kodeksa je odgovoren 
vodja podjetja v vaši državi ali, če ste zaposleni 
v glavni ali območni enoti, član izvršnega odbora 
Skupine, ki je vaš nadrejeni. Po potrebi se lahko 
obrnete nanj.

V izjemnih primerih, kadar vaše težave ni mogoče 
obravnavati po običajnih poteh, se lahko obrnete 
neposredno na glavnega odgovornega za etiko z 
uporabo varnega spletnega mesta:  
www.lorealethics.com

Vsak zaposleni, ki poroča o tovrstnih težavah v dobri 
veri, bo zaščiten pred povračilnimi ukrepi. Vsakdo, ki 
misli, da se mu nekdo skuša maščevati, mora o tem 
nemudoma poročati po zgoraj opisanih poteh.

„Dobra vera“ pomeni, da posredujete informacije, 
za katere v tistem trenutku mislite, da so celovite, 
verodostojne in pravilne, tudi če se pozneje izkaže, 
da ste se motili.

Če pride do preiskave, bomo zagotovili pravičen 
postopek s spoštovanjem načel zaupnosti in domneve 
nedolžnosti. Morebitna preiskava bo tudi skladna 
z upoštevno lokalno zakonodajo, zlasti kar zadeva 
dolžno postopanje.

Med etično preiskavo je obvezno polno sodelovanje 
vseh vpletenih. Na zahtevo je treba nemudoma 
predložiti vse informacije in dokumente.

Vpleteni bo obveščen o naravi obtožb, ki so bile 
sprožene proti njemu. Te informacije mu morda 
ne bodo posredovane takoj, če se denimo izkaže, 
da je treba najprej preveriti dejstva, zavarovati 
dokaze ali stopiti v stik s pristojnimi organi.

O vseh razkritih informacijah bodo obveščeni samo 
tisti, ki imajo za to utemeljen razlog, ker morajo na 
primer poskrbeti za obravnavo težave in/ali sprejetje 
ustreznih ukrepov.

Posamezniku, ki je prijavil težavo, bomo posredovali 
rezultate preiskave v obsegu, ki je primeren in se 
lahko razkrije brez kršenja zakonskih zahtev ali drugih 
dolžnosti do zaupnosti. 

Kakršne koli obtožbe, ki se izkažejo za obrekovalne ali 
ki so sprožene v slabi veri, imajo lahko za posledico 
disciplinski postopek.

NEKAJ 
ME SKRBI
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SKUPNO

DELO

SPOŠTOVANJE

LOKALNIH ZAKONOV IN OBIČAJEV

Pričakujemo spoštljivo in odprto sodelovanje med 
vsemi zaposlenimi in subjekti. 

Treba je spodbujati timsko delo ter deliti z drugimi 
tako uspehe kot neuspehe.

Vsi moramo upoštevati zamisli drugih in 
jim priznavati, da prispevajo k uspehu. 
Kadar je potrebno, moramo znati prisluhniti 
in deliti informacije, vendar skladno s pravili 
Skupine o zaupnosti. 

Pomanjkanje spoštovanja, zlasti če se kaže kot žaljiv 
govor, neprimerne geste ali rasistične, diskriminacijske 
ali spolne pripombe, je nesprejemljivo. Tudi 
omalovaževanje sodelavcev je v nasprotju 
z L'ORÉALOVO etiko.

Tako bomo povsod v podjetju lahko ohranili kulturo 
zvestobe, zaupanja, solidarnosti in spoštovanja 
kulturnih razlik.

SPOŠTOVANJE

ČLOVEKOVIH PRAVIC

Zavezani smo spoštovanju in spodbujanju človekovih 
pravic na podlagi Splošne deklaracije o človekovih 
pravicah z dne 10. decembra 1948 in Vodilnih načel 
Združenih narodov o podjetništvu in človekovih 
pravicah z dne 16. junija 2011. Od leta 2003 smo 
podpisnik Globalnega dogovora Združenih narodov 
in podpiramo Načela ZN za opolnomočenje žensk.

Prisotni smo v mnogih državah in še zlasti smo pozorni 
na vprašanja, ki jih zajemajo temeljne konvencije 
Mednarodne organizacije dela (prepoved dela otrok 
in prisilnega dela, spoštovanje svobode združevanja), 
spodbujanje raznolikosti, pravice žensk ter spoštovanje 
pravic do uporabe naravnih virov in pravico do zdravja.

L'ORÉAL se zavezuje zlasti upoštevanju konkretnih 
navedb in splošnega duha zakonov, ki urejajo 
kakovostne, zdravstvene in varnostne standarde, 
delovno pravo, okolje, korupcijo in pranje denarja, 
varstvo podatkov, obdavčevanje, pravilno sporočanje 
finančnih in nefinančnih podatkov ter pošteno 
konkurenco.

L'ORÉAL si prizadeva deliti ta načela s poslovnimi 
partnerji ter zagotoviti, da tudi partnerji spoštujejo 
te zakone in uredbe.

Po najboljših močeh moramo tudi skrbeti, da se 
naše dejavnosti opravljajo z občutkom za kulturne in 
družbene običaje skupnosti, s katerimi pridemo v stik.

Občasno se lahko smernice v tem Kodeksu razlikujejo 
od lokalne zakonodaje in običajev v neki državi. 
Če lokalna zakonodaja ali običaji predpisujejo višje 
standarde od tistih, ki so opredeljeni v Kodeksu, 
je treba vedno upoštevati lokalno zakonodajo 
in običaje. V nasprotnem primeru, če so določila 
Kodeksa strožja, morajo ta prevladati, razen 
kadar bi to povzročilo nezakonito dejavnost.
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Vsebina
S T R A N  1 0
Varnost in kakovost 
izdelkov

S T R A N  1 1
Oglaševanje in trženje

S T R A N  1 3
Izbiranje in pravično 
obravnavanje 
dobaviteljev

S T R A N  1 4
Poštena konkurenca

S T R A N  1 6
Navzkrižja interesov

S T R A N  1 8
Darila in razvedrilo

S T R A N  1 9
Podkupovanje in 
pospeševalna plačila

S T R A N  2 0
Zaupne informacije

S T R A N  2 1
Zastopanje podjetja

S T R A N  2 2
Zasebnost in varstvo 
podatkov

S T R A N  2 4
Uporaba sredstev 
podjetja

S T R A N  2 5
Natančnost finančnih 
in poslovnih evidenc ter 
boj proti pranju denarja

S T R A N  2 6
Trgovanje na podlagi 
notranjih informacij

S T R A N  2 7
Davki

SPOŠTOVANJE ZAVEZ KOT PODJETJE

„Stremimo k odličnosti ter sebe in 
svoje metode nenehno postavljamo 
na preizkušnjo.“
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Varnost in kakovost izdelkov sta bila vedno ključnega pomena. 
Vrhunska učinkovitost, kakovost in varnost naših izdelkov dokazujejo našo predanost in spoštovanje 
potrošnikov, ohranjajo njihovo zaupanje, povečujejo ugled naših blagovnih znamk in zagotavljajo L’ORÉALOV 
vodilni položaj na našem področju. Zavzemamo se za trženje izdelkov, katerih učinkovitost in varnost sta 
zajamčeni z zelo strogimi načini ocenjevanja.
Vsak L’ORÉALOV zaposleni, ki sodeluje pri razvoju, proizvodnji, trženju in prodaji izdelka, mora stremeti 
k celoviti kakovosti izdelka od njegovega načrtovanja do distribucije in celo po začetku trženja.
 

Kaj moramo
+  Upoštevati moramo vse nacionalne in mednarodne 

zakonske in upravne zahteve, da zagotovimo 
skladnost vseh svojih izdelkov.

+  Skrbeti moramo, da se na vsaki stopnji – od razvoja 
izdelka do proizvodnje in distribucije – uporabljajo 
najvišji higienski standardi in strog nadzor kakovosti.

+  Če vemo za zahtevek potrošnika, ga moramo prositi, 
naj se obrne na ustrezen oddelek za stike s potrošniki, 
in če se zdi, da je zahtevek morda povezan z 
vprašanjem o zdravju ali varnosti, nemudoma obvestiti 
nadrejenega ali oddelek za mednarodno spremljanje 
varnosti kozmetičnih izdelkov.

Česa ne smemo
-  Ne smemo omejevati svobodne in odprte izmenjave 

mnenj o varnosti izdelkov. Nobeno vprašanje, 
povezano z varnostjo, ne sme biti preslišano.

-  Ne smemo prezreti morebitnih pomislekov glede 
varnosti izdelkov, tolerance in nadzora kakovosti.

-  Na vprašanja medijev (vključno z družbenimi mediji) 
o naših izdelkih ne smemo odgovarjati, če za to 
nismo usposobljeni ali pooblaščeni.

Etično ali ne?
1.1 – Delam na proizvodni liniji. Opazil sem nekaj 
pomanjkljivih končnih izdelkov. Morda je vzrok težav s 
kakovostjo eden od strojev. Vem, da bi morali ob takšnih 
dogodkih ustaviti proizvodnjo, vendar moja nadrejena 
sploh ni ukrepala. Zavedam se, da je časovni razpored 
proizvodnje zelo natrpan. Ali moram nadrejeni zaupati, 
da ravna pravilno, ko težavi ne posveča pozornosti?

L'ORÉAL ima vzpostavljen nadzor kakovosti na 
vsaki stopnji proizvodnega postopka, da lahko 
strankam zagotovi izdelke najvišje kakovosti. 
Kakovost je na prvem mestu, ne glede na časovni 
razpored proizvodnje. Proizvodno linijo bi morali brez 
obotavljanja ustaviti, se o težavi odkrito pogovoriti 
z nadrejeno ter skupaj z njo in drugimi člani tima 
odpraviti težavo, preden bi se proizvodnja nadaljevala.

1.2 – Od dobavitelja smo prejeli poročilo, iz katerega 
je razvidno, da je v nedavni pošiljki surovin morda 
prišlo do kontaminacije. Izdelke, ki vsebujejo te 
surovine, smo že odposlali stranki in o njihovi 
kontaminaciji ni nobenih trdnih dokazov. Ali smo 
dolžni preklicati celotno proizvodno serijo?

Pri L'ORÉALU se takoj odzovemo na vsak skrb 
vzbujajoč dogodek, povezan z varnostjo izdelkov. 
O tem vprašanju se morate takoj posvetovati 
z nadrejenim ali vodjo nadzora kakovosti.

1.3 – Pravkar me je poklical potrošnik, ki je imel 
napačno telefonsko številko. Povedal mi je, da je 
imel po uporabi enega od naših izdelkov alergijsko 
reakcijo. Kaj naj naredim?

Dajte temu potrošniku ustrezno telefonsko številko 
za pomoč uporabnikom in mu priporočite, naj 
jo nemudoma pokliče. Poleg tega sami pošljite 
te informacije oddelku za poprodajni nadzor. Pri 
L’ORÉALU se po podrobni raziskavi morebitne vzročne 
povezave z našimi izdelki včasih odločimo prilagoditi 
sestavo izdelka, da odpravimo nekatere neželene 
učinke (tudi če so zelo blagi) in tako našim potrošnikom 
zagotovimo, da lahko uporabljajo naše izdelke s 
popolnim zaupanjem.

1.4 – Sorodniki in prijatelji me pogosto sprašujejo o našem 
stališču glede preizkušanja na živalih... Ne vem, kaj naj 
jim rečem. Na koga se lahko obrnem v zvezi s tem?

L'ORÉAL ne preizkuša več na živalih niti izdelkov niti 
njihovih sestavin. To velja za celotno podjetje povsod 
po svetu. L’ORÉAL te naloge tudi ne prenaša na 
podizvajalce. Izjemo je mogoče narediti samo, če to 
zahtevajo upravni organi zaradi varnosti ali za upravne 
namene. Če imate kakršna koli vprašanja o tej temi, 
se lahko obrnete na direktorja za odnose z javnostmi. 
Ne pozabite, da morate biti previdni pri razpravljanju 
o temah, ki ne spadajo na vaše strokovno področje 
(glejte poglavje „Zastopanje podjetja“).

Na koga se lahko obrnete: če imate pomisleke 
glede kakovosti in/ali varnosti izdelkov, jih ne 
zadržite zase. Posvetujte se z nadrejenim, vodjo 
nadzora kakovosti,   odgovornim za pravne zadeve,   
znanstvenim direktorjem, vodjo kadrovske službe 
ali dopisnikom za etiko. Pri njih boste našli pomoč 
in podporo. Glejte tudi poglavje „Nekaj me skrbi: 
odprt pogovor“.

Kot podjetje

VARNOST

IN KAKOVOST IZDELKOV
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Uspeh naših izdelkov temelji na njihovih intrinzičnih lastnostih in učinkovitosti. To načelo je ključno za 
doseganje in ohranjanje zvestobe potrošnikov. Želimo komunicirati odgovorno, s spoštovanjem do neizmerno 
raznolikih lepotnih potreb in želja po vsem svetu. Ne skušamo uveljavljati samo enega ali nedosegljivega 
modela lepote.
 

Kaj moramo

+  Pri načrtovanju oglaševanja in oglaševalskih trditev 
moramo uporabljati notranje postopke ovrednotenja, 
tudi če to pomeni odložitev začetka prodaje izdelka.

+  Moramo se prepričati, da vse reklamno in 
promocijsko gradivo temelji na dokazani 
učinkovitosti in ustreznih znanstvenih podatkih, 
pridobljenih z ocenjevanjem, raziskavami 
potrošnikov ali laboratorijskimi študijami skladno 
z najboljšimi praksami na našem področju.

+  Svoje izdelke in njihove učinke moramo opisovati 
pošteno, natančno in verodostojno.

+  Jasno moramo predstaviti namen in pravilno 
uporabo svojih izdelkov ter poskrbeti, da bodo 
potrošniki informacije zlahka razumeli.

+  Skrbeti moramo, da naše blagovne znamke 
uveljavljajo čim več različnih tipov lepote.

 
+  Oglaševati moramo z občutkom za možne odzive 

verskih, etničnih, kulturnih ali družbenih skupin.

+  Pri uveljavljanju izdelkov za otroke in mladostnike 
moramo zelo paziti, da se naša dejanja ujemajo 
z našimi etičnimi načeli.

+  Še posebej moramo biti pozorni na delovne 
pogoje otrok, ki se pojavljajo v naših oglasih.

+  Pri uporabi živali v oglaševanju moramo biti previdni, 
predvsem pa ne smemo uporabljati ogroženih vrst, 
katerih dresurni pogoji so očitno nesprejemljivi.

+  Postopke pospeševanja prodaje in neposrednega 
trženja moramo načrtovati tako, da bodo potrošniki 
zlahka razumeli pogoje ponudbe.

+  Varovati moramo osebne podatke o potrošnikih 
(glejte poglavje „Zasebnost in varstvo podatkov“).

+  Vzdržati se moramo omalovažujočih pripomb 
o konkurentih (vključno s kakršnimi koli lažnimi 
trditvami o njihovih izdelkih ali storitvah).

Česa ne smemo

-  Ne smemo izkoriščati lahkovernosti ter pomanjkanja 
znanja ali izkušenj potrošnikov.

-  V oglasih ne smemo zatrjevati, da bodo potrošniki 
z uporabo naših izdelkov pridobili pomembno 
poklicno ali družbeno prednost ali da te izdelke 
potrebujejo za premagovanje osebnih težav ali 
družbeno sprejetost.

-  Pri oglaševanju ne smemo spodkopavati človeškega 
dostojanstva ali uporabljati ponižujočih stereotipov.

-  Ne smemo oglaševati v določenih medijih ali med 
programi, ki za doseganje priljubljenosti uporabljajo 
nasilje, spolnost, vraževerje ali spodbujanje 
sovraštva proti komur koli. Take strategije so v 
nasprotju z L’ORÉALOVIMI etičnimi načeli.

-  Otroci ne smejo nastopati v oglasih za izdelek, ki ni 
preizkušen za uporabo pri njih, razen če je iz oglasa 
jasno razvidno, da izdelek ni namenjen otrokom.

-  Pri oglaševanju in promociji ne smemo posebej 
ciljati na zelo majhne otroke, razen pri izdelkih 
za higieno in zaščito pred soncem.

-  Pri komuniciranju ne smemo namerno pretiravati 
s trditvami, vključno s tistimi o okolju ali družbi.

-  Ne smemo zbirati informacij za namene vedenjskega 
trženja, ne da bi uporabnike interneta predhodno 
obvestili (na primer o uporabi piškotkov).

OGLAŠEVANJE

IN TRŽENJE
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Kot podjetje

Etično ali ne?

2.1 – Sodelavka mi je pokazala predlog oglasa za 
trženje losjona za telo, ki prikazuje izjemno vitko 
in mlado manekenko. Mislim, da je v najboljšem primeru 
neokusen, in lahko bi nas obtožili, da spodbujamo 
dekleta k stradanju v prizadevanju za nezdravo vitko 
postavo. Rekla mi je, da sem preveč občutljiva in da je 
slikovno gradivo že odobreno. Kaj lahko naredim?

Naše oglaševanje in promocija sta zasnovana tako, 
da imata največji možni vpliv na želeno populacijo. 
Zato moramo prevzeti odgovornost za vsa uporabljena 
sporočila, tudi navidezna. Zaskrbljenost zaradi 
motenj hranjenja med mladimi ženskami in s tem 
povezanih zdravstvenih tveganj je vse večja. Zavestno 
ne sodelujemo z osebami, ki so mlajše od 16 let, razen 
za posebne oglase, kot so izdelki za zaščito pred 
soncem za otroke, ali osebami, ki imajo hude motnje 
hranjenja. To je treba upoštevati pri odločanju o 
oglaševalskih kampanjah. Tudi oglasov, ki spodbujajo 
uživanje drog in alkohola ali kajenja, ne uporabljamo. 
Sodelavki priporočite, naj poišče drugo mnenje. Z 
vprašanjem lahko seznanite tudi nadrejenega.

2.2 – V oglasu za izdelek za oblikovanje las 
bo manekenka nosila lasuljo iz naravnih las, 
njeno sliko pa bomo tudi retuširali, ker ima 
nekaj mozoljev. Ali je to sprejemljivo, kar 
zadeva iskrenost naših trditev?

Malo retuširanja je včasih potrebno zaradi 
tehničnih razlogov, vendar to nikakor ne sme pripeljati do 
zavajanja o učinkovitosti oglaševanega izdelka. 
Uporaba naravne lasulje je sprejemljiva, ker oglašujemo 
izdelek za oblikovanje, ki ne deluje na volumen las. 
Pomembno je, da je lasulja izdelana iz pravih las ter 
pobarvana ali oblikovana z izdelki, ki jih oglašujemo. 
Vendar pazite na poreklo naravnih las, iz katerih je 
izdelana lasulja, ker je lahko včasih sporno.

2.3 – Te dni razvijam program trženja za nov izdelek. 
Vodja oddelka za raziskave in inovacije pravi, da ta 
samo „zmanjša gube“, medtem ko nadrejeni želi, da 
uporabim trditev „odpravi gube“. Skrbi me, da to ni 
popolnoma res. Kaj naj naredim?

Ravnamo se po Konsolidiranem kodeksu 
Mednarodne trgovinske zbornice o oglaševanju 
in poslovnih komunikacijskih praksah ter po 
Listini in vodilnih načelih za odgovorno oglaševanje 
in tržno komunikacijo združenja Cosmetics Europe. 
Agresivna prodaja izdelkov z napihnjenimi 
ali pretiranimi trditvami je nepoštena, ustvarja 
nezaupanje med potrošniki in bi lahko štela za 
zavajajočo. Če izdelek ne odpravi gub, potem  
ne smete trditi, da jih.

2.4 – V oglas želim vključiti dejstvo, da izdelek 
ne vsebuje heksaklorofena. To ni nič posebnega, 
saj je uporaba te sestavine z zakonom prepovedana, 
vendar pa bo všeč potrošnikom. Nekateri sodelavci 
ugovarjajo, da je to delno zavajajoča trditev. 
Kdo ima prav?

Ljudi ne moremo prepričevati, da imajo naši izdelki 
neko posebno lastnost, če ta izhaja zgolj iz spoštovanja 
zakonov. To bi bilo zavajanje potrošnikov. Vaši sodelavci 
imajo prav.

2.5 – Ustvarjam oglas, ki je postavljen v versko 
okolje. Ciljnim potrošnikom bo verjetno všeč njegov 
provokativni slog in mislim, da v moji državi ne 
bo nikogar užalil. Vendar sodelavec iz tujine misli, 
da je vse skupaj malo na meji. Kaj naj naredim?

Svojih oglasov ne smemo ocenjevati samo z 
vidika ciljnih potrošnikov, temveč tudi z vidika 
celotne družbe. Vidi jih veliko ljudi, ne samo naš 
ciljni trg. Upoštevati moramo tudi svojo mednarodno 
prisotnost in se izogibati temam, ki v neki državi 
morda veljajo za sprejemljive, medtem ko so lahko 
v drugi državi, kjer poslujemo, šokantne. Poleg tega 
ne smemo uporabljati slik, simbolov ali tem, ki bi 
lahko dajali vtis, da žalijo, ponižujejo ali ne spoštujejo 
neke vere, narodnosti, kulture, manjšinske skupine 
ali telesne okvare. Najbolje bo, če pred odobritvijo 
oglasa pridobite objektivno mnenje, in sicer s 
panelno razpravo, ter da ste pozorni na načine 
objavljanja oglasa.

2.6 – Znana blagovna znamka otroških oblačil 
pripravlja linijo oblek za majhne deklice in želi kupiti 
bleščilo za ustnice, da bi ga podarila strankam 
ob nakupu nad določenim zneskom. To je dobra 
priložnost, kajne?

Razprave o zgodnji seksualizaciji otrok so vse 
glasnejše. Otroci so od nekdaj hoteli posnemati 
odrasle, predvsem z oblačenjem, ličili in parfumi, 
vendar menimo, da mora ostati pri igri. Zato mladih ne 
smemo spodbujati k vsakodnevni uporabi kozmetičnih 
izdelkov, razen tistih za higieno in zaščito pred soncem. 
Najbolje se je izogniti povezovanju naših blagovnih 
znamk s predmeti, temami in dogodki, namenjenimi 
otrokom. Tako na primer ne dobavljamo izdelkov 
za tekmovanja vrste „Mini miss“.

Na koga se lahko obrnete: če imate pomisleke v 
zvezi z oglaševanjem ali trženjem, jih ne zadržite 
zase. Obrnite se na nadrejenega, odgovornega 
za pravne zadeve, vodjo kadrovske službe ali 
dopisnika za etiko. Pri njih boste našli pomoč in 
podporo. Glejte tudi poglavje „Nekaj me skrbi: 
odprt pogovor“.
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Kaj moramo

+  Dobavitelje moramo izbrati z javnimi razpisi 
ter pravično in brez favoriziranja primerjati in 
upoštevati ponudbe vseh dobaviteljev.

+  Uporabljati moramo pregleden postopek zbiranja 
ponudb ter za neuspešne ponudbe ponuditi iskrene, 
obzirne povratne informacije na podlagi objektivnih 
elementov.

+   Poskrbeti moramo, da vsi dobavitelji razumejo in 
spoštujejo naša etična pričakovanja ne glede na to, 
kje poslujejo.

+   Dobavitelje moramo podpirati pri izpolnjevanju 
L'ORÉALOVIH pričakovanj. 

+   Dobaviteljem moramo plačevati pravočasno in pod 
dogovorjenimi pogoji, razen kadar to ni mogoče 
zaradi utemeljenih razlogov, denimo če naročeno 
blago ni dostavljeno.

+  Prepričati se moramo, da naši dobavitelji niso 
preveč ekonomsko odvisni od poslovanja z 
L’ORÉALOM.

+  Zaupne informacije o dobaviteljih moramo varovati 
kot svoje lastne.

Česa ne smemo

-  Dobaviteljem ne smemo vsiljevati neprimernih 
pogojev (v smislu plačila, rokov …).

-  Ne smemo nadaljevati sodelovanja z dobaviteljem, ki 
večkrat ne izpolni L'ORÉALOVIH pričakovanj ali ne 
spoštuje naših etičnih načel, ki zadevajo človekove 
pravice in/ali boj proti korupciji.

Etično ali ne?

3.1 – Iščem novega dobavitelja pisarniškega 
materiala. Prvi, s katerim sem stopil v stik, 
ponuja dobre storitve, vendar po visoki ceni. 
Drugi ni tako dober, vendar je cenejši – predvsem 
zato, ker je ponudil precejšen popust, da bi pridobil 
posel z L'ORÉALOM. Ali lahko povem prvemu 
dobavitelju, kakšno ceno ponuja drugi, da vidim, 
če bo kaj popustil?

Prvemu dobavitelju lahko poveste zelo na splošno, 
da so vam drugje ponudili boljšo ceno, vendar ne 
smete razkriti identitete in cene drugega dobavitelja. 
Drugače bi dali prvemu ponudniku zaupne informacije 
o njegovem konkurentu, kar je neetično in v številnih 
državah tudi v nasprotju z zakonom.

3.2 – Našel sem res dobrega dobavitelja, vendar gre 
za novoustanovljeno podjetje in L'ORÉAL je za zdaj 
njegova edina stranka. Ali smem poslovati z njim?

Da. Nobenega razloga ni, da temu dobavitelju ne bi 
pomagali pri zagonu dejavnosti. Vendar morate skleniti 
začasno pogodbo in dobavitelja obvestiti, da se od 
njega pričakuje, da bo v določenem roku našel še 
druge stranke. Če je res tako dober, mu to ne bi smelo 
predstavljati težave. Če mu do izteka pogodbe ne uspe, 
boste morali razmisliti o zamenjavi dobavitelja.

3.3 – Nekdo mi je zaupno povedal, da pri enem od naših 
čezmorskih dobaviteljev poteka preiskava zaradi obtožb 
o prisilnem delu. Sam dobavitelj mi ni povedal ničesar 
podobnega in med prejšnjimi obiski njegovega podjetja 
ni bilo razloga za skrb. Ali naj se ne oziram na govorice?

Ne, to morate raziskati. Za začetek prosite dobavitelja 
za informacije. Če imate kakršne koli dvome, razmislite 
o vključitvi dobavitelja v L'ORÉALOV program socialne 
revizije. Ta vključuje napotitev zunanjega revizorja, 
da preveri dejstva v zvezi z zaposlitvenimi praksami, 
delovnimi pogoji in drugimi vprašanji. Če revizija 
pokaže, da bi razmere lahko bile boljše, bomo 
dobavitelja o tem obvestili in ga poskusili prepričati 
v načrt za odpravo nepravilnosti. Seveda pa moramo 
sodelovanje končati, če gre za hudo neskladnost 
z našimi standardi, ki je najverjetneje ne bo mogoče 
takoj popraviti, ali če se dobavitelj ne poboljša.

 ZA VEČ INFORMACIJ: 
preberite „Kako dobavljamo“ in „Dobavitelji/podizvajalci 
in delo otrok“. 

Na koga se lahko obrnete: če imate pomisleke 
glede izbiranja in obravnavanja dobaviteljev, jih 
ne zadržite zase. Posvetujte se z nadrejenim,  
direktorjem nabave, vodjo kadrovske službe ali 
dopisnikom za etiko. Pri njih boste našli pomoč 
in podporo. Glejte tudi poglavje „Nekaj me skrbi: 
odprt pogovor“.

L'ORÉALOV odnos z dobavitelji presega kupovanje in dobavljanje blaga in storitev. Je sestavni del našega 
dolgoročnega poslovnega uspeha. Sodijo nas tudi po kakovosti odnosov, ki jih imamo z dobavitelji. Še zlasti 
je pod drobnogledom, kako dobavitelje izbiramo in kako ti kažejo pripravljenost za odgovorno poslovanje.
Ponosni smo na to, da smo znani po vzajemno podpornem in odprtem sodelovanju z dobavitelji. Ti odnosi 
temeljijo na načelih nepristranskosti, pravičnosti in zvestobe ter našem spoštovanju njihove neodvisnosti in 
identitete. L'ORÉAL ne bo zlorabil svojega položaja na trgu, da bi dosegel prednostno obravnavo.
 

IZBIRANJE

IN PRAVIČNO OBRAVNAVANJE DOBAVITELJEV
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Spoštujemo vse deležnike na svojem strokovnem področju, vključno s konkurenti. Z njimi ravnamo, kakor 
želimo, da bi oni ravnali z nami. Zaradi vodilnega položaja v kozmetični industriji je naša dolžnost, da dajemo 
dober zgled, še toliko večja. 
Tudi nam je v interesu delati v industriji, kjer se uporabljajo zgledne poslovne prakse. S tem je naše delo 
lažje in stranke nam bolj zaupajo. Izmenjava kakršnih koli informacij, na primer cen, stroškov ali načrtov 
trženja, s konkurenti je lahko videti kot določanje cen, ozemeljska razdelitev ali druge vrste manipulacije 
in izkrivljanja prostega trga. Zakonodaja na tem področju je v večini držav zelo stroga, česar se moramo 
zavedati in upoštevati.
 

Kot podjetje

Kaj moramo

+  Takoj moramo razkriti vodstvu, če smo pomotoma 
prejeli ali uporabili lastniške ali zaupne informacije, 
ki se nanašajo na konkurente ter zakonito pripadajo 
samo njim ali tretjim osebam.

+  Vzdržati se moramo ukrepov, ki bi konkurente 
odrezali od virov nabave ali tržišč.

+   Nikoli ne smemo dovoliti, da bi L'ORÉALOVI novinci 
razkrili zaupne informacije o konkurentih, za katere 
so prej delali.

+  Moramo se vzdržati vsakršnih omalovažujočih 
pripomb o konkurentih (vključno s kakršnimi koli 
lažnimi trditvami o njihovih izdelkih ali storitvah).

Česa ne smemo

-  Ne smemo biti v stikih s konkurenti, kjer se 
razpravlja o zaupnih informacijah.

-   Strank ali dobaviteljev ne smemo napeljevati 
h kršenju pogodb s konkurenti.

-   Brez predhodnega pravnega posveta ne smemo 
vzpostavljati izključnih ureditev (tj. pogodb, po 
katerih sme neko podjetje kupovati samo od 
L'ORÉALA ali prodajati samo njemu).

-  Informacij o konkurentih ne smemo zbirati 
na nezakonite načine in/ali ne da bi se pri tem 
jasno predstavili kot L'ORÉALOV zaposleni.

-   Brez predhodnega pravnega posveta ne 
smemo uvajati pogodb, ki povezujejo ali 
združujejo različne izdelke ali storitve (npr. takšnih, 
ki zahtevajo od kupca, ki želi en izdelek, da kupi še 
drug, „povezan“ izdelek), ali omogočati popustov 
za stalne stranke. 

-   Ne smemo vplivati na cenovno politiko svojih strank.

Etično ali ne?

4.1 – Pred kratkim sem na sejmu srečal predstavnika 
enega od naših konkurentov. Med pijačo v lokalu 
je omenil, da bo njegovo podjetje kmalu zvišalo 
cene nekaterih ključnih izdelkov. To je res uporabna 
informacija! Komu moram povedati, da jo bomo 
lahko v celoti izkoristili?

S konkurenti si ne izmenjujemo informacij o 
cenah ali ponudbi. Te vključujejo cenovno politiko, 
popuste, promocije, licenčnine, jamstva ter pogoje 
in določila za prodajo. Če konkurent prostovoljno 
razkrije takšne informacije, morate taktno, vendar 
nemudoma, končati pogovor ter opozoriti vodstvo 
in pravno službo. Seveda teh informacij ne smete z 
nikomer deliti. Čeprav ima izmenjava informacij morda 
čisto nedolžen namen, pa lahko tudi ustvari videz 
določanja cen ali prikrojevanja ponudbe, kar je neetično 
in v večini držav nezakonito.

4.2 – L'ORÉAL je član Nacionalnega 
strokovnega združenja za kozmetiko in jaz 
sem L'ORÉALOV predstavnik za Trgovinski 
odbor. Po enem od mesečnih sestankov odbora 
je eden od mojih kolegov, ki je predstavnik 
zelo znanega konkurenta, predlagal, da bi se 
člani odbora sestali v restavraciji ter utrdili 
medsebojne vezi in malo „neuradno“ poklepetali. 
Kaj naj naredim?

Vabila ne sprejmite in nemudoma obvestite pravno 
službo. Združenje smo dolžni opozoriti na takšna 
„neuradna” srečanja. Ne pozabite, da morajo stiki s 
konkurenti ostati izjema ter da morajo biti omejeni na 
nespecifične, neobčutljive in nestrateške teme. Strogo 
se izogibajte neuradnim stikom in celo družabnim 
stikom s konkurenti. Če med „dovoljenimi“ uradnimi 
stiki s konkurenti ugotovite, da se bo razpravljalo o 
občutljivih vprašanjih, preprosto zapustite sestanek in 
poskrbite, da bo dejstvo, da ste odšli, dokumentirano 
v zapisniku.

4.3 – Izvedel sem, da bo eden naših glavnih konkurentov 
v kratkem dal na trg nov izdelek, ki bi lahko imel resne 
posledice za naše prodajne in tržne strategije. Nujno 
moramo izvedeti več o tem, naj stane, kar hoče. Ali 
lahko glede na to, da je vse skupaj izjemno pomembno, 
najamemo nekoga, ki bi pobrskal po njihovih smeteh in 
poskusil izvedeti kaj o strategiji lansiranja tega izdelka?

Ne. To je popolnoma neetično vedenje, ki bi lahko 
močno škodovalo našemu ugledu podjetja z 
integriteto. L'ORÉAL nikakor ne more sodelovati v 
takšnih dejavnostih. Informacije o konkurentih lahko 
zbiramo samo po zakonitih poteh. Te poti vključujejo 
pregledovanje konkurenčnih izdelkov in uporabo javno 
dostopnih virov, kot so promocijski prospekti, letna 
poročila, razstavni material konkurentov na sejmih in 
zbirni podatki s področja, ki ne razkrivajo informacij, 
povezanih z določenimi podjetji.

POŠTENA

KONKURENCA
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4.4 – Stranka mi je med obiskom dala informacije 
o priporočenih cenah konkurentov in njihovih 
načrtih za lansiranje izdelkov. Jo lahko prosim tudi 
za informacije o razporeditvi teh novo lansiranih 
izdelkov na prodajnem mestu?

Nejavnih občutljivih informacij (cene, predstavitve 
izdelkov, tržni deleži, oglaševalski proračuni itd.) 
o konkurentih ne smete zbirati niti neposredno od 
konkurentov niti posredno, npr. prek strank. Takšno 
ravnanje je tvegano za L'ORÉAL in za stranko.

4.5 – Pred šestimi meseci sem zaposlil žensko, ki je 
prej delala za konkurenta. Tam je pridobila izjemno 
dragoceno raziskovalno znanje na področju, ki je za 
nas res ključnega pomena. Dejansko je bilo to znanje 
eden glavnih razlogov, da sem jo zaposlil. Seveda 
sem zelo pazil, da nam ne bi razkrila kakršnih koli 
zaupnih informacij, ampak gotovo obstaja časovna 
omejitev, po izteku katere lahko prosto deli svoje 
znanje? Drugače bi bil ves ta cirkus z zaupnostjo že 
čisto pretiran, mar ne?

Ne, zaščita zaupnih informacij ni časovno omejena. 
Novinko bi morali zaposliti na podlagi sposobnosti 
in ne zato, ker je v preteklosti delala za konkurenta. 
Morda bi bilo celo primerno, če bi jo premestili v drug 
oddelek, kjer ne bo občutila nobenega pritiska ali 
skušnjave, da mora razkriti zaupno znanje.

 ZA VEČ INFORMACIJ:
preberite „Kako tekmujemo“.

Na koga se lahko obrnete: če imate pomisleke v 
zvezi s konkurenco, jih ne zadržite zase. Posvetujte 
se z nadrejenim, odgovornim za pravne zadeve,  
vodjo kadrovske službe ali dopisnikom za etiko. 
Pri njih boste našli pomoč in podporo. Glejte tudi 
poglavje „Nekaj me skrbi: odprt pogovor“.
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Kot vodilno podjetje na trgu kozmetičnih izdelkov moramo biti še posebej pozorni na navzkrižja interesov. 
Vsi se moramo izogibati okoliščinam, kjer bi naši osebni interesi lahko prišli v navzkrižje z interesi L'ORÉALA.
Že navidezno navzkrižje lahko škoduje L'ORÉALOVEMU in osebnemu ugledu. Zlato pravilo pri obravnavi 
kakršnega koli navzkrižja ali celo morebitnega navzkrižja je popolno razkritje vseh dejstev. Tako se lahko vse 
ustrezno razišče.
 

Kaj moramo

+  Kadar obstaja možnost navzkrižja interesov, ki bi 
lahko vplivalo ali navidezno vplivalo na našo presojo 
in dejanja (če je na primer družinski član zaposlen pri 
dobavitelju), ali če imamo položaj, smo udeleženi ali 
nosimo finančno tveganje v kakršni koli organizaciji, 
ki je konkurent, stranka, dobavitelj ali kakršen koli 
drug poslovni partner L’ORÉALA, in nam položaj 
pri L’ORÉALU omogoča, da vplivamo na ta poslovni 
odnos, moramo to razkriti svojemu vodstvu.

Česa ne smemo

-  Ne smemo prikriti informacij o kakršnem koli 
navzkrižju interesov.

Etično ali ne?

5.1 – Sodelavec ima bratranca, ki se nam je 
pridružil, in moj nekdanji sošolec je ravno začel 
delati z menoj. Malo me skrbi, da bodo ljudje 
mislili, da gre tukaj za navzkrižje interesov. Velja 
ta politika samo za ožjo družino ali se nanaša 
tudi na takšne primere?

Odgovor je preprost: če je odnos takšen, da bi 
lahko vplival na vašo objektivnost, potem morate 
upoštevati to politiko in prositi za napotke. Dejstvo, 
da sorodnik ali prijatelj nekoga že dela za L'ORÉAL, 
ne vpliva na njegovo primernost kot kandidata za 
službo pri podjetju. Vendar je treba poskrbeti, da je za 
plačo in ocenjevanje uspešnosti pristojna neodvisna 
oseba ter da se takšni primeri sproti spremljajo zaradi 
zagotavljanja objektivnosti in pravičnosti za vse.

5.2 – Res sem navdušen nad kakovostnim delom 
določenega L'ORÉALOVEGA dobavitelja, zato 
bi rad investiral v to podjetje. Ali je to navzkrižje 
interesov?

Čeprav bi lahko bila vaša udeležba samo finančna, 
lahko obstaja navzkrižje interesov, odvisno od vašega 
položaja v L'ORÉALU, vašega vpliva na odločanje o 
nabavi, višine investicije in pomena L'ORÉALA kot 
stranke za zadevno podjetje. Ali je to sprejemljivo, 
lahko ugotovite samo tako, da vprašanje razkrijete 
nadrejenemu ter se o njem odkrito pogovorite.

5.3 – Moj sin ima v bližini res dober hotel, ki ga 
številna podjetja na tem območju uporabljajo za 
kosila in sprejeme. To je izbira, ki se kar sama ponuja 
za naš dogodek. Glede na to, da se dobro primerja 
z drugimi možnostmi tudi po ceni in kakovosti, 
ali je kakšna ovira, da ga rezerviram?

Glede na konkurenčne cene in priljubljenost bi 
bilo čisto sprejemljivo, če bi podjetje tam prirejalo 
sprejeme. Vendar pa ne bi bilo prav, če bi vi imeli 
besedo pri tem, saj gre za očitno navzkrižje interesov. 
Kot v vseh primerih, kjer ožji družinski član dela za 
trenutnega ali potencialnega dobavitelja ali drugega 
poslovnega partnerja, morate to dejstvo razkriti 
svojemu nadrejenemu. Ta lahko potem sprejme 
potrebne ukrepe za zagotovitev, da se ne boste 
znašli v nerodnih okoliščinah.

5.4 – V prostem času sem podpredsednik 
Nacionalnega združenja potrošnikov. To funkcijo 
opravljam že vrsto let. Zdaj sem izvedel, da namerava 
Združenje lobirati za spremembo zakonodaje, ki bi 
lahko L'ORÉALU povzročila težave. Kaj naj naredim?

L'ORÉAL spoštuje zasebnost zaposlenih in ima 
pozitivno stališče do tistih, ki prispevajo k družbi 
prek združenj ali dobrodelnih ustanov. Vendar 
pa morate svoje članstvo ali sodelovanje v takšni 
organizaciji razkriti vodstvu, če menite, da to pomeni 
navzkrižje ali morebitno navzkrižje z L’ORÉALOVIMI 
interesi. Vaš nadrejeni ali vodja kadrovske službe vam 
bosta lahko svetovala o ustreznem ravnanju. V tem 
primeru morate obvestiti tudi kolege v Združenju 
in se vzdržati kakršnega koli sodelovanja v zadevni 
lobistični kampanji.

5.5 – Moja žena dela za enega L'ORÉALOVIH 
konkurentov. Doma se ne pogovarjava o službi in 
ne vem, zakaj bi se podjetje vtikalo v to, kaj počne 
moja žena v poklicnem življenju. Vendar je nekaj 
sodelavcev pripomnilo, da sem v kočljivi situaciji. 
Kaj naj torej naredim?

To bi lahko ustvarilo videz navzkrižja interesov. 
Razkrijte dejstva nadrejenim ali vodji kadrovske službe, 
da zaščitite sebe in podjetje. Poleg tega morate vi in 
vaša žena upoštevati ukrepe za zagotavljanje zaščite 
zaupnih ali lastniških informacij obeh podjetij.

Kot podjetje

NAVZKRIŽJA

INTERESOV
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5.6 – Član mojega tima že par mesecev hodi s 
svojo podrejeno. V službi sta sicer zelo diskretna, 
vendar so sodelavci sčasoma izvedeli. Uradno ne 
smem vedeti ničesar o tem, vendar so se začele 
različne govorice. Seveda sem pozoren na stvari 
in preverjam, ali ni nobenih znakov favoriziranja, 
ampak – kaj če se razideta in se vse skupaj grdo 
zaplete? Ali moram glede tega kaj storiti – in če 
moram, kaj?

To je zelo občutljiva situacija. Pri L'ORÉALU 
spoštujemo zasebno življenje zaposlenih, zato 
nam ni treba in ne želimo vedeti ničesar o njihovih 
romantičnih razmerjih. Vendar pa nas upravičeno 
zanimajo njihovi poslovni odnosi, zlasti če je eden 
drugemu podrejen ali če ima eden pristojnost ali 
nadzor nad drugim. Dogajanje, ki ga opisujete, je 
neprimerno zaradi navzkrižja interesov. Od vodje 
ni mogoče pričakovati, da bo objektivno presojal 
delo svoje podrejene, če je z njo v ljubezenskem 
razmerju. Posvetujte se s svojim nadrejenim ali 
vodjo kadrovske službe, kako bi bilo to najbolje 
obravnavati. Najbolje bi bilo, če bi eden od njiju 
zamenjal delovno mesto, mi pa bi pri tem poskrbeli 
za taktnost. Odvisno od dejstev in okoliščin bi 
lahko šlo tudi za spolno nadlegovanje.

5.7 – Ali sme L'ORÉALOV zaposleni imeti lepotni 
spletni dnevnik?

Zdi se težko, da bi zaposleni pri L'ORÉALU lahko 
sodeloval pri takšnem spletnem dnevniku, saj zaradi 
zvestobe ne sme kritizirati naših izdelkov, izdelkov 
naših konkurentov pa tudi ne, ker to ne bi bila 
poštena igra. Ti spletni dnevniki so zanimivi samo, 
če izražajo dejansko mnenje potrošnikov. Ne smemo 
se izpostavljati kritikam ali obtožbam, da želimo 
vplivati na razpravo ali da nam manjka transparentnosti.

 ZA VEČ INFORMACIJ:
preberite pravilnik „Zaposlitev sorodnikov in prijateljev“.

Na koga se lahko obrnete: če imate pomisleke v 
zvezi z navzkrižji interesov, jih ne zadržite zase. 
Posvetujte se z nadrejenim,  vodjo kadrovske 
službe ali dopisnikom za etiko. Pri njih boste našli 
pomoč in podporo. Glejte tudi poglavje „Nekaj me 
skrbi: odprt pogovor“.
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Izmenjava daril in razvedrila lahko pomaga graditi razumevanje in izboljšati delovne odnose, vendar lahko 
tudi povzroči navzkrižje med osebnimi interesi in službenimi dolžnostmi. „Zlata pravila“ pri sprejemanju ali 
podarjanju daril ali razvedrila so, da morate vsa dejstva razkriti vodstvu, se držati razumnih okvirov in se 
vedno vprašati, kako bi si dogajanje razlagala širša javnost.
 

Kaj moramo
+  Skrbeti moramo, da so vsa ponujena darila in 

razvedrilo primerna in skladna z L'ORÉALOVIMI 
etičnimi načeli.

+  Pri vzpostavljanju novih poslovnih odnosov moramo 
poskrbeti, da so vsi pogodbeniki že od začetka 
seznanjeni z L'ORÉALOVIMI smernicami o darilih in 
razvedrilu. Poleg tega se moramo pozanimati, kakšno 
politiko uporablja poslovni partner. To lahko zelo 
pomaga pri preprečevanju morebitnih nesporazumov.

+  Vodstvu moramo takoj razkriti kakršno koli prejeto 
darilo ali vabilo in po potrebi upoštevati postopke 
notranjega razkritja podatkov.

Česa ne smemo
-  Ne smemo sprejemati daril ali razvedrila, razen če so 

očitno simbolične vrednosti.

-  Ne smemo sprejemati ali podarjati gotovine.

Etično ali ne?

6.1 – Ali smem eni od L'ORÉALOVIH strank ponuditi 
vstopnice za koncert, ki ga sam ne bom mogel obiskati?

Pri vsakem takšnem dogodku mora biti prisoten nekdo 
iz L'ORÉALA, da je omogočeno poslovanje s stranko 
v sklopu srečanja. Isto pravilo velja tudi za sprejemanje 
razvedrila od dobavitelja. Dovoljeno je samo, če je 
razvedrilo v razumnih okvirih, navadno in običajno za 
poslovni odnos ter če je ponudnik pri dogodku prisoten.

6.2 – Pravkar smo sklenili pomemben posel z novim 
odjemalcem. Naš vodja prodaje je predlagal, da ga 
peljemo v klub na praznovanje dogodka. Zamisel 
se mi je zdela dobra – dokler nisem odkril, da gre 
za lokal, kjer striptizete plešejo strankam v naročju! 
Takšno zabavo mi je res neprijetno ponuditi. Ali sem 
preobčutljiv?

Razvedrilo, ki ga ponudimo strankam, ne sme biti 
samo razumno, ampak tudi sprejemljivo. Takšen klub 
najverjetneje ni v nasprotju samo z L'ORÉALOVIM 
DUHOM; tudi stranki bi lahko bilo zelo neprijetno in 
kakšnemu članu vašega prodajnega tima bi se lahko 
ta vrsta „razvedrila“ zdela neokusna. Vodjo prodaje 
prepričajte, naj poišče primernejšo možnost. Tako bo 
podjetje naredilo dober vtis.

6.3 – Dobavitelj je meni osebno ponudil 15-odstotni 
popust, ker želi prodati zastarele izdelke. Ga lahko 
sprejmem?

Vodstvo morate obvestiti o vseh popustih, ki vam jih 
ponudi dobavitelj, razen če se je L’ORÉAL o popustih 
že dogovoril z dobavitelji.

6.4 – V okviru dela organiziram številne poslovne 
sestanke, izlete in konference. Zdaj so mi v hotelu, 
kjer pogosto rezerviram sobe za L'ORÉALOVE 
zaposlene, ponudili brezplačno bivanje za moje 
starše ob koncu tedna, ko imata obletnico poroke. 
Kako prijazno. Ali smem ponudbo sprejeti?

Ne. Tudi če darila ne boste osebno izkoristili, boste 
po sprejetju ponudbe težje ostali nepristranski, 
ko boste v prihodnje urejali nastanitev za L'ORÉAL. 
Že navidezno navzkrižje interesov je neprimerno 
in ga morate preprečiti, tako da ponudbo vljudno 
odklonite in jasno poveste, zakaj je ne morete sprejeti.

6.5 – Dobavitelj mi je podaril veliko košaro svojih 
izdelkov. Vem, da ga to ni moglo veliko stati. Smem 
torej darilo sprejeti?

Dobavitelju se zahvalite za velikodušnost, vendar 
darilo vljudno odklonite. Sprejmete lahko samo darila 
in vabila simbolične vrednosti. Darila, kot so denimo 
izdelki z dobaviteljevim logotipom ali bonboniere, so 
navadno v redu. Če menite, da bi zavrnitev škodovala 
poslovnemu odnosu, se posvetujte z vodstvom in 
skupaj poiščite ustrezno rešitev.

6.6 – S stranko se pogajam o povečanju našega prostora 
na prodajnih policah. Sogovornik ne želi pregledati 
našega predloga in pravi, da so naši konkurenti 
„prijaznejši“ do njega. Občutek imam, da želi, da mu 
dam darilo, vendar me ni prosil za nič določenega.

Svoje dvome zaupajte vodstvu. Morda se bo potrebno 
pogovoriti z vodstvom vaše stranke, saj ni verjetno, 
da spodbujajo takšno vedenje svojih zaposlenih. 
V nobenem primeru pa ne podlezite skušnjavi. Zdravo 
pogajanje z našimi strankami temelji na kakovosti 
naših izdelkov in naši cenovni politiki, ne na naši 
pripravljenosti podarjanja daril njihovim zaposlenim.

 ZA VEČ INFORMACIJ: 
preberite „Kako dobavljamo“ in „Kako preprečujemo 
korupcijo“ ter lokalni pravilnik o darilih in razvedrilu.

Na koga se lahko obrnete: če imate pomisleke 
v zvezi z darili in razvedrilom, jih ne zadržite zase. 
Posvetujte se z nadrejenim,  vodjo kadrovske 
službe ali dopisnikom za etiko. Pri njih boste našli 
pomoč in podporo. Glejte tudi poglavje „Nekaj me 
skrbi: odprt pogovor“.

Kot podjetje

DARILA

IN RAZVEDRILO
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Menimo, da je korupcija nesprejemljiva in v nasprotju z L'ORÉALOVIM DUHOM. Škoduje skupnostim, kjer 
poslujemo, in samemu podjetju. Korupcija je prepovedana v vseh državah, kjer delujemo, zlasti če so vpleteni 
predstavniki državnih organov. Kar zadeva korupcijo, imamo politiko ničelne tolerance, in to vključuje 
„pospeševalna plačila“. Ta so opredeljena kot plačila, ki se uporabljajo za zagotovitev ali pospešitev rutinskih 
in zakonitih vladnih ukrepov, kot so izdaja dovoljenj ali sprostitev blaga, ki je predmet carinskega nadzora.
 

Kaj moramo

+  Zagotavljati moramo, da so naši poslovni partnerji 
in posredniki obveščeni o naših standardih in 
zavezani njihovemu spoštovanju, zlasti kadar nas 
zastopajo v državi, kjer je tveganje korupcije visoko.

+  Če izvemo za kakršno koli dejanje, ki je morda 
v nasprotju z našo politiko o preprečevanju 
korupcije, moramo takoj obvestiti nadrejenega 
ali vodjo podjetja v svoji državi ali, če smo 
zaposleni v glavni ali območni enoti, člana 
izvršnega odbora Skupine, ki smo mu podrejeni.

+  Če nas izsiljujejo ali poskušajo izsiljevati, tj. za 
plačilo z gotovino ali čimer koli vrednim, moramo 
takoj obvestiti nadrejenega ali vodjo podjetja v svoji 
državi ali, če smo zaposleni v glavni ali območni 
enoti, člana izvršnega odbora Skupine, ki smo 
mu podrejeni, da preprečimo neposredno škodo 
za L’ORÉALOVEGA zaposlenega ali zastopnika. 
Zahtevo moramo tudi natančno dokumentirati.

Česa ne smemo

-  Predstavniku državnega organa, politični stranki 
ali politiku, sindikatu ali članu sindikata ne smemo 
ponuditi, obljubiti ali dati denarja, vključno s 
pospeševalnimi plačili ali čimer koli vrednim 
(darili, razvedrilom itd.).

-  Dobrodelni ali podobni organizaciji ne smemo 
ponuditi, obljubiti ali dati denarja ali česar koli 
vrednega (daril, razvedril itd.) s ciljem pridobiti 
kakršno koli prednost za L’ORÉAL od predstavnika 
državnega organa, politične stranke ali sindikata.

-  Zaposlenemu ali predstavniku drugega podjetja ne 
smemo ponuditi, obljubiti ali dati denarja ali česar 
koli vrednega (daril, razvedrila itd.), kar bi ga lahko 
napeljalo do kršitve dolžnosti ali zvestobe do 
svojega podjetja.

-  Ne smemo sprejeti ali spodbujati drugih k dajanju 
denarja ali česar koli vrednega (daril, razvedrila itd.), 
kar bi nas lahko pripeljalo do kršitev obveznosti 
zvestobe do L'ORÉALA ali bi se lahko razumelo 
kot vplivanje na poslovni odnos.

-  Nikoli ne smemo uporabiti tretjih oseb, da bi opravile 
nekaj, kar nam ni dovoljeno ali si sami ne dovolimo 
neposredno narediti. To pomeni, da moramo biti 
zelo previdni pri izbiranju in nadzorovanju naših 
svetovalcev, podizvajalcev, zastopnikov in poslovnih 
partnerjev.

Etično ali ne?

7.1 – Rekli so mi, da bi moral najeti lokalnega 
„svetovalca“ za pomoč pri pridobivanju vseh 
dovoljenj, ki jih potrebujemo od tuje vlade. 
Ta svetovalec je zahteval visoko vsoto denarja in 
dejal, da bo to pomagalo „premakniti postopek 
naprej“. Ali nas res mora skrbeti glede na to, 
da niti ne vemo, kje bo končal ta denar?

Da. Če sumite, da se kateri koli posrednik neprimerno 
vede, mu ne smete izplačati predujma ali kakršne koli 
druge vsote, dokler se ne prepričate, da denar ni bil 
oziroma ne bo uporabljen za neprimerna plačila.

7.2 - Odpiram novo pisarno in lokalni državni organi 
zahtevajo manjšo „nagrado“, preden nam bodo 
namestili telefonske linije. Ali smem to plačati?

Ne. Če znesek ni zakonita pristojbina za namestitev, 
ga ne smete plačati.

7.3 – Naše izdelke dobavljam novi stranki. Kontaktiral 
me je svetovalec, ki dela za to stranko, in ponudil, 
da mi lahko pomaga z zaupnimi informacijami o njej.

Ponudbo morate zavrniti in obvestiti svojega nadrejenega. 
Verjetno bo tudi stranki treba povedati, da vam tretja 
oseba skuša prodati zaupne informacije, ki ji pripadajo.

 ZA VEČ INFORMACIJ: 
preberite „Kako preprečujemo korupcijo“.

Na koga se lahko obrnete: če imate pomisleke v 
zvezi s podkupovanjem in pospeševalnimi plačili, 
jih ne zadržite zase. Posvetujte se z nadrejenim, 
vodjo notranjega nadzora kakovosti, finančnim 
direktorjem, odgovornim za  pravne zadeve, vodjo 
nabave, vodjo kadrovske službe ali dopisnikom za 
etiko. Pri njih boste našli pomoč in podporo. Glejte 
tudi poglavji „Darila in razvedrilo“ ter „Nekaj me 
skrbi: odprt pogovor“.

PODKUPOVANJE 

IN POSPEŠEVALNA PLAČILA
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Informacije so dragocene. Nepooblaščeno razkritje notranjih informacij lahko povzroči izgubo vrednosti in 
zelo škoduje L'ORÉALU. Vsi moramo skrbeti za zaščito notranjih informacij in natančno upoštevati pravila 
Skupine o tej temi. Tisti med nami, ki imajo dostop do zaupnih informacij, ki pripadajo poslovnim partnerjem, 
imajo podobno obveznost, da jih zaščitijo pred razkritjem.
 

Kaj moramo

+  Razkrivanje notranjih informacij moramo omejiti 
na ljudi, ki utemeljeno „morajo vedeti“, in kadar 
to koristi L'ORÉALOVIM interesom.

+  Vedno moramo biti obveščeni o pravilih Skupine 
za upravljanje informacij.

+  Skrbeti moramo za varno hrambo vseh zaupnih 
zapisov o zaposlenih, strankah in dobaviteljih, 
tako papirnatih kot elektronskih.

+  Pred izmenjavo notranjih informacij s tretjimi 
osebami zunaj L'ORÉALA (vključno z družinskimi 
člani ali pri uporabi družbenih medijev) moramo 
preveriti, kaj imamo pravico razkriti.

Česa ne smemo

-  O notranjih informacijah ne smemo razpravljati ali 
z njimi delati na javnih območjih, kjer je mogoče 
slišati pogovore ali prestreči podatke.

-  Ne smemo razkriti notranjih informacij o prejšnjem 
delodajalcu.

-  Po prenehanju zaposlitve pri L'ORÉALU ne smemo 
obdržati nobenih notranjih informacij (vključno 
z vsemi kopijami izvirnega gradiva).

Etično ali ne?

8.1 – Prijatelji me pogosto sprašujejo o delu pri 
L'ORÉALU. Radovedni so, kaj sploh dajemo v 
izdelke in kakšne novosti bomo še potegnili iz 
rokava. Zaradi svojega dela sem seveda precej 
dobro obveščen – ampak koliko jim lahko povem?

Vsakršne informacije (pisne, elektronske, ustne ali 
v kakršni koli drugi obliki), ki niso javno na voljo 
in do katerih ste dobili dostop samo kot zaposleni 
pri L'ORÉALU, se morajo obravnavati kot notranje. 
Razkritje takšnih informacij, celo prijateljem, ki 
jim zaupate, ni primerno. To bi lahko škodovalo 
L'ORÉALOVIM interesom.

8.2 – Danes živimo v svetu digitalne revolucije, kjer 
je komunikacija lažja kot kdaj koli prej in neomejena. 
To predstavlja izziv za načela zaupnosti, opredeljena 
v našem Etičnem kodeksu.

Res je, da zagotavljanje zaupnosti v digitalnem 
svetu postaja vse težje, vendar je zato še toliko bolj 
pomembno. Vsak se mora sam seznaniti z upoštevnimi 
pravili Skupine, in sicer o pravilni uporabi družbenih 
medijev ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

8.3 – Pred nekaj dnevi sem pripeljal morebitno novo 
stranko na sestanek. Na poti v sejno sobo sva šla 
mimo sodelavčeve pisarne. Vrata so bila odprta, on 
pa je z drugo stranko razpravljal o naših cenovnih 
pogojih – po zvočniku. Ravno ko sva šla mimo, je 
začel ponujati posebne ugodnosti. Moja stranka 
je lahko slišala čisto vse! Sodelavec bi moral biti 
previdnejši, kajne?

Vsi moramo uporabljati potrebne ukrepe za zaščito 
zaupnosti informacij. To velja celo za delovno mesto. 
Treba je na primer „pospravljati“ mizo, zaklepati 
dokumente, redno menjavati gesla in paziti pri uporabi 
zvočnikov. Nikoli ne moreš vedeti, kdo gre mimo, in celo 
med L’ORÉALOVIMI zaposlenimi se smejo poslovno 
občutljive informacije razkriti samo na podlagi „potrebe 
po seznanitvi“.

8.4 – Sodelavec, ki ne dela več za L'ORÉAL, 
mi je povedal, da je pred kratkim ugotovil, da ima 
doma še vedno L'ORÉALOVE notranje dokumente. 
Kaj mu lahko svetujem?

Če so ti dokumenti kopije, mu naročite, naj jih uniči. 
Če so izvirniki, jih mora poslati enemu od L'ORÉALOVIH 
uslužbencev, pooblaščenih za delo s takšnimi 
informacijami. Pogovorite se s svojim nadrejenim, 
da bodo zagotovo sprejeti pravi ukrepi.

 ZA VEČ INFORMACIJ: 
preberite dokumenta „Kako dobavljamo“, ki se nanaša na 
odnos z dobavitelji, in „Kako tekmujemo“, ki se nanaša na 
odnos s konkurenti in strankami.

Na koga se lahko obrnete: če imate pomisleke v 
zvezi z zaupnostjo, jih ne zadržite zase. Posvetujte 
se z nadrejenim,  vodjo kadrovske službe ali 
dopisnikom za etiko. Pri njih boste našli pomoč 
in podporo. Glejte tudi poglavje „Nekaj me skrbi: 
odprt pogovor“.

Kot podjetje

ZAUPNE

INFORMACIJE
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Kaj moramo

+  Ravnati moramo skladno s tem, kar je najbolje za L'ORÉAL.

+  S poslovnim vedenjem in jezikom, ki ga pri tem 
uporabljamo, moramo izkazovati L'ORÉALOVA 
etična načela.

+  Preprečiti moramo, da bi prišlo do zmede med našimi 
prepričanji ali osebnimi interesi in tistimi, ki pripadajo 
podjetju.

+  Svojega mnenja o sodelavcih in delovnem mestu 
ne smemo izražati na spletnih mestih, namenjenih 
profesionalnemu razvoju (kot je LinkedIn).

+  Pri uporabi družbenih medijev v okviru profesionalnih 
dejavnosti se moramo vedno predstavljati kot 
uslužbenec L'ORÉALA.

+  Vedno moramo upoštevati, da v internetu ni nič 
„skrito“ ali „zasebno“.

+  Vedno moramo poskrbeti, da je vsaka digitalna 
komunikacija o L'ORÉALU ali eni od njegovih 
znamk ustrezno pripravljena.

Česa ne smemo

-  Če za to nismo ustrezno pooblaščeni, ne smemo govoriti 
ali pisati ali se za kar koli zavezati v imenu L'ORÉALA.

-  Ne smemo govoriti ali pisati o temah, ki so zunaj 
okvirov našega strokovnega znanja.

-  L'ORÉALOVE pisemske glave ali e-poštnih naslovov ne 
smemo uporabljati za izražanje osebnih prepričanj ali 
za osebne zadeve.

Etično ali ne?

9.1 – Obiskal sem sodelavčev spletni dnevnik in opazil, 
da je izrazil nekaj osebnih prepričanj o L'ORÉALOVEM 
vodstvu. Ni izrecno napisal, da dela za L'ORÉAL, 
vendar je to zelo lahko uganiti iz drugih informacij, 
denimo „Delam za najuspešnejše kozmetično podjetje 
na svetu“! Ali naj se z njim pogovorim o tem?

Spletni dnevniki postajajo priljubljen način izražanja. 
Zaposleni, ki se ukvarjajo s spletnimi dnevniki, morajo 
jasno poudariti, da izražajo svoja osebna prepričanja, in 
sprejeti vse potrebne previdnostne ukrepe, da jih nihče ne 
bo nikakor zamenjal z L'ORÉALOVIMI prepričanji. Najprej 
se pogovorite s sodelavcem, saj se morda ne zaveda, kako 
so lahko njegova dejanja v nasprotju z interesi L'ORÉALA. 
Po potrebi se lahko odločite tudi za pogovor z nadrejenim.

9.2 – Naš tim se je udeležil konference, ki je 
vključevala prenočitev in večerjo v hotelu, kjer je 
konferenca potekala. Eden od članov mojega tima 
je pri večerji popil več, kot bi bilo treba, in se začel 
grozno obnašati. Pripovedoval je neumne šale in 
napadal hotelsko osebje. Kaj naj mu rečem glede 
njegovega vedenja?

Čeprav se je incident zgodil v večernih urah, je bil član 
vašega tima še vedno v službi. Za tiste okoli njega je 
predstavljal L'ORÉAL. Jasno je, da njegovo ravnanje 
ni bilo sprejemljivo.

9.3 – Bil sem na mednarodni konferenci in med 
koktejlom za dobrodošlico sem se z drugim 
udeležencem pogovarjal o svojih dejavnostih pri 
L'ORÉALU. Pozneje tistega večera sem ugotovil, da 
je bila mlada ženska, ki je stala poleg naju, novinarka, 
ki je poročala o konferenci. Razkril nisem ničesar 
strogo zaupnega, ampak vseeno ne bi rad zagledal 
svojih izjav na kakšni naslovnici.

Kadar ste v javnosti, naj gre za poslovne ali 
osebne okoliščine, in je prisoten novinar, ne smete 
nikoli pozabiti, da lahko vaše izjave ponovijo. 
Obrnite se na vodjo komunikacij, ki vam bo lahko 
najbolje svetoval.

9.4 – Včasih se mi zdi, da je internet poln napačnih 
informacij o L'ORÉALU. Ali ni moja odgovornost, 
da jih skušam popraviti?

Ne. Če v javnosti krožijo napačne informacije, 
o tem obvestite oddelek za odnose z javnostmi, 
ki bo po potrebi ustrezno ukrepal. Brez dovoljenja ne 
sme noben zaposleni objaviti informacij o podjetju ali 
njegovem položaju niti na internetu niti nikjer drugje.

9.5 – Prvič se bom udeležil sestanka trgovskega 
združenja. Kako naj poskrbim, da to ne bo 
predstavljalo nobene nevarnosti za L'ORÉAL?

Posvetujte se z odgovornim za pravne zadeve, o kateri 
vrsti informacij lahko svobodno razpravljate, in opravite 
spletni tečaj o konkurenčnem pravu. Preberite tudi 
„Kako tekmujemo“ in „Kako preprečujemo korupcijo“.

Na koga se lahko obrnete: če imate pomisleke 
v zvezi z zastopanjem podjetja, jih ne zadržite 
zase. Posvetujte se z nadrejenim,  direktorjem za 
odnose z javnostmi, vodjo kadrovske službe ali 
dopisnikom za etiko. Pri njih boste našli pomoč 
in podporo. Glejte tudi poglavje „Nekaj me skrbi: 
odprt pogovor“.

Ugled L'ORÉALA je odvisen od čisto vsakogar med nami.
 

ZASTOPANJE

PODJETJA
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Vsi imamo pravico do zasebnosti.
L'ORÉAL je zavezan spoštovanju zaupnosti osebnih podatkov vseh svojih deležnikov, vključno z zaposlenimi, 
potrošniki in poslovnimi partnerji. L'ORÉAL zbira in hrani samo podatke, ki so potrebni za učinkovito 
poslovanje podjetja.
 

Kaj moramo

+  Zagotoviti moramo, da so osebe, o katerih zbiramo 
osebne podatke, obveščene, katere vrste podatkov 
zbiramo, kako jih nameravamo uporabiti in kako lahko 
stopijo v stik z nami, če imajo kakršna koli vprašanja.

+  Zbirati moramo samo osebne podatke, ki jih 
potrebujemo.

+  Vse napačne ali pomanjkljive podatke moramo 
uničiti ali popraviti.

+  Skrbeti moramo, da so takšni podatki varno 
shranjeni. 

+  Tudi znotraj L'ORÉALA smemo takšne podatke 
razkriti samo pooblaščenim osebam in strogo 
po načelu „potrebe po seznanitvi“.

+  Pred prenosom takšnih osebnih podatkov iz 
države, kjer so bili zbrani, se moramo posvetovati 
s strokovnjakom za pravna vprašanja.

+  Spoštovati moramo pravico sodelavcev do 
zasebnosti.

+  Poskrbeti moramo, da tretje osebe, na katere lahko 
prenesemo zbiranje ali uporabo osebnih podatkov, 
upoštevajo ta načela.

Česa ne smemo

-  „Občutljivih“ podatkov (povezanih predvsem 
z zdravstvenim stanjem, etnično pripadnostjo, 
spolno usmerjenostjo, političnimi prepričanji, vero) 
ne smemo zbirati brez soglasja zadevne osebe 
oziroma samo, če to zahteva zakon.

-  Osebnih podatkov ne smemo posredovati nikomur 
zunaj L’ORÉALA, razen če to zahteva zakon ali 
pri uporabi ponudnikov tehničnih storitev oz. z 
dovoljenjem osebe.

-  Teh podatkov ne smemo obdržati dlje, kot je 
potrebno, da izpolnimo pravni ali poslovni razlog, 
za katerega so bili pridobljeni.

-  Do osebnih podatkov ne smemo dostopati ali jih 
hraniti, če nimamo ustreznega dovoljenja in jasne 
poslovne potrebe po teh podatkih.

Etično ali ne?

10.1 – Zakaj mora L'ORÉAL imeti dostop do osebnih 
podatkov?

L'ORÉAL mora zbirati in uporabljati osebne podatke, da 
lahko izpolni različne zahteve svojih zaposlenih, potrošnikov 
in deležnikov. E-poštne naslove na primer uporabljamo, 
da potrošnikom, delničarjem ali kandidatom pošljemo 
informacije, ki jih potrebujejo. Osebne podatke zbiramo 
tudi v okoliščinah, povezanih s trženjem, kot so nagradne 
igre, in za podatkovne zbirke za upravljanje odnosov s 
strankami. Osebne podatke o zaposlenih potrebujemo za 
upravljanje njihovih plač in poklicne poti ter zaradi pravnih 
ali varnostnih razlogov. Osebne podatke moramo zbrati 
tudi, ko se odločimo za sodelovanje z novo stranko ali 
dobaviteljem. Nazadnje zbiramo osebne podatke med 
raziskavami potrošnikov ali v svojih ocenjevalnih centrih.

10.2 – Na službeni poti so mi ukradli kovček s ključem 
USB, na katerem so bili shranjeni osebni podatki 
strank. Podatki žal niso bili šifrirani, vendar si ne 
predstavljam, za kaj bi jih tat lahko uporabil.

Izguba osebnih podatkov lahko pripelje do sodnega 
postopka, škodi L'ORÉALOVEMU ugledu in ima negativne 
posledice za ljudi, katerih podatki so izgubljeni. Kraja 
identitete na podlagi tako izgubljenih osebnih podatkov 
postaja vse pogostejša. Zato je ključnega pomena, 
da upoštevamo notranja pravila in postopke šifriranja 
podatkov. Kadar je to mogoče, shranjujte osebne 
podatke kot anonimne ali uporabite psevdonime.

10.3 – Za namene ocenjevalnih študij imamo dostop 
do osebnih podatkov o prostovoljcih. Določeni 
podatki bi lahko zanimali tudi druga podjetja, ki bi jih 
bila pripravljena kupiti. Ali jih imamo pravico prodati?

Pri L'ORÉALU smo zavezani varovanju osebnih 
podatkov, ki jih zbiramo v sklopu svojih dejavnosti. 
Takšnih osebnih podatkov ni mogoče uporabiti, 
ne da bi predhodno obvestili zadevne osebe ali 
brez njegovega pisnega soglasja.

10.4 – Osebne podatke o potrošnikih moram 
prenesti agenciji v drugi državi. S kom se 
lahko posvetujem?

Najbolje bo, če se obrnete na odgovornega za pravne 
zadeve. Zakoni se močno razlikujejo od države do 
države. Poleg tega ne smemo prenesti osebnih 
podatkov na tretjo osebo, ne da bi poskrbeli, da je 
ta podpisala zavezo spoštovanju naših standardov 
za zaščito osebnih podatkov.

Kot podjetje

ZASEBNOST

IN VARSTVO PODATKOV
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10.5 – Naš oddelek za stike s potrošniki je pravkar 
prejel e-pošto od potrošnice, ki želi vedeti, kakšne 
osebne podatke imamo o njej, in nas prosi, da jih 
uničimo. Ali sem dolžan to narediti?

Da, vedno spoštujemo zahtevo potrošnika, ki noče, 
da njegove osebne podatke uporabljamo za namene 
trženja. Skrbeti moramo tudi za redno posodabljanje 
seznamov. V nekaterih državah obstajajo seznami, na 
katere se potrošniki lahko vpišejo, če nočejo, da se 
uporabljajo njihovi osebni podatki. Prosite odgovornega 
za pravne zadeve za pomoč pri tem, kako bi bilo 
najbolje odgovoriti na zahtevo te potrošnice.

10.6 – Sodelavko bi rad presenetil in ji poslal darilo 
za rojstni dan domov. V kadrovski službi sem prosil 
za njen osebni naslov, vendar pravijo, da mi ga ne 
morejo dati, ker bi to bilo „kršenje njene pravice 
do zasebnosti“! Kaj ni to že malo pretirano?

Odziv kadrovskega oddelka je popolnoma primeren – 
vsi osebni podatki o zaposlenih morajo ostati strogo 
zaupni. Ne morejo kar tako narediti izjeme.

10.7 – Pred kratkim sem slišal, kako se je nadrejeni 
pogovarjal s kadrovsko službo o eni od sodelavk 
in o dejstvu, da je resno bolna. V prostem času 
sem prostovoljec pri dobrodelni organizaciji, ki 
pomaga hudo bolnim ljudem, in zanima me, če lahko 
kako pomagam. Se lahko obrnem neposredno na 
sodelavko ali naj se najprej pogovorim z nadrejenim?

Ne, ne obrnite se neposredno na sodelavko, temveč na 
nadrejenega ali kadrovski oddelek. Če bodo presodili, 
da je to primerno, bodo sami obvestili vašo sodelavko. 
Zaradi spoštovanja njene zasebnosti seveda ne smete 
z nikomer deliti informacij, ki ste jih izvedeli.

Na koga se lahko obrnete: če imate pomisleke 
glede zasebnosti in/ali osebnih podatkov, jih 
ne zadržite zase. Posvetujte se z nadrejenim, 
odgovornim za pravne zadeve,  vodjo kadrovske 
službe ali dopisnikom za etiko. Pri njih boste 
našli pomoč in podporo. Glejte tudi poglavje  
„Nekaj me skrbi: odprt pogovor“.
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Kaj moramo

+  Sredstva podjetja moramo spoštovati in ščititi, da 
se ne izgubijo, poškodujejo, napačno uporabijo ali 
zapravijo, posodijo drugim, prenesejo, prodajo ali 
podarijo brez dovoljenja.

+  Upoštevati moramo, da vsa sredstva in dokumenti 
v podjetju pripadajo L'ORÉALU.

Česa ne smemo

-  Sredstev podjetja ne smemo uporabljati za 
osebne namene. Omejena uporaba komunikacijskih 
orodij, kot so e-pošta, telefon in internet, je lahko 
sprejemljiva, če ne povzroča nerazumnih stroškov 
in ne posega v odgovornosti na delovnem mestu.

-  Ne smemo neprimerno uporabljati računalniških 
sistemov, e-poštnih računov podjetja in interneta.

-  Sredstev, ki pripadajo tretji osebi (slike, filmi, članki itd.), 
ne smemo uporabljati, ne da bi se prepričali, da ima 
L'ORÉAL pravico do njihove uporabe.

-  Na spletnih mestih za družabno mreženje 
(Facebook, LinkedIn itd.) ne smemo dovoliti 
dostopa do svojega poslovnega imenika.

Etično ali ne?

11.1 – Sumim, da eden od članov mojega tima vodi 
zunanje svetovalno podjetje med delovnim časom, 
pri čemer uporablja prenosni računalnik in e-pošto, 
ki pripadata podjetju. To sem omenil prijatelju z 
oddelka za informacijske storitve. On ima dostop do 
fantove e-pošte in mi je ponudil, da mi bo pomagal 
izvohati, kaj se dogaja. Je to v redu?

Ne. Če imate takšne sume, jih morate razkriti neposredno 
nadrejenemu. Pri dostopanju do e-poštnih računov 
zaposlenih v sklopu preiskave napačnega ravnanja je treba 
upoštevati določene postopke. Čeprav ima vaš prijatelj 
z oddelka za informacijsko tehnologijo dostop do teh 
računov, ga ne sme uporabiti v ta namen brez ustreznega 
pooblastila, pridobljenega po uradnih poteh v podjetju.

11.2 – Naš domači tiskalnik je pokvarjen, moja žena 
pa mora nujno poslati življenjepis za morebitno 
službo. Je v redu, če ga natipkam in natisnem na 
delovnem mestu?

Računalnik smete uporabljati zunaj delovnega časa 
za osebne dokumente pod pogojem, da se to dogaja 
občasno in v razumnih mejah ter ne posega v vaše 
odgovornosti na delovnem mestu.

11.3 – Od prijatelja z drugega oddelka kar naprej 
dobivam e-pošto s „šalami dneva“ in nekatere 
so zelo smešne. Rad bi jih poslal sodelavcem, da 
jih nasmejem v ponedeljek zjutraj, vendar nisem 
prepričan, da bi moja nadrejena to odobravala. Kaj 
naj naredim? Je ne vključim na seznam pošiljanja?

Teh „šal“ ne smete posredovati. Zavedajte se, da 
nimamo vsi enakega smisla za humor. Zlasti ne 
smete pozabiti, da se e-pošta in sistemi za dostop 
do interneta v podjetju ne smejo nikoli uporabljati 
za dostop, hrambo, pošiljanje ali objavo kakršnega 
koli gradiva, ki ni skladno z L'ORÉALOVIM DUHOM 
– sploh če gre za spoštovanje do posameznikov. To 
seveda vključuje pornografske ali spolno nazorne slike, 
politično ali versko vsebino, rasistične pripombe in vse, 
kar spodbuja nasilje, sovraštvo ali nestrpnost.

11.4 – Ali smem izdelke, ki jih lahko kupujemo v 
notranji trgovini v podjetju, prodati prijateljem brez 
pribitka? Ali po tržnih cenah?

Izdelki, ki jih lahko kupite v notranji trgovini, so 
namenjeni izključno osebni uporabi za vas in vašo 
družino. Nikakor jih ne smete preprodati, ne glede 
na ceno.

Na koga se lahko obrnete: če imate pomisleke v 
zvezi z uporabo sredstev podjetja, jih ne zadržite 
zase. Posvetujte se z nadrejenim,  vodjo kadrovske 
službe ali dopisnikom za etiko. Pri njih boste našli 
pomoč in podporo (glejte tudi poglavje „Nekaj me 
skrbi: odprt pogovor“).

Kot podjetje

Sredstva podjetja so namenjena za pomoč zaposlenim pri doseganju L'ORÉALOVIH poslovnih ciljev. Napačna 
uporaba ali zapravljanje sredstev podjetja, vključno s časom zaposlenih, nam vsem škoduje ter negativno 
vpliva na operativno in finančno uspešnost L'ORÉALA.
 

UPORABA

SREDSTEV PODJETJA
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Kaj moramo

+  Izpolniti moramo svojo vlogo pri zagotavljanju, 
da se vedno vodijo pravilne finančne in poslovne 
evidence, vključno s sporočanjem finančnih in 
nefinančnih podatkov. 

+  Evidence moramo voditi varno in upoštevati vse 
smernice o njihovi hrambi.

+  Upoštevati moramo notranje postopke skrbnega 
preverjanja poslovanja, da smo lahko prepričani, da delamo 
s strankami, ki se ukvarjajo z zakonitimi dejavnostmi in 
katerih denar ne izvira iz kriminalnih dejavnosti.

+  Sodelovati moramo z notranjimi in zunanjimi revizorji.

Česa ne smemo

-  Če nimamo ustreznega dovoljenja in dokumentacije, 
ne smemo prodati, prenesti ali odstraniti nobenih 
L'ORÉALOVIH sredstev.

-  Ne smemo sprejemati gotovinskih transakcij. 
Gotovinske transakcije se lahko uporabijo, če ni 
druge možnosti in če znesek ne presega zakonsko 
dovoljenega zneska, vendar morajo biti izrecno 
dovoljene ter ustrezno evidentirane in dokumentirane.

-  Ne smemo prikriti plačil z uporabo tretjih oseb.

Etično ali ne?

12.1 – Zadolžili so me za pregled poročila o prodaji, 
ki ga je nadrejeni pripravil ob koncu leta. Pri tem sem 
opazila nekaj, kar mislim, da je napaka, vendar je videti, 
da so jo vsi drugi prezrli. Malo se bojim to omeniti, ker 
nočem ogroziti odnosa z nadrejenim. Kaj naj naredim?

Za pregled poročila o prodaji so vas prosili prav zato, 
da bi zagotovili odsotnost napak. Če tega ne razkrijete, 
svojega dela ne opravljate ustrezno in ne služite 
interesom podjetja. O tem, kar ste ugotovili, se morate 
pogovoriti z nadrejenim. Ta nima nobenega razloga 
za jezo, temveč ravno nasprotno – dobro ste naredili, 
če ste preprečili prenos nepravilnih podatkov naprej.

12.2 – Življenje je včasih zelo stresno in ne uspe 
mi vedno najti vseh računov, ki jih potrebujem za 
zahtevke za povrnitev stroškov. Ali je sprejemljivo, 
če dodam nekaj izmišljenih postavk z nižjo ceno od 
tiste, za katero je treba predložiti račun, da se bo vse 
skupaj izšlo? Nikakor ne gre za goljufijo, saj ne bom 
ničesar pridobil. Rad bi samo zagotovil, da bodo moji 
stroški povrnjeni.

Ne, to ni sprejemljivo. To pomeni, da bodo poročila 
o stroških netočna, kar bo pripeljalo do netočnih 
računovodskih evidenc. Vse račune morate odgovorno 
shranjevati, saj so edino zagotovilo za povrnitev 
stroškov.

12.3 – Ena od strank sprašuje, če lahko plača z 
uporabo različnih računov, s kombinacijo gotovine 
in čekov. Je to v redu? Kaj naj naredim?

Pri takšnih transakcijah morate biti še posebej previdni. 
Lahko bi šlo za pranje denarja, postopek, s katerim se 
sredstva, pridobljena po nezakonitih poteh (npr. droge, 
podkupovanje, prostitucija itd.), prikrijejo ali prikažejo 
kot zakonita. Sprejeti morate vse možne ukrepe, da 
zagotovite, da bo transakcija opravljena z dobrim 
namenom. Med drugim morate biti pozorni na naslednje 
opozorilne znake: plačila v valutah, ki se razlikujejo 
od navedbe na računu; poskuse izplačil z gotovino; 
izplačevalce, ki niso pogodbene stranke; plačila z in na 
račun, ki se razlikuje od tistega, ki se običajno uporablja 
pri poslovanju ter zahtevke za preplačilo. Če račun ni 
odprt v imenu podjetja, s katerim smo sklenili pogodbo, 
je treba plačilo zavrniti.

 ZA VEČ INFORMACIJ:
če želite vedeti več o natančnosti finančnih 
in poslovnih evidenc ter boju proti korupciji, 
preberite „Kako preprečujemo korupcijo“.

Na koga se lahko obrnete: če imate pomisleke v 
zvezi s pravilnostjo finančnih in poslovnih evidenc, 
jih ne zadržite zase. Posvetujte se z nadrejenim, 
finančnim direktorjem,  vodjo kadrovske službe 
ali dopisnikom za etiko. Pri njih boste našli pomoč 
in podporo. Glejte tudi poglavje „Nekaj me skrbi: 
odprt pogovor“.

Vsi smo dolžni poskrbeti, da so vse naše evidence, finančne in drugačne, pravilne. Natančnost je ključna za 
uspešno poslovanje. To je bistveni del zakonitega, poštenega in učinkovitega poslovanja. Zlasti pa je pomembno 
to, da lahko svojim delničarjem zagotovimo pregledne, redne in zanesljive informacije. Zagotavljati moramo 
tudi, da se naše dejavnosti ne uporabljajo za pranje denarja, pridobljenega s kriminalnimi dejavnostmi.
 

FINANČNE IN POSLOVNE EVIDENCE

TER BOJ PROTI PRANJU 
DENARJA 
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Kaj moramo

+  Zavedati se moramo, da lahko uporaba notranjih 
informacij pri naložbah spada v okvir zakonov o 
trgovanju na podlagi notranjih informacij. 

+  Ohranjati moramo zaupnost vsakih notranjih 
informacij, do katerih imamo dostop, da 
preprečimo nenamerno razkritje.

Česa ne smemo

-  Ne smemo kupiti ali prodati delnic L'ORÉALA ali 
katerega koli drugega podjetja v času, ko imamo 
o njem notranje informacije.

-  Notranjih informacij ne smemo razkriti nikomur 
zunaj podjetja.

-  Notranjih informacij ne smemo razkriti nikomur 
znotraj podjetja.

Etično ali ne?

13.1 – Ne spoznam se na pravo. Kaj natančno so 
„notranje informacije“?

„Notranja informacija“ je pojem, opredeljen v zakonodaji. 
V širšem smislu se nanaša na informacije, ki niso javno 
dostopne in ki bi jih razumen vlagatelj lahko uporabil 
kot enega od razlogov za odločitev o vlaganju. Takšna 
informacija se lahko nanaša na Skupino L'ORÉAL, njene 
dejavnosti, stranke ali dobavitelje ali drugo podjetje, s 
katerim je Skupina L'ORÉAL v stikih. Več informacij boste 
našli v dokumentu o L'ORÉALOVI etiki na delniškem trgu.

13.2 – Slišal sem, da namerava L'ORÉAL kupiti drugo 
podjetje. To je odličen trenutek za nakup delnic 
enega ali drugega podjetja – ali pa kar obeh, saj 
bo njihova vrednost narasla, ko pride informacija 
o poslu v javnost. Je v redu, če to naredim?

Ne, ne smete. Kot L'ORÉALOV uslužbenec boste 
najverjetneje obravnavani kot „insajder“, zato ne smete 
kupiti ali prodati niti L'ORÉALOVIH delnic niti delnic 
drugega podjetja, dokler transakcija ne bo javno objavljena.

13.3 – Razumem, da sam ne morem kupiti 
L'ORÉALOVIH delnic na podlagi notranjih informacij. 
Lahko pa bi svojemu dekletu „mimogrede omenil“, 
da je zdaj najbrž dober trenutek za nakup. Bi bilo 
to v redu?

Ne. Bilo bi enako nesprejemljivo, kot če bi delnice kupili 
sami. Že samo dejstvo, da širite govorice, je kršitev 
naše etike in zakonodaje, tudi če vaše dekle nasveta 
ne upošteva.

Na koga se lahko obrnete: če imate pomisleke v 
zvezi s trgovanjem na podlagi notranjih informacij, 
jih ne zadržite zase. Posvetujte se z nadrejenim, 
odgovornim za pravne zadeve,  notranjim 
svetovalcem za etiko na delniškem trgu ali z 
dopisnikom za etiko. Pri njih boste našli pomoč 
in podporo. Glejte tudi poglavje „Nekaj me skrbi: 
odprt pogovor“. Če je to potrebno, bodite previdni, 
da ne razkrijete nobenih notranjih informacij, za 
katere veste.

Čeprav L’ORÉAL ne želi omejevati svobode delavcev pri odločanju za primerne osebne naložbe, se mora 
vsakdo med nami vedno zavedati pravil glede „trgovanja z notranjimi informacijami“.
 

Kot podjetje

TRGOVANJE NA PODLAGI

NOTRANJIH INFORMACIJ
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Kaj moramo

+  Voditi moramo natančne, celovite poslovne knjige 
in evidence.

+ Izpolniti moramo davčne obrazce.

Česa ne smemo

-  L'ORÉALU ne smemo zavestno omogočiti, da bi 
se izognil davčnim obveznostim.

Etično ali ne?

14.1 – Kontaktiral me je dobavitelj, ki pravi, da pozna 
zanesljiv način, kako prihraniti denar. Ponudil mi je, 
da lahko dokumentacijo za naročilo njihovega blaga 
ob koncu leta preusmeri prek tretje države. Tako se 
bomo izognili prometnemu davku (DDV), ki bi ga 
drugače morali plačati. Zamisel se mi zdi pametna. 
Ji lahko dam zeleno luč?

Ne. Vsak poskus, da bi se izognili izpolnitvi davčnih 
obveznosti v celoti – in to bi bilo natančno to – je 
nezakonit in neetičen. L'ORÉALOV proračun vključuje 
določbe za plačilo vseh zakonitih davkov.

14.2 – Mislim, da smo pred nekaj leti naredili napako 
na davčnem obrazcu, zaradi katere se je naša davčna 
stopnja takrat znižala. Kaj naj naredim?

Naše načelo je, da plačujemo davke skladno z lokalno 
zakonodajo in da nas davčni organi vidijo kot zaupanja 
vredno podjetje. O tem se morate posvetovati s 
finančnim direktorjem ali članom davčnega oddelka 
Skupine. Tako bomo lahko vprašanje preučili, in če gre 
v resnici za napako, preverili, kako se obrniti na davčne 
organe, ter se odločili za sprejetje ustreznih ukrepov za 
zagotovitev, da se napaka v prihodnje ne bo ponovila.

14.3 – V medijih opažam kar precej člankov 
o podjetjih, ki se izogibajo obdavčitvi. Bi se to 
lahko zgodilo tudi L'ORÉALU?

Pri L'ORÉALU plačujemo vse davke, ki so obvezni 
v državah, kjer poslujemo. To vidimo kot eno od 
možnosti, kako lahko pozitivno prispevamo k 
državam in skupnostim, kjer smo prisotni.

Na koga se lahko obrnete: če imate pomisleke 
v zvezi z davki, jih ne zadržite zase. Posvetujte 
se z nadrejenim, finančnim direktorjem,  vodjo 
kadrovske službe, dopisnikom za etiko ali z 
davčnim oddelkom Skupine. Pri njih boste našli 
pomoč in podporo. Glejte tudi poglavje „Nekaj me 
skrbi: odprt pogovor“.

Podjetje L'ORÉAL si prizadeva biti dober korporativni državljan povsod, kjer posluje. To pomeni, da dosledno 
spoštuje davčno pravo ter v celoti plačuje vse lokalne in nacionalne davke, ki jih ta zakonodaja predpisuje.
 

DAVKI
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Vsebina
S T R A N  2 9
Zdravje, varnost in varstvo 
pri delu

S T R A N  3 0
Raznolikost

S T R A N  3 2
Nadlegovanje in 
ustrahovanje

S T R A N  3 3
Spolno nadlegovanje

SPOŠTOVANJE ZAVEZ KOT DELODAJALEC

„Trudimo se, da je L'ORÉAL sijajno 
delovno mesto. Zavedamo se, da so 
zaposleni naše največje bogastvo.“
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Kaj moramo

+  Upoštevati moramo vse razumne previdnostne ukrepe 
za ohranjanje varnega in zdravega delovnega okolja.

+  S svojimi dejanji ne smemo izpostavljati tveganju 
niti sebe niti drugih.

+  Vedeti moramo, kako je treba ukrepati v nujnih 
primerih na delovnem mestu.

+   Strokovnjaka za varnost ali vodstvo moramo 
nemudoma obvestiti o vsaki nesreči, tudi najmanjši, 
ter o vsakem vedenju, opremi ali predmetih, 
ki bi lahko ogrozili varnost delovnega okolja.

Česa ne smemo

-  Ne smemo pozabiti na pravila, ki v podjetju veljajo 
na področju varnosti in zdravja. 

Etično ali ne?

15.1 – Moja nadrejena pravi, da jo skrbi, da ne spim 
dovolj. Svetovala mi je, naj zvečer po delu ne hodim 
toliko ven. Pravi, da jo skrbi, da bom zadremala in 
povzročila nesrečo. V redu, enkrat ali dvakrat sem bila 
res malo zaspana – ampak še vedno zmorem opraviti 
delo. Ali je res njena stvar, kaj počnem v prostem času? 
Mogoče nimam pravice do zasebnega življenja? Mislim, 
da iz muhe dela slona. Kaj naj naredim?

Vaša stvar je, kako preživljate večere. Vendar če zaradi 
utrujenosti ogrožate sebe ali druge, ima nadrejena prav, 
da se o tem z vami pogovori. Res pa je, da bi to morala 
narediti z občutkom in spoštovanjem vaše zasebnosti. 
Spoštujemo zasebno življenje zaposlenih, ampak ne 
moremo sprejemati vedenja, ki lahko pomeni varnostno 
tveganje za vas ali sodelavce. Kadar gre za varnost, 
si ne moremo privoščiti kompromisov.

15.2 – Nadzornik proizvodnje mi je naročil, 
naj izjemoma onemogočim varnostno napravo, 
ki upočasni proizvodno linijo. Kaj naj naredim?

Če tega ni prej odobril strokovnjak za varnost, ne 
smete nikoli zaobiti, odklopiti ali onemogočiti nobene 
varnostne naprave ali opreme za monitoring. Če nadzornik 
proizvodnje vztraja, ga morate zavrniti ter obvestiti vodstvo 
in kadrovski oddelek. Obveznost do zagotavljanja varnosti 
je brezpogojna in ne dopušča izjem niti zaradi razporeda 
proizvodnje niti zaradi kakršnega koli drugega razloga.

15.3 – Kot trgovska zastopnica se pogosto vozim po 
temi v velikih mestih in na podeželju. Včasih se ne 
počutim varne. O tem varnostnem vprašanju sem se 
pogovorila z nadrejenim, vendar ni naredil ničesar. 
Ali se naj obrnem na koga drugega v podjetju?

Da, posvetujte se z vodjo kadrovske službe. 
Pogovorita se o možnih načinih preprečevanja 
takšnih okoliščin.

15.4 – Mislim, da je eden od sodelavcev trenutno 
grozno preobremenjen. Poskusila sem načeti pogovor 
o tem, vendar me je zavrnil. Vem, da je zadnje čase 
delal pozno v noč, in včeraj se je v službi onesvestil. 
Kaj naj naredim?

Pomembno je, da takoj obvestite kadrovski oddelek 
in sodelavčevega nadrejenega, da bodo lahko hitro 
ukrepali. Če niste prepričani, da se vaš sodelavec 
tega zaveda, ne razmišljajte predolgo in sami poiščite 
pomoč.

15.5 – Pravkar sem izvedela, da eden od 
podizvajalcev uživa alkohol v naših prostorih. 
Ali je to moja skrb glede na to, da tehnično ni 
zaposlen pri L'ORÉALU?

Svojega nadrejenega morate obvestiti o vsakem 
vedenju, ki bi lahko ogrozilo varnost delovnega okolja 
ali pomenilo tveganje za kogar koli.

Na koga se lahko obrnete: če imate pomisleke 
glede zdravja, varnosti in varstva pri delu, jih 
ne zadržite zase. Posvetujte se z nadrejenim,  
odgovornim za zdravje in varstvo pri delu, z 
vodjo kadrovske službe ali dopisnikom za etiko. 
Pri njih boste našli pomoč in podporo. Glejte tudi 
poglavje „Nekaj me skrbi: odprt pogovor“.

Vsi, ki delamo pri L'ORÉALU ali zanj, imamo pravico do zdravega, varnega in zaščitenega delovnega okolja. 
Varnost pri delu je odvisna od vseh nas.
 

ZDRAVJE,

VARNOST IN VARSTVO PRI DELU
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Kaj moramo

+  Podpirati in spodbujati moramo L'ORÉALOVO 
zavezanost raznolikosti, in sicer v zvezi s človeškimi 
viri, trženjem, nabavo ter prispevanjem k skupnostim.

+   Skrbeti moramo, da se tudi naši dobavitelji, stranke 
in poslovni partnerji zavedajo L'ORÉALOVE politike 
raznolikosti.

Česa ne smemo

-  Ne smemo diskriminirati ali nadlegovati oz. 
ustrahovati na podlagi:  
- spola, 
- telesne okvare, 
- zakonskega stanu ali družinskih razmer, 
- spolne usmerjenosti, 
- starosti, 
- političnih in filozofskih prepričanj, 
- verskih prepričanj, 
- sodelovanja v sindikatih, 
- etničnega, socialnega, kulturnega ali nacionalnega  
 porekla. 
Ta prepoved diskriminacije ne velja samo za 
zaposlovanje, ampak tudi za vse odločitve, ki 
se nanašajo na usposabljanje, napredovanje, 
nadaljevanje zaposlitve in delovne pogoje na 
splošno ter za naše odnose z dobavitelji, strankami, 
poslovnimi partnerji in tretjimi osebami.

Etično ali ne?

16.1 – Na kaj natančno L'ORÉAL misli z 
„diskriminacijo“? Se to ujema z opredelitvijo v 
zakonodaji moje države ali se razlikuje od nje?

Prvo pravilo je, da L'ORÉAL spoštuje nacionalne 
zakone, zato je vsak delavec, ki krši protidiskriminacijske 
zakone v svoji državi, lahko kaznovan. Vendar 
protidiskriminacijski zakoni v nekaterih državah morda 
ne prepovedujejo nekaterih vedenj, ki so v podjetju 
nesprejemljiva. L'ORÉAL denimo ne nasprotuje samo 
neposredni diskriminaciji, ampak tudi posredni. 
Neposredna diskriminacija pomeni vsako dejanje, 
povezano z delovnimi mesti, usposabljanjem, 
napredovanjem, nadaljevanjem zaposlitve ali katerim koli 
drugim vidikom poklicnega življenja, ki pomeni, da tisti, 
ki jih zadeva, niso deležni enake obravnave ali priložnosti. 
Posredna diskriminacija je vsako dejanje, ki je na 
videz nevtralno, vendar postavlja kogar koli določenega 
spola, starosti, s telesno okvaro ali drugo značilnostjo 
v slabši položaj v primerjavi z drugimi.

16.2 – V kadrovski službi so mi predlagali, naj v 
svoj tim vključim invalida. Vem, da je L'ORÉALU 
raznolikost pomembna, vendar se bojim, da bo ta 
človek tako pogosto na bolniškem dopustu, da bo to 
motilo preostali del tima, in da mu bom moral nuditi 
posebno obravnavo, kar bo povod za nevoščljivost 
drugih članov tima.

To so samo predsodki. Izkušnje kažejo, da se odnosi 
na delu ne spremenijo bistveno zaradi prisotnosti 
invalidov. Invalidni kandidati se zaposlujejo kot vsi 
drugi, na podlagi znanja in veščin. Edina razlika je, da 
je treba sistematično preveriti združljivost delovnega 
mesta. Lahko so potrebni nekateri prilagoditveni ukrepi, 
vendar je v praksi redko tako.

16.3 – Članica mojega tima je pred kratkim 
dopolnila 50 let. Hotel sem pripraviti manjše 
praznovanje, vendar se ni strinjala, rekoč, da 
L'ORÉAL starejšim ne ponuja nobene poklicne 
prihodnosti, zato ne želi opozarjati na svojo starost. 
Kaj ji lahko rečem?

Sodelavko pomirite in ji recite, naj se sestane z vodjo 
kadrovskega oddelka ter se z njim pogovori o svojih 
poklicnih načrtih. L'ORÉAL si prizadeva vsem ponuditi 
dinamično kariero, ne glede na starost, in omogoča 
vsakomur, da prispeva k razvoju svoje poklicne poti.

16.4 – Sodelavec ni izbral dobavitelja, ki po 
mojem mnenju izpolnjuje vsa naša pričakovanja. 
Glede na njegove pripombe sumim, da je razlog v 
dobaviteljevem državljanstvu in etničnem poreklu. 
Kaj naj naredim?

Vsakršna diskriminacija na podlagi barve kože ali državne 
ali etnične pripadnosti je za L'ORÉAL nesprejemljiva, 
saj zanika, da si vsak med nami zasluži spoštovanje. 
Poskusite se pogovoriti z dopisnikom za raznolikost, sicer 
pa z zadevo seznanite nadrejenega ali vodjo nabave.

16.5 – Neprijetno mi je poslušati neokusne šale o 
nekaterih sodelavcih, ki so homoseksualci. Kaj naj 
naredim? Naj se obrnem na kadrovsko službo?

Homofobija je popolnoma nesprejemljiva. Vsak od 
nas ima pravico, da ga drugi spoštujejo. Želimo si 
odprto in vključujoče delovno okolje. Ko se boste spet 
srečali s to težavo, poskusite šaljivcem dopovedati, da 
njihovo vedenje ni sprejemljivo. Lahko se tudi obrnete 
na nadrejenega, vodjo kadrovske službe, dopisnika za 
raznolikost ali dopisnika za etiko.

Kot delodajalec

Raznolikost nadarjenih posameznikov, ki jih zaposlujemo, spodbuja ustvarjalnost ter nam omogoča razvoj in 
trženje kakovostnih izdelkov. L'ORÉAL ceni vse vrste lepote.
L'ORÉAL je vključujoč delodajalec, ki vsem ponuja enake možnosti. Olajšujemo poklicno vključevanje ljudem, ki 
so v delovni sili premalo zastopani, zlasti invalidom in nezadostno zastopanim družbenim ali etničnim skupinam.
 

 RAZNOLIKOST
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16.6 – Delovni teden rad zaključim s sestankom tima 
v petek zvečer, da se lahko pogovorimo o morebitnih 
težavah, ki so se pojavile med tednom. Vem, da je 
to težko za dva člana mojega tima, ki zaradi verskih 
razlogov ob petkih raje zgodaj odideta z delovnega 
mesta. Je to posredna diskriminacija?

To bi lahko štelo za posredno diskriminacijo, če 
nimate utemeljene potrebe po sestankih ob petkih 
zvečer ali če bi stvari lahko uredili na primernejše 
načine. Videti je, da je potreba po sestankih 
utemeljena, da lahko spremljate napredek tima 
in ker želite biti na voljo za vprašanja – vendar ali 
morajo res biti ob petkih zvečer? Ali ne bi mogli 
dobiti enakih rezultatov, če bi imeli sestanke prej 
ali ob ponedeljkih zgodaj zjutraj?

16.7 – Ves čas poslušam, kako je raznolikost pomembna 
za Skupino. Ali to pomeni, da smem zaposlovati ali 
povišati samo ženske ali pripadnike etničnih manjšin?

Ne, to ni tisto, kar se pričakuje. Pri L'ORÉALU 
zaposlujemo na podlagi zaslug, zato morate izbrati 
najboljšega kandidata za delovno mesto. Vendar ne 
pozabite, da raznolikost ni omejena samo na ženske in 
etnične manjšine. Vključuje tudi druge skupine, ki so 
pogosto diskriminirane, denimo invalide, starejše ljudi itd.

16.8 – Ali smem nekaj sodelavcev, ki imajo enaka verska 
prepričanja kot jaz, povabiti v molitveno skupino?

Lahko povabite zaposlene, ki so pripadniki iste vere. 
Vendar zahtevamo, da vsi spoštujejo prepričanja drugih. 
To pomeni, da se morate vzdržati kakršnih koli poskusov 
spreobračanja drugih.

16.9 – Kmalu bom šla na porodniški dopust. Skrbi 
me, kaj se bo zgodilo, ko se bom vrnila, in kakšne 
bodo potem moje poklicne možnosti. S kom se 
lahko posvetujem?

Podpora zaposlenim v času porodniškega dopusta je 
del L'ORÉALOVE politike. Poleg plačanega porodniškega 
dopusta L'ORÉAL jamči ponovno vključitev zaposlenih 
ob koncu porodniškega dopusta na prejšnje ali 
enakovredno delovno mesto z vidika položaja in plačila. 
O tem vprašanju se morate posvetovati z vodjo kadrovske 
službe, preden odidete na porodniški dopust.

Na koga se lahko obrnete: če imate pomisleke v 
zvezi z raznolikostjo, jih ne zadržite zase. Posvetujte 
se z nadrejenim,  vodjo kadrovske službe, 
dopisnikom za raznolikost ali dopisnikom za 
etiko. Pri njih boste našli pomoč in podporo. Glejte 
tudi poglavje „Nekaj me skrbi: odprt pogovor“.
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Kaj moramo

+  Podpirati in spodbujati moramo L'ORÉALOVO 
zavezo, da zaposlenim omogoča delovno mesto 
brez vsakega nadlegovanja in ustrahovanja.

+  Bodite vljudni: s sodelavci in poslovnimi partnerji 
ravnajte, kakor želite, da bi oni ravnali z vami.

Česa ne smemo

-  Nikogar ne smemo zavestno prizadeti, nadlegovati 
ali mu nastaviti pasti, da bi naredil napako.

Etično ali ne?

17.1 – Na kaj natančno L'ORÉAL misli z 
„nadlegovanjem“ in „ustrahovanjem“? Ne verjamem, 
da imamo v moji državi zakon o tem.

Prvo pravilo je, da L'ORÉAL spoštuje lokalno 
zakonodajo, zato je vsak zaposleni, ki krši zakone proti 
nadlegovanju v svoji državi, lahko kaznovan. Vendar 
zakoni proti nadlegovanju v nekaterih državah morda 
ne prepovedujejo nekaterih vedenj, ki so za L'ORÉAL 
nesprejemljiva. Glede na okoliščine lahko nekateri načini 
vedenja štejejo za neprimerne, denimo:
- dejanja z namenom nekoga prizadeti ali vznemiriti;
- namerno postavljanje nekoga v položaj, da bi  
 naredil napako;
- poniževanje ali zastraševanje;
-  fizična ali družbena osamitev (t. i. „tiha maša“).
Nadlegovanje se lahko pojavlja tudi med sodelavci. 
Vaša država morda nima zakonodaje na tem področju. 
Verjetno pa boste ugotovili, da so te vrste vedenja 
zakonsko prepovedane, tudi če se ne imenujejo 
„nadlegovanje“ ali „ustrahovanje“.

17.2 – Nadrejene se vsi bojimo. Vem, da želi s 
strogostjo zagotoviti kakovostno delo, vendar včasih 
koga resnično poniža. To vpliva na moralo celotnega 
tima. Ali lahko kar koli naredim?

Od vodstva se pričakuje, da timu postavlja izzive in ga 
spodbuja h kakovostnemu delu, kakršnega zahtevamo 
pri L'ORÉALU. To pomeni, da vaša nadrejena 
lahko kritizira ali komentira uspešnost članov tima. 
Vendar se od nje pričakuje tudi, da se do njih vede 
spoštljivo in z občutkom. Če mislite, da vas obravnava 
neprofesionalno, se poskusite z njo pogovoriti. 
Posvetujete se lahko tudi z vodjo kadrovske službe. 
Dobro delovno okolje je mogoče samo, če vsi – vodstvo 
in zaposleni – sodelujemo in pomagamo drug drugemu.

Na koga se lahko obrnete: če imate pomisleke 
v zvezi z nadlegovanjem in ustrahovanjem, jih ne 
zadržite zase. Posvetujte se z nadrejenim,  vodjo 
kadrovske službe ali dopisnikom za etiko. Pri njih 
boste našli pomoč in podporo. Glejte tudi poglavje 
„Nekaj me skrbi: odprt pogovor“.

Kot delodajalec

Vsakdo med nami ima pravico do spoštovanja in človeškega dostojanstva. Pri delu v L'ORÉALU je to načelo 
temeljnega pomena. Nobeno vedenje ali dejanje, ki lahko pomeni kršitev te pravice, in še zlasti kakršne koli 
oblike nadlegovanja ali ustrahovanja, niso sprejemljivi. 
 

NADLEGOVANJE

IN USTRAHOVANJE
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Kaj moramo

+  Podpirati in spodbujati moramo L'ORÉALOVO 
zavezo, da zaposlenim omogoča delovno mesto 
brez vsakršnega spolnega nadlegovanja.

+  Vzdržati se moramo vsakega spolnega 
nadlegovanja, tako v podjetju kot zunaj njega, 
tj. tretjih oseb, s katerimi smo v poslovnih stikih.

Česa ne smemo

-   Nobenega vedenja, za katero so nam povedali,  
da ni zaželeno, ne smemo nadaljevati.

Etično ali ne?

18.1 – Na kaj natančno L'ORÉAL misli s „spolnim 
nadlegovanjem“? Se to ujema z opredelitvijo v 
zakonodaji moje države ali se razlikuje od nje?

Prvo pravilo je, da L'ORÉAL spoštuje lokalne zakone, 
zato je vsak zaposleni, ki krši zakone proti spolnemu 
nadlegovanju v svoji državi, lahko kaznovan. Vendar 
zakoni proti spolnemu nadlegovanju v nekaterih 
državah morda ne prepovedujejo nekaterih vedenj, ki so 
za L'ORÉAL nesprejemljiva. Glede na okoliščine lahko 
nekateri načini vedenja, kadar se pojavljajo pogosto 
ali v hujši obliki, štejejo za neprimerne, denimo:
-  nezaželeni ali neprimerni telesni stiki, e-poštna 

sporočila, šale, pogledi ali druge geste, pripombe, 
vabila ali zahteve spolne narave;

-  razširjanje ali prikazovanje dokumentov, plakatov, 
predmetov itd. spolne narave;

-  pogojevanje poklicnega napredovanja ali katere 
koli druge ugodnosti zaposlitve s spolnimi ali 
romantičnimi dejavnostmi.

Spolno nadlegovanje lahko prizadene tako moške kot 
ženske. Zgodi se lahko na delovnem mestu v L'ORÉALU 
ali na katerem koli drugem kraju, kjer poslujemo.

18.2 – Sodelavki se zdi, da se je nadrejeni na 
timski zabavi do nje neprimerno obnašal. Omenila 
je govorico telesa in pripombe. Vendar se boji 
spregovoriti, ker noče, da bi jo imeli za čistunko 
ali da bi to ogrozilo njeno poklicno pot. Ali lahko 
kaj naredim?

Sodelavko poskusite prepričati, naj se o tem pogovori 
neposredno z nadrejenim, če ji ni preveč neprijetno. 
Drugače se lahko obrne tudi na vodjo kadrovske službe. 
Če sodelavka ne ukrepa, boste morali vi razkriti kadrovski 
službi, kar vam je povedala – tudi če ne poznate vseh 
dejstev ali če nadlegovanja sami niste opazili. Bistveno je, 
da ustavimo žaljivo vedenje, preden gredo stvari predaleč.

18.3 – Eden od naših odjemalcev se me na sestankih 
vedno dotika ter govori o moji postavi in kako bi od 
nas kupoval več, če bi šla z njim na večerjo. Ker gre 
za stranko in ne za sodelavca pri L'ORÉALU, nisem 
prepričana, ali lahko L'ORÉAL kaj naredi glede tega.

Posvetujte se z nadrejenim ali vodjo kadrovske službe. 
L'ORÉALOVA politika zagotavlja, da zaposleni niso 
izpostavljeni spolnemu nadlegovanju, vključno s strani 
poslovnih partnerjev.

Na koga se lahko obrnete: če imate pomisleke 
v zvezi s spolnim nadlegovanjem, jih ne zadržite 
zase. Posvetujte se z nadrejenim,  vodjo kadrovske 
službe ali dopisnikom za etiko. Pri njih boste našli 
pomoč in podporo. Glejte tudi poglavje „Nekaj me 
skrbi: odprt pogovor“.

Vsakdo med nami ima pravico do spoštovanja in človeškega dostojanstva. Pri delu v L'ORÉALU je to načelo 
temeljnega pomena. Nobeno vedenje ali dejanje, ki lahko pomeni kršitev te pravice, in še zlasti kakršne koli 
oblike spolnega nadlegovanja, niso sprejemljivi.
 

SPOLNO

NADLEGOVANJE
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Vsebina
S T R A N  3 5
Politično udejstvovanje 
in lobiranje

S T R A N  3 6
Skrb za okolje

S T R A N  3 7
Prispevanje k skupnosti

SPOŠTOVANJE ZAVEZ KOT ODGOVOREN 
KORPORATIVNI DRŽAVLJAN

„Sodelujemo pri ustvarjanju 
lepega in pravičnega sveta.“
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Kaj moramo

+  Če se osebno politično udejstvujemo, moramo jasno 
izraziti, da pri tem nikakor ne predstavljamo L'ORÉALA.

+  Če bi nam politično udejstvovanje lahko preprečilo 
izpolnjevanje dolžnosti do L'ORÉALA ali ustvarilo 
zmedo med našimi osebnimi političnimi stališči in tistimi, 
ki pripadajo L'ORÉALU (glejte poglavje „Navzkrižja 
interesov“), moramo o tem obvestiti nadrejenega.

+  Dosledno moramo spoštovati L'ORÉALOVA 
pravila o darilih in razvedrilu ter preprečevanju 
podkupovanja (glejte poglavje „Podkupovanje 
in pospeševalna plačila“).

Česa ne smemo

-  Finančnih in drugih sredstev podjetja (vključno z 
delovnim časom, telefoni, papirjem, e-pošto in drugimi 
sredstvi podjetja) ne smemo uporabljati za opravljanje 
ali podpiranje osebnih političnih dejavnosti.

-  Delovnega mesta ne smemo uporabljati kot 
politične tribune.

-  Nikomur ne smemo pustiti domnevati, da L'ORÉAL 
podpira naše osebno politično udejstvovanje.

-  Če nimamo izrecnega dovoljenja vodje poslovne 
enote v svoji državi, ne smemo razpravljati o lokalnih 
ali mednarodnih uredbah s predstavniki državnih 
organov ali političnih strank. Obvezen je tudi vpis 
v register lobistov, če obstaja.

Etično ali ne?

19.1 – Včasih prostovoljno delam za krajevnega 
kandidata, katerega politika se zelo ujema z 
L'ORÉALOVIMI vrednotami. Ali smem uporabiti 
kopirni stroj za nekaj letakov?

Ne. Časa ali kakršnih koli sredstev podjetja ne smete 
uporabljati za podporo političnim dejavnostim.

19.2 – Nadrejeni me je vprašal, ali sem pripravljena 
dati denarni prispevek za župansko kampanjo 
njegove hčerke. Je to primerno?

Ne. Tudi če nadrejeni ne izvaja pritiska nad vami, 
je vsaka takšna zahteva, tudi najnedolžnejša, 
neprimerna in bi lahko pomenila prisilo.

19.3 – Rad bi kandidiral za politično funkcijo v svojem 
mestu. Na plakatih nameravam omeniti, da delam 
za L'ORÉAL.

To ni primerno, saj bi lahko bilo videti, kot da L'ORÉAL 
implicitno podpira vašo kandidaturo.

19.4 – Kaj natančno je lobiranje? Ko zanj slišimo 
v medijih, nima vedno dobrega ugleda.

Lobiranje je dejavnost, ki vključuje prispevanje k 
javnemu postopku sprejemanja odločitev v zvezi 
z uredbami, ki bodo verjetno vplivale na naše 
dejavnosti, tako da lahko javnost razume, kako bi 
te uredbe utegnile vplivati na nas. Če menimo, da 
bi nam takšne uredbe lahko škodile, to povemo in 
skušamo omejiti njihove učinke. L'ORÉAL redno 
obvešča o svojih stališčih ter državnih organih 
in ustanovah, s katerimi in prek katerih sodeluje 
v tej razpravi, pri čemer dosledno spoštuje vse 
upoštevne zakone.

19.5 – Ali smejo zaposleni izražati svoja politična 
prepričanja in zaveze na delovnem mestu?

L'ORÉAL spoštuje pravico zaposlenih, da kot 
posamezniki sodelujejo v političnem procesu, vendar 
delovno mesto ni pravi kraj za razprave o politiki.

Na koga se lahko obrnete: če imate pomisleke 
glede političnega udejstvovanja ali lobiranja, jih 
ne zadržite zase. Posvetujte se z nadrejenim,  vodjo 
kadrovske službe ali dopisnikom za etiko. Pri njih 
boste našli pomoč in podporo. Glejte tudi poglavje 
„Nekaj me skrbi: odprt pogovor“.

L'ORÉAL ne prispeva političnim strankam, politikom in z njimi povezanim ustanovam. Vendar L'ORÉAL kot 
vodilno podjetje v kozmetični industriji meni, da je njegova dolžnost biti proaktiven in sodelovati v postopkih 
javnega odločanja v državah, kjer posluje. 
L'ORÉAL spoštuje pravico zaposlenih, da kot posamezniki sodelujejo v političnem procesu – pod pogojem, 
da pri tem ne predstavljajo podjetja.
 

POLITIČNO UDEJSTVOVANJE

IN LOBIRANJE
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Kot odgovoren korporativni državljan

Kaj moramo

+  L'ORÉALOVO predanost okolju prijaznim 
postopkom moramo izvajati v praksi.

+  Prednost moramo dajati uporabi obnovljivih surovin 
in razvoju okolju prijazne embalaže.

+  Razmisliti moramo, kako naše vedenje na vseh 
področjih dela vpliva na okolje, da bi lahko ta vpliv 
zmanjšali v največji možni meri – denimo z odpravo 
nepotrebnih potovanj, varčevanjem z vodo in 
energijo ter preprečevanjem ustvarjanja odpadkov. 
Kadar so odpadki neizogibni, moramo poskrbeti za 
odgovorno recikliranje ali odstranitev materialov. 
Koristni so lahko že majhni koraki, kot je ločevanje 
odpadne hrane v restavracijah podjetja.

+  Sprejeti moramo vse potrebne ukrepe za preprečevanje 
in odpravo kršitev L'ORÉALOVE okoljske politike.

+  Vsako razlitje ali nenavadne izpuste v zrak ali 
vodo moramo takoj naznaniti nadrejenemu ali 
odgovornemu za zdravje in varstvo pri delu.

Česa ne smemo

-  Ne smemo pozabiti na pravila, ki v podjetju veljajo 
za skrb za okolje.

Etično ali ne?

20.1 – Naprava za uravnavanje onesnaževanja na 
pomembnem delu proizvodne opreme je pokvarjena. 
Ravno sem izvedel, da bo trajalo tri dni, da dobimo 
dele in jo popravimo. Ali si res lahko privoščimo 
ustaviti proizvodnjo glede na to, da smo že zdaj 
v ogromnem zaostanku z naročili?

Nimamo izbire. Naša predanost dobri okoljski praksi 
ima prednost pred kratkoročnim dobičkom ali časovnim 
razporedom proizvodnje. Stroja ne smete zagnati brez 
funkcije za uravnavanje onesnaževanja. Posvetujte se 
z vodstvom, ki vam bo pomagalo najti rešitev.

20.2 – Če ravnamo skladno z lokalno zakonodajo, zakaj 
moramo upoštevati še L'ORÉALOVE okoljske standarde, 
če nas to postavlja v neugoden konkurenčni položaj?

L'ORÉALOVA predanost skrbi za okolje presega 
preprosto izpolnjevanje zakonskih zahtev. Če menite, 
da je naš konkurenčni položaj zaradi tega na kocki, 
se morate o tem posvetovati z vodstvom.

 ZA VEČ INFORMACIJ:
če bi radi vedeli več o L'ORÉALOVI politiki skrbi za okolje, 
preberite „Cilji za 2020: delimo lepoto z vsemi“

Na koga se lahko obrnete: če imate pomisleke 
v zvezi s skrbjo za okolje, jih ne zadržite zase. 
Posvetujte se z nadrejenim, odgovornim za 
zdravje in varstvo pri delu, vodjo kadrovske 
službe ali dopisnikom za etiko. Pri njih boste našli 
pomoč in podporo. Glejte tudi poglavje „Nekaj me 
skrbi: odprt pogovor“.

L'ORÉAL spoštuje okolje in skuša zmanjšati svoj   vpliv nanj. Odkriti smo glede svojih dosežkov in izzivov na 
tem področju.
Številne dejavnosti, ki jih opravljamo pri dajanju izdelkov na trg, neposredno vplivajo na okolje. Odgovornost 
vsakogar je, da si po najboljših močeh prizadeva zmanjšati ta vpliv. Šteje že najmanjši korak.
 

SKRB ZA

OKOLJE
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Kaj moramo

+  Zavedati se moramo, da je človekoljubje dolgoročna 
zaveza. Vseh dejanj, ne glede na njihov obseg, 
se moramo lotiti z jasnim načrtom, kako bomo 
s časom razvili partnerstvo.

Česa ne smemo

-  L'ORÉALA ne smemo vpletati v dejanja, ki ne izražajo 
etičnih načel in strategije človekoljubja Skupine.

-  Zaposlenih in poslovnih partnerjev ne smemo 
siliti k podarjanju daril ali sredstev človekoljubnim 
projektom, ki jih podpira L'ORÉAL.

Etično ali ne?

21.1 – Pri človekoljubnem programu v krajevni 
skupnosti, v katerem sodelujem, sprašujejo, 
ali bi jih L'ORÉAL lahko podprl s prispevanjem 
brezplačnih izdelkov. Vem, da nameravamo 
uničiti velike količine šampona in gela za kopel, 
ker sta v stari embalaži. Lahko uredim, da izdelke 
odpeljejo, ne da bi kdor koli vedel. Ali jih smem 
podariti?

L'ORÉAL vas želi podpreti pri človekoljubnih 
prizadevanjih, če se ujemajo s strategijo podjetja. 
Obvestite svojega nadrejenega, ki bo preveril, ali je ta 
dobrodelni namen skladen z L'ORÉALOVO strategijo, 
in ga predlagal odgovornemu za človekoljubne 
projekte v vaši državi.

21.2 – V bolnišnici, kjer vsak teden delam kot prostovoljka, 
prosijo vse, če lahko pomagajo poiskati nove prostovoljce. 
Radi bi tudi, da poskrbim za večjo angažiranost 
L'ORÉALA. Prepričana sem, da bi to zanimalo nekatere 
sodelavce. Naj se obrnem neposredno nanje?

Če ta bolnišnica predstavlja priložnost, ki se ujema z 
L'ORÉALOVO splošno strategijo človekoljubja, se lahko 
pogovorite s svojim nadrejenim, ki bo preveril, ali bi 
podjetje lahko z bolnišnico vzpostavilo partnerstvo. 
L’ORÉAL si prizadeva prispevati več kot samo denarna 
sredstva ter razvijati partnerstva, ki združujejo donacije 
denarja, blaga in storitev s prispevanjem zaposlenih 
ter zlasti z izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj, 
da bi pomagali drugim. Vi bi lahko bili podpornica 
tega projekta v podjetju in bi vodili razvoj smiselnega 
dologoročnega programa sodelovanja.

 ZA VEČ INFORMACIJ: 
če vas zanima več o L'ORÉALOVEM prispevanju k 
skupnosti, preberite „Cilji za 2020: delimo lepoto z vsemi“

Na koga se lahko obrnete: če imate pomisleke 
v zvezi s prispevanjem k skupnosti, jih ne zadržite 
zase. Posvetujte se z nadrejenim,  vodjo kadrovske 
službe ali dopisnikom za etiko. Pri njih boste našli 
pomoč in podporo. Glejte tudi poglavje „Nekaj me 
skrbi: odprt pogovor“.

L'ORÉAL je odgovoren deležnik v družbi, dober sosed in zainteresiran državljan, predan skupnostim, v katerih 
posluje. Zaposlene spodbujamo, da prevzamejo dejavno vlogo v skupnosti.
 

PRISPEVANJE
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Kako biti dober zgled

Poleg vzornega vsakodnevnega ravnanja lahko 
še z nekaj preprostimi gestami izražate, kako 
pomembna vam je L'ORÉALOVA etika, in sicer:
- da v pisarni izkazujete L'ORÉALOV DUH,
- da imate Etični kodeks vedno pri roki,
-  da od svojega tima nikoli ne zahtevate niti ne 

predlagate neupoštevanja Etičnega kodeksa,
-  da si vzamete čas za pojasnilo Etičnega kodeksa 

novim zaposlenim,
-  da najdete čas za pogovor o etičnih vprašanjih 

tudi med letom, ne samo na Dan etike,
-  da pogosto razmišljate o etičnih dilemah, ki se 

lahko pojavijo pri delu,
-  da pri letnem ocenjevanju zaposlenih podrobno 

pojasnite etične kompetence, kot sta „ravnanje 
in vodenje z občutkom za druge“ ter „pošteno 
doseganje rezultatov“,

-  da ob vsaki priložnosti prepoznate in cenite posebej 
etično in pogumno ravnanje zaposlenih. 

Delavci se morda ne bodo zlahka odločili za 
pogovor z vami o etičnih vprašanjih in težavah. 
Lahko jim pomagate tako, da jim občasno poveste, 
da boste vedno radi prisluhnili njihovim težavam, 
in jih opomnite, da nihče, ki v dobri veri izrazi svoje 
pomisleke, ne bo izpostavljen povračilnim ukrepom.

Kako vključiti etiko v postopek 
odločanja
Pri sprejemanju odločitev si pomagajte z vprašanji 
v poglavju „Kako uporabljati ta Kodeks“. Če imate 
do nekega dejanja pravico, to še ne pomeni, da je 
dejanje tudi skladno z etičnimi načeli Skupine.

Če sprejmete odločitev zaradi etičnih razlogov, jo 
delite s svojim timom, če s tem ne boste prekršili 
pravil o zaupnosti. Vaše znanje bo tako koristilo 
tudi drugim in lahko bodo sledili vašemu zgledu.

Kako odgovoriti na vprašanja članov tima

Poskrbite, da boste seznanjeni z raznoliko etično 
politiko Skupine. Vaša odgovornost je, da se je 
zavedajo tudi člani vašega tima. Vzemite si čas in 
jim prisluhnite. Odpiranje takšnih vprašanj je zanje 
redko lahka odločitev.

Če ne znate odgovoriti na njihova vprašanja, jih 
morate napotiti k nekomu, ki jim bo lahko najbolje 
svetoval.

Kaj mi je kot vodji pomembneje: izpolnjevanje 
obveznosti, povezanih s finančnimi ali poslovnimi cilji, 
ali tistih, ki so opredeljene v Etičnem kodeksu?

Obe vrsti obveznosti sta popolnoma združljivi in 
neposredno povezani. Če s pravimi razlogi naredimo, 
kar je prav, je to vedno dobra poslovna odločitev. 
Neetične ali nezakonite poslovne prakse nikoli ne 
koristijo interesom podjetja.

Ali etična načela veljajo za vodstvo na vseh ravneh, 
tudi na samem vrhu?

Etična načela veljajo za vse. Če imate večjo 
odgovornost, morate ravnati še vzornejše. 
Dvojna merila bi bila nesprejemljiva in v nasprotju 
z L'ORÉALOVO etiko.

Kot vodja imate dodatno odgovornost, ker:
- morate biti dober zgled drugim in spodbujati etično ravnanje,
- ste pristojni za sprejemanje odločitev, pri čemer se soočate z zapletenejšimi in težjimi vprašanji,
- pridejo zaposleni k vam, kadar potrebujejo nasvet ali pomoč.
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