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КІРІСПЕ

L’ORÉAL үлгілі компания болуға ұмтылады.

Біз  әрқашан заңды және компанияның негізгі этикалық ұстанымдарын: Адалдықты, Құрметтеуді, 
Батылдықты және Ашықтықты сақтауға ұмтыламыз.

Біз кей кездері жағымсыз оқиғалар туындауы мүмкін екендігін немесе белгілі жақсартулар қажет 
болатындығын түсінеміз. Бұл туралы біз тезірек білсек, сәйкес шараларды біз тезірек қабылдай аламыз.

Осы нұсқаулық L’ORÉAL-дың штаттағы және штаттан тыс қызметкерлері, және де басқа да мүдделі 
тұлғалар, төмендегі анықтамаларға сәйкес, құқыққа қарсы әрекеттер туралы қашан және қалай мәлімдей 
алатындығын түсіндіреді.

Осы нұсқаулық сондай-ақ бұзушылықтар туралы осындай мәлімдемелердің, қажет болған жағдайда 
тартылған тұлғаларға қарамастан тиісті шаралар қабылдау үшін  қалайша, және қандай мерзімде 
қарастырылатындығын түсіндіреді. 

Кейде компанияның саясаты нақты мемлекеттің жергілікті заңнамасынан ерекшеленуі мүмкін. 
Қаншалықты мүмкін болса, осы қарама-қайшылықтар осы нұсқаулықта көрсетіледі. Егер жергілікті 
заңнаманың стандарттары компания саясатының ұстанымдарынан асып кететін болса, басымдық 
жергілікті заңнамаға беріледі. Керісінше, егер осы нұсқаулық жоғарырақ стандартты қарастыратын 
болса,  егер бұл заңды бұзуға әкеп соқпайтын болса, ол басым күшке ие болады. 

Бұзушылықтар туралы мәлімдемені қарастыру дербес деректерді өңдеуді тұспалдайды.      

«L’ORÉAL» деп L’ORÉAL SA команиясы, L’ORÉAL Қоры, және де барлық еншілес компаниялар мен 
L’ORÉAL компаниялар тобының бүкіл әлем бойынша тәуелді кәсіпорындары түсініледі. 
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1- L’ORÉAL-ДЫҢ ҚАЗІРГІ ЖӘНЕ БҰРЫНҒЫ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ТУРАЛЫ 
ХАБАРЛАРЫ
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«Қызметкерлер» деп түсініледі: 

•  Толық немесе жарты күн жұмыс істейтін, белгісіз немесе белгілі мерзімге жұмысқа қабылданған 
L’ORÉAL компаниясының барлық қызметкерлері, лауазымды тұғалары немесе директорлары,  және 
де

• Егер жергілікті заңнамада басқадай қарастырылмаған болса, L’ORÉAL-дің бұрынғы қызметкерлері, 
егер олар жұмыстан босатылғаннан кейін 2 ай ішінде бұзушылықтар туралы мәлімдеме жасаған 
болса. 

Бұзушылықтар туралы мәлімдеме, қызметкер жеке өзі тап болған, L’ORÉAL компаниясында болған, 
болып жатқан немесе  болуы мүмкін және L’ORÉAL  компаниясына, оның штаттық немесе штаттан 
тыс қызметкерлерінің немесе іскерлік серіктестерінің біріне қатысты келесі фактілер туралы риясыз 
және ізгі ниетті хабарлама/хабардар ету болып табылады: 

• Қылмыстық әрекет (қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзу); 
• Заңды немесе нормативтік актіні қатаң және айқын бұзу;
• Қауіп төндіруі немесе қоғам мүдделеріне (денсаулыққа, қауіпсіздікке немесе халықтың әл-

ауқатына) елеулі залал келтіруі мүмкін жағдайлар;
• Этика жөніндегі кодекске немесе компанияныың этикалық саясатына қарама-қайшы келетін 

жүріс-тұрыс немесе жағдайлар;
• Адамның құқықтарын немесе негізгі еркіндіктерін әлеуетті немесе іс жүзінде қатаң бұзу;
• Адамның немесе қоршаған ортаның денсаулығына және қауіпсіздігіне қатысты әлеуетті немесе 

іс жүзіндегі қатаң бұзушылықтар
• Жоғарыда аталған әрекеттердің кез келгенін әдейі жасыру;
• Бұзушылық туралы мәлімдеме тапсырғаны немесе оны қарастыруға қатысқаны үшін кек алу

Қызметкердің әрекеті, егер ол, өзінің пікірі бойынша толық, дұрыс және дәл болып табылатын, тіпті егер 
кейіннен берілген ақпараттың қателігі анықталатын болса да, оның шындығына дәйекті сенуге мүмкіндік 
беретін ақпаратты берген болса, «ізгі ниетті» ретінде анықталады.
   
Егер бұзушылық туралы мәлімдемені бергеннен кейін қызметкер қателескенін түсінсе, ол тез арада өзі 
мәлімдемені тапсырған тұлғаға осы туралы хабарлауы тиіс.
 
Қызметкердің әрекеттері, егер ол қандай-да бір қаржылық сыйақы немесе қандай-да бір табысты 
күтпестен, бұзушылық туралы хабарлайтын болса, «адал» ретінде анықталады. 

1 ҚАДАМ: ШАҒЫМДЫ ЖӘНЕ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕНІ 
БЕРУ ТУРАЛЫ ТҮСІНІКТЕРДІ АЙЫРУ
Бұзушылықтар туралы мәлімдегісі келген кез келген қызметкер, төменде сипатталған іс-шараны ұстана 
алады. 
L’ORÉAL-дың бұзушылықтар туралы хабардар ету жүйесін пайдалану міндетті болып табылмайды. 
Шағымдарды берудің балама жолдары бар (мысалы, басшылық, кадрлар бөлімі, қызметкерлердің өкілі 
және т.б. арқылы). Бұзушылықтар туралы хабардар етудің басқа жергілікті жүйелері сондай-ақ L’ORÉAL-
дың кейбір еншілес компанияларында болуы мүмкін. 
Қалауы бойынша қызметкерлер хабардар етудің осы тәсілдерін пайдалануды жалғастыра алады. Сонда 
да жоғарыда сипатталған тәсілдердің көмегімен берілген шағымдар, осы нұсқаулыққа сәйкес берілген 
бұзушылықтар туралы мәлімдемелер ретінде жіктелмейді. 
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Компанияның этикалық саясаты «Біз қалай жемқорықтың алдын аламыз» атты нұсқаулықты және аға 
вице-президент пен этика жөніндегі директор қол қойған ережелер жинағын қамтиды. Этика жөніндегі 
директор этика сұрақтары бойынша компанияның тұрақты өкілі болып табылады және компанияның 
бас директорымен тағайындалады.
 
«Кек алу» деп түсініледі: тұлғаны жұмысқа қабылдау үрдісінен шеттету немесе оның тағылымдамаға 
немесе кәсіптік оқу бағдарламасына қол жеткізуін шектеу, және де тәртіптік жазалау, жұмыстан шығару 
немесе қорқыту, басқа да жақсы ниеті жоқ жүгіну немесе қызметтік міндеттемелеріне, сыйақыға, табысқа 
қатысуына, үлестерді үлестіруге, оқытуға, аударуға, аттестациялауға, таратуға, қызмет бойынша 
ілгерілетуге, жылжуға немесе жұмысқа қабылдауға немесе уақытша еңбек шартын қайта бастауға 
қатысты алалау. Қысымшылық жасау және жәбірлеу сондай-ақ, фактілер мен жағдайларға байланысты, 
бұзушылық туралы мәлімдемені бергені үшін кек алу деп жіктелуі мүмкін. 

2 ҚАДАМ. БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕНІ БЕРУ

2.1 Бұзушылық туралы мәлімдеме өкілеттелген тұлғаға, яғни Топтың, Аймақтың немесе өзінің 
бағыныштылық тізбегіндегі елдің Манком мүшесіне немесе этика жөніндегі жауапты тұлғаға 
тапсырылады. Мәлімдемені жазбаша түрде тапсыру немесе ауызша мәлімдемені жазбаша түрде 
растауға табанды ұсыныс жасалады: бұл оны қарастыруды жеңілдетеді.
 
Этика жөніндегі жауапты тұлғалардың байланыс деректері  http://ethics.loreal.wans сілтемесі бойынша 
қолжетімді. Қызметкер өз мәлімдемесін этика жөніндегі директорға келесі тәсілдермен бере алады:

• www.lorealspeakup.com мекен-жайындағы L’ORÉAL SPEAK UP қорғалған сайтында: осы веб-
сайт қызметтері құпиялықтың қатаң міндеттемелерін реттейтін сыртқы провайдердің серверінде 
орналасқан

• Пошта арқылы аға вице-президент және этика жөніндегі директор Эммануэль Люлен мырзаның 
(Mr. Emmanuel LULIN) атына, мекен-жайы: L’ORÉAL, 41 rue Martre, 92110 Clichy, France (Франция) 
(Конверттің сыртына «Конветті тек қана алушы ашуы тиіс» деп көрсетуіңізді сұраймыз)

Құпиялықты сақтау мақсатында хабарламаларды электронды пошта, факс және телефон арқылы 
жолдау ұсынылмайды.

2.2 Өзінің мәлімдемесінде мәлімдеуші өзінің шағымын барынша объективті және нақты сипаттауы тиіс. 
Мәлімдеуші:

• өзіне бұзушылық туралы қашан және қалай белгілі болғандығын көрсетуі; 
• мүмкіндігіне қарай мәлімдемені дәлелдеуге көмектесе алатын барлық фактілерді, ақпараттарды 

немесе құжаттарды (тұрпатына және форматына қарамастан) беруі;  берілетін мәліметтердің 
дұрыстығына толық сенімділік болмаған жағдайда сәйкес күмәндарды көрсетуі қажет және

• байланысқа арналған байланыс деректерін беруі (жасырын мәлімдемелерге қатысты төмендегі 2.5 
тармақты қараңыз);

• мәлімдемені тапсырған кезде және оның қарастырылу мерзімі ішінде, өзінің хабардар болуына қарай, 
ішкі, соттық немесе соған ұқсас талқылаулар (шағым, арбитраж, соттық тыйым салу, делдалдық, 
талап арыз және т,.б,) алда тұр ма немесе жүргізіліп жатырма жоқ па екендігін көрсету қажет.

Егер ішкі, соттық немесе соған ұқсас талқылаулар (шағым, арбитраж, соттық тыйым салу, делдалдық, 
талап арыздық іс-жүргізу және т.б.) жоспарланған болса немесе жүргізіліп жатса, онда бұзушылық туралы 
мәлімдеме қабылданбайды, ал оны қарастыру уақытша тоқтатылады немесе мүлде тоқтатылады. Сонда 
да L’ORÉAL тексеру жүргізуді және қажет болса сәйкес шараларды қабылдау құқығын өзіне қалдырады. 

2.3 Мәлімдеуші ұлттық қауіпсіздік, дәрігерлік құпия немесе адвокаттық құпия, талаптары қолданылатын 
фактілерді, ақпараттарды немесе құжаттарды, беру тәсіліне және форматына қарамастан, ашпауы тиіс. 
Осы ережеден ауытқу, ақпарат мәлімдеушінің өзіне тиесілі болса, мысалы, оның адвокатпен алмасқан 
ақпараты немесе жеке медициналық ақпарат болған жағдайда ғана мүмкін болады.
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2.4 Мәлімдеушіге оның осы нұсқаулықпен және оның ережелерімен танысқандығын және келісетіндігін 
растау керек, және де дербес деректерді өңдеуге келісім беру қажет.

2.5 www.lorealspeakup.com мекен-жайындағы L’ORÉAL SPEAK UP қорғалған сайты жасырын 
мәлімдемелерді беруге мүмкіндік береді, бірақ оларды қолдамайды. Жасырын мәлімдемелерді зерттеу 
күрделірек, ал олардың құқыққа сәйкестігін анықтау кейде мүлде мүмкін емес. Егер мәлімдеушіні оның 
жеке басының анықталуына байланысты әлеуетті кек алу мазалайтын болса, оған төмендегі 5 және 7 
тармақтармен танысу қажет. Сондай-ақ этика жөніндегі директорға жүгінуге болады.

Жасырын болып қалғысы келетін қызметкерлер www.lorealspeakup.com мекен-жайындағы L’ORÉAL 
SPEAK UP сайтын пайдалануы тиіс, өйткені этика жөніндегі директор олармен жасырын диалогтық 
терезе арқылы сөйлесе алады.

Бұзушылық туралы жасырын мәлімдемені оның дәйектілігіне және қолданыстағы жүйе аясында 
қарастыруға жарамдылығына бағалау онда көрсетілген фактілердің елеулігіне және берілген ақпараттың 
нақтылық дәрежесіне байланысты. 

Егер бұзушылық туралы мәлімдемені оның жасырындық себебі бойынша қарастыру мүмкін емес 
болса, мәлімдеуші www.lorealspeakup.com мекен-жайындағы L’ORÉAL SPEAK UP сайтындағы жасырын 
диалогтық терез арқылы сәйкес хабарлама алады. 

2.6 Компанияға тиісті басшылық жасауды қамтамасыз ету үшін, өкілеттелген тұлғалар тез арада этика 
жөніндегі директорды компанияның атқару комитетінің мүшесінің, Топтың дағдарысқа қарсы жиналысы 
мүшесінің, Топ немесе Аймақ Манком мүшесінің, мемлекет деңгейіндегі бас директордың немесе этика 
жөніндегі жауапты тұлғаның қызметіне байланысты кез келген жағдайлар, бұзушылықтар туралы  
мәлімдемелер немесе баяндамалар туралы хабардар етеді.

2.7 Өкілеттелген тұлғалар келесідей елеулі бұзушылықтарға байланысты кез келген жағдайлар, 
мәлімдемелер немесе баяндамалар туралы этика жөніндегі директорды тез арада хабардар етуі тиіс: 

• заңсыз жолмен ақша табу; 
• дербес немесе ұжымдық жемқорлық;
• қызметтік жағдайын жеке бас мақсаттарында пайдалану; 
• ішкі немесе сыртқы алаяқтық;
• адам құқықтарын немесе негізгі еркіндіктерін кез келген қатаң бұзушылықтар (балалар еңбегін, 

мәжбүрлі еңбекті, оның ішінде заманауи құлдықты, жыныстық емінушілікті, қорлауды, алалауды, 
зорлықты және т.б. қоса алғанда);

• L’ORÉAL-дың беделіне елеулі әсер етуі мүмкін кез келген мәлімдемелер (өзгелерден басқа, L’ORÉAL 
тобының компанияларын кез келген қылмыстық қудалауды, жергілікті билікке құпия ақпараттарды 
ашуды талап етуі мүмкін кез келген жағдайды, жазалу шараларын қолдану туралы кез келген талап 
арыздарды және т.б. қоса алғанда).

3 ҚАДАМ: БҰЗУШЫЛЫҚТАР ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕНІ ҚАБЫЛДАУ 
СЫНБАҒАМДАРЫ

3.1 Мәлімдеуші оның бұзушылықтар туралы мәлімдемесін алу және оның жарамдылығын тексерудің 
болжалды мерзімі туралы 20 жұмыс күні ішінде хабардар болуы тиіс. Егер мәлімдеушіге берілетін 
жауап аударуды қажет ететін болса, бұл мерзім ұзартылуы мүмкін. Бұзушылықтар туралы мәлімдемені 
қабылдауға болатындығын бағалау осы нұсқаулыққа сәйкес екендігін анықтау үшін жасалады 

3.2 Бұзушылық туралы мәлімдеменің алдын ала талдануы немесе ақпарат жинау оның жарамдылығы 
туралы шешімді шығаруға дейін жүргізілуі мүмкін. Мәлімдеушіден қосымша ақпарат ұсыну талап етілуі  
мүмкін.

http://www.lorealspeakup.com
http://www.lorealspeakup.com
http://www.lorealspeakup.com


3.3 Мәлімдеушіні оның бұзушылық туралы мәлімдемесі жарамды болып табыла ма, жоқ па екендігі 
туралы хабардар етеді. Оған сондай-ақ этика жөніндегі директор немесе басқа өкілеттелген тұға 
мәлімдемені қарастыру үшін кімді тағайындайтындығы туралы, және де оның мәлімдемесіне 
байланысты қабылданатын кейінгі шаралар туралы хабардар ету тәсілі туралы хабарлайды.

3.4 Егер бұзушылық туралы мәлімдеме, оның осы нұсқаулық шеңберінен тыс шығуы себепті 
қабылданбайтын болса, онда мәлімдеуші сәйкес хабарлама алады және мүмкіндігінше, оның мәселесінің 
балама тәсілдері бойынша ұсыныстар алады. 

4 ҚАДАМ. БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕНІ ҚАРАСТЫРУ

4.1 2.6 бапта аталған бұзушылық туралы жағдайларды, мәлімдемелерді немесе баяндамаларды тікелей 
этика жөніндегі директор немесе ол тағайындаған тұлғалар қарастырады. Қажет болған жағдайда этика 
жөніндегі директор басшылықтың сәйкес шараларды қабылдауын қамтамасыз етуі тиіс. 

4.2 Этика жөніндегі директор 2.7 бапта аталған жағдайларға, мәлімдемелерге немесе баяндамаларға 
қадағалау жүргізеді, яғни бұзушылық туралы мәлімдемені қарастыру тәртібінің осы нұсқаулық 
ережелеріне сәйкестігін қамтамасыз етеді. 

4.3 2.6 және 2.7 баптарда қарастырылмаған бұзушылықтар туралы мәлімдемелер, сәйкес заңды 
тұлға деңгейінде қарастырылады. Өкілеттелген тұлғалар бұзушылық туралы мәлімдемені қарастыруға 
жауапты тұлғаларды тағайындайды, ал этика жөніндегі жауапты тұлға бұзушылық туралы мәлімдеменің 
қарастырылуын бақылайды. 

4.4 Бұзушылық туралы мәлімдеме қолданыстағы заңнамаға сәйкес қарастырылады. Ол бейтарап, 
қатысушы тараптарға қатысты қандай-да бір теріс түсініктерсіз қарастырылады.

4.5 Бұзушылық туралы мәлімдемеде айыпталған тұлғалар айыптаудың сипаты туралы және 
мәлімдемені кімнің қарастыратындығы туралы хабардар етілген болуы тиіс. Қажет болған жағдайда бұл 
ақпарат бірден берілмеуі мүмкін, мысалы, фактілерді тексеру үшін, дәлелдерді сақтау үшін, жекелеген 
тұлғаларды қорғау үшін немесе жергілікті билік органдарына жүгіну үшін.

4.6 Мәлімдеуші немесе бұзушылық туралы мәлідемеде айыпталған тұлға, мәлімдеменің 
қарастырылуының аяқталуы туралы хабардар етіледі. Мүмкіндігіне қарай олар мәлімдемені қарастыру 
нәтижесі туралы хабардар етіледі. Кейбір жағдайларда құпиялықты немесе заңгерлік талаптарды сақтау 
немесе жекелеген тұлғаларды қорғау қажеттілігі бұзушылық туралы мәлімдеме, оны қарастыру немесе 
оны қарастыру нәтижелері бойынша қабылданған кез келген шаралар туралы нақты мәліметтерді  
хабарлауға кедергі болуы мүмкін. 

5. ҚҰПИЯЛЫҚ

5.1 Өкілеттелген тұлғалар және бұзушылық туралы мәлімдемені қарастыратын тұлғалар, қатаң 
құпиялықты сақтаулары тиіс.

5.2 Мәлімдеушіні сәйкестендіруге мүмкіндік беретін деректер, тек қана оның келісімімен жариялануы 
мүмкін (билік органдарына ақпарат беруді ескермегенде). Егер деректерді беруден бас тартылған 
болса, бұзушылық туралы мәлімдемені қарастыру мүмкін емес болады, мәлімдеушіге сәйкес хабарлама 
беріледі.

5.3 Мәлімдеушінің жеке басы туралы, бұзушылық туралы мәлімдеменің мәні, бұзушылық туралы 
мәлімдемеде айыпталған тұлғалар туралы ақпараттарды тек қана этика жөніндегі директор, өкілеттелген 
тұлғалар немесе мәлімдемені қарастырушы тұлғалар, істі қарастыруға қатысушылар болып табылатын 
қызметкерлерге ғана немесе үшінші тұлғаларға ғана бере алады. 
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5.4 Бұзушылық туралы мәлімдемеде айыпталған мәлімдеуші және істі қарастырудың өзге де 
қатысушылары сондай-ақ құпиялықты қатаң сақтауға міндетті.

5.5 Бұзушылық туралы мәлімдемені қарастыру барысында құпиялықты қамтамасыз ету жөніндегі нақты 
шаралар қабылдануы тиіс (құпиялықты талап ету туралы және орындамаған жағдайдағы ықтимал 
санкциялар туралы жазбаша ескертулер, электронды хаттарды қорғау және т.б. ).

5.6 Жергілікті заңнаманың құжаттарды сақтау туралы талаптарына сәйкес, бұзушылық туралы 
мәлімдеменің деректері мәлімдеменің жарамсыздығы туралы шешім қабылданған сәттен бастап 
немесе мәлімдемені қарастыру аяқталғаннан кейін көп дегенде екі ай өткеннен кейін өшіріледі немесе 
мұрағатталады (мәлімдемені қарастырудың нәтижесі болып тәртіптік немесе соттық іс қарастыру болған 
жағдайларды ескермегенде).

6. ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ЖӘНЕ АҚПАРАТҚА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ

6.1 Этика жөніндегі директор  алғашқы талап ету бойынша, кідіріссіз және шектеусіз, барлық фактілерге, 
деректерге және құжаттарға, олардың форматына немесе тұрпатына қарамастан, қол жеткізе алуы тиіс.   

L’ORÉAL-дың барлық қызметкерлері этика жөніндегі директорға алғашқы талап ету бойынша көмек 
көрсетулері тиіс. 

6.2 Мәлімдеуші және істі қарастырудың барлық қатысушылары мәлімдемені қарастырумен айналысатын 
тұлғаларға толық және жан-жақты көмек көрсетулері тиіс және алғашқы талап ету бойынша оларға, 
кідіріссіз және шектеусіз, барлық фактілерді, деректерді және құжаттарды, олардың форматтарына 
немесе тұрпаттарына қарамас тан, берулері тиіс.

6.3 Этика жөніндегі директор немесе ол тағайындаған тұлғалар немесе бұзушылық туралы мәлімдемені 
қарастырумен айналысатын тұлғалар жолдайтын барлық сұраныстар қатаң құпия сипатқа ие және 
сәйкес түрде өңделулері тиіс. 

6.4 Мәлімдемені қарастырумен айналысатын тұлға немесе мәлімдемені қарастыруға байланысты 
көмегі сұратылатын тұлға, қиындықтарға кездесетін болса, онда мұндай тұлға осы туралы этика 
жөніндегі директорға хабарлауы тиіс. 

7. КЕК АЛУДАН ҚОРҒАУ

7.1 Ешқандай қызметкер өзінің бұзушылық туралы мәлімдемені бергені үшін немесе оны қарастыруға 
қатысқаны үшін жапа шекпеуі тиіс

7.2 Өздерін бұзушылық туралы мәлімдемені бергені үшін немесе оны қарастыруға қатысқаны үшін 
соңына түсіп жүр деп есептейтін барлық қызметкерлер,  этика жөніндегі директорға немесе өкілеттелген 
тұлғамен хабарласа алады. 

8. САНКЦИЯЛАР

L’ORÉAL бұзушылық туралы мәлімдемелерге өте салмақты қарайды және олардың осы нұсқаулыққа 
сәйкес қарастырылуын қамтамасыз етеді. Тәртіптік шаралар (жұмыстан шығаруды қоса алғанда) 
келесі әрекеттер анықталған жағдайда қолданылады:

 
• бұзушылық туралы мәлімдеме әдейі жасалған немесе одан қаржылық сыйақы немее табыс алу 

мақсатында жасалған; 
• бұзушылық туралы мәлімдемені беруге немесе оны қарастыруға кедергі жасау (әрекетпен немесе 

әрекетсіздікпен)
• бұзушылық туралы мәлімдемені қабылдау немесе қарастыру барысында құпиялықты қамтамасыз 

ету жөніндегі міндеттемелерді орындамау
• кек алу немесе қауіп төндіру. 
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2-ШТАТТАН ТЫС ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДЕН 
БҰЗУШЫЛЫҚТАР ТУРАЛЫ ХАБАРДАР ЕТУ

“«Штаттан тыс қызметкерлер» - бұл L’ORÉAL-дың уақытша қызметкерлері, тағылымгерлер және 
қызметтерді жеткізушілердің немесе ішкі мердігерлердің қызметкерлері. 

1 ҚАДАМ: БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕНІ БЕРУ

Бұзушылықтар туралы мәлімдеме өкілеттелген тұлға арқылы, яғни Топтың, Аймақтың немесе 
мемлекеттің Манком мүшесі арқылы немесе этика жөніндегі жауапты тұлға арқылы, не болмаса 
www.lorealspeakup.com мекен-жайындағы L’ORÉAL SPEAK UP қорғалған сайты арқылы беріледі. 

2 ҚАДАМ: БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕНІ ҚАРАСТЫРУ

L’ORÉAL, қаншалықты мүмкін болуына қарай, штаттық қызметкерден бұзушылықтар туралы мәлімдемені 
қарастыру кезіндегідей әдістемені қолданады. 

3. КЕК АЛУДАН ҚОРҒАУ

3.1 Бұзушылықтар туралы мәлімдемені берген немесе оны қарастыруға қатысқан ешқандай штаттан 
тыс қызметкер L’ORÉAL-дың штаттық қызметкерінің кек алуынан жапа шекпеуі тиіс. 

3.2 Егер штаттын тыс қызметкер бұзушылықтар туралы мәлімдемені бергені немесе оны қарастыруға 
қатысқаны үшін кек алу белгілеріне тап болса, оған этика жөніндегі директорға немесе өкілеттелген 
тұлғамен байланысқа шығу қажет. 

4. САНКЦИЯЛАР

L’ORÉAL бұзушылық туралы мәлімдемелерге өте салмақты қарайтындықтан және олардың осы 
нұсқаулыққа сәйкес қарастырылуын қамтамасыз ететіндіктен, компания штаттан тыс қызметкердің 
келесі әрекеттерді орындауы анықталған жағдайда онымен қарым-қатынастарды тоқтату құқығын өзіне 
қалдырады: 

• бұзушылық туралы мәлімдеме әдейі жасалған немесе одан қаржылық сыйақы немесе табыс алу 
мақсатында жасалған; 

• бұзушылық туралы мәлімдемені беруге немесе оны қарастыруға кедергі жасау (әрекетпен немесе 
әрекетсіздікпен)

• бұзушылық туралы мәлімдемені қабылдау немесе қарастыру барысында құпиялықты қамтамасыз 
ету жөніндегі міндеттемелерді орындамау

• кек алу немесе қауіп төндіру. 

Қызметкер жеке өзі тап болған, L’ORÉAL компаниясында болған, болып жатқан немесе  болуы 
мүмкін және L’ORÉAL  компаниясына, оның штаттық немесе штаттан тыс қызметкерлерінің немесе 
іскерлік серіктестерінің біріне қатысты келесі фактілер туралы риясыз және ізгі ниетті хабарлама/
хабардар ету мүмкіндігін береді: 

• ылмыстық іс-әрекет (қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзу);  
• Заңды немесе нормативтік актіні қатаң және айқын бұзу;
• Қауіп төндіруі немесе қоғам мүдделеріне (немесе халықтың денсаулығына, қауіпсіздігіне, әл-

ауқатына) елеулі залал келтіруі мүмкін жағдайлар;
• Адамның құқықтарын немесе негізгі еркіндіктерін ықтимал немесе іс жүзінде қатаң бұзу;
• Адамның немесе қоршаған ортаның денсаулығына және қауіпсіздігіне қатысты ықтимал немесе 

іс жүзіндегі қатаң бұзушылықтар;
• Жоғарыда аталған әрекеттердің кез келгенін әдейі жасыру;
• Бұзушылық туралы мәлімдеме тапсырғаны немесе оны қарастыруға қатысқаны үшін кек алу

«Штаттан тыс қызметкерлер» - бұл L’ORÉAL-дың уақытша қызметкерлері, тағылымгерлер және 
қызметтерді жеткізушілердің немесе ішкі мердігерлердің қызметкерлері. 

http://www.lorealspeakup.com
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3- L’ORÉAL-ДЫҢ МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРЫНАН 
БҰЗУШЫЛЫҚТАР ТУРАЛЫ ХАБАРЛАУ
«Мүдделі тұлғалар» - бұл L’ORÉAL-дың жеткізушілері, клиенттері, тұтынушылары, акционерлері және 
азаматтық қоғам өкілдері. 

L’ORÉAL  өзінің барлық мүдделі тараптарына фактілер туралы риясыз және ізгі ниетті хабарлама/
хабардар ету  мүмкіндігін береді: 

• Адамның құқықтарын немесе негізгі еркіндіктерін ықтимал немесе іс жүзінде елеулі бұзу;
• Адамның немесе қоршаған ортаның денсаулығына және қауіпсіздігіне қатысты ықтимал немесе 

іс жүзіндегі елеулі бұзушылықтар
• Дербес немесе ұжымдық жемқорлық немесе ақшаны заңсыз жолмен табу жағдайлары
• Мүдделер қайшылығы
• Жоғарыда аталған әрекеттердің кез келгенін әдейі жасыру;
• Бұзушылық туралы мәлімдеме тапсырғаны немесе оны қарастыруға қатысқаны үшін кек алу

Бұзушылық туралы мәлімдеме, егер онда көрсетілген фактілер, автордың пікірі бойынша, L’OREAL-
дың немесе оның ішкі мердігерлерінің немесе жеткізушілерінің қызметінің нәтижесінде болған, 
болып жатқан немесе  болуы мүмкін болса, ал аталған бұзушылықтар осындай ынтымақтастыққа 
байланысты болса, қарастырылатын болады.

1 ҚАДАМ: БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕНІ БЕРУ

Бұзушылықтар туралы мәлімдеме www.lorealspeakup.com мекен-жайындағы L’ORÉAL SPEAK UP 
қорғалған сайты арқылы беріледі. 

2 ҚАДАМ: БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕНІ ҚАРАСТЫРУ

L’ORÉAL, қаншалықты мүмкін болуына қарай, штаттық қызметкерден бұзушылықтар туралы мәлімдемені 
қарастыру кезіндегідей әдістемені қолданады. 

3.КЕК АЛУДАН ҚОРҒАУ

3.1 Бұзушылықтар туралы мәлімдемені берген немесе оны қарастыруға қатысқан ешқандай мүдделі 
тарап L’ORÉAL-дың штаттық қызметкерінің кек алуынан жапа шекпеуі тиіс. 

3.2 Егер мүдделі тарап бұзушылықтар туралы мәлімдемені бергені немесе оны қарастыруға қатысқаны 
үшін кек алу белгілеріне тап болса, оған этика жөніндегі директормен байланысқа шығу қажет.

4. САНКЦИЯЛАР

L’ORÉAL бұзушылық туралы мәлімдемелерге өте салмақты қарайтындықтан және олардың осы
нұсқаулыққа сәйкес қарастырылуын қамтамасыз ететіндіктен, келесі жағдайларда сотқа жүгіну құқығын
өзіне қалдырады: 

• бұзушылық туралы мәлімдеме әдейі жасалған немесе одан қаржылық сыйақы немесе табыс алу 
мақсатында жасалған; 

• бұзушылық туралы мәлімдемені беруге немесе оны қарастыруға кедергі жасау (әрекетпен немесе 
әрекетсіздікпен)

• бұзушылық туралы мәлімдемені қабылдау немесе қарастыру барысында құпиялықты қамтамасыз 
ету жөніндегі міндеттемелерді орындамау

• кек алу немесе қауіп төндіру. 

http://www.lorealspeakup.com
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КІРІСПЕ

Құпиялық туралы осы ережелер бұзушылықтар туралы хабардар ету саясаты аясында бұзушылықтар 
туралы хабардар ету барысында берілетін немесе жиналатын дербес деректердің қалай өңделетіндігін 
түсіндіреді. 

ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ

Бұзушылық туралы мәлімдемені берген кезде L’ORÉAL-дың штаттық және штаттан тыс қызметкерлері, 
және де басқа да мүдделі тұлғалар L’ORÉAL компаниясына өзінің дербес деректерін және бұзушылық 
туралы мәлімдемеде айыпталған тұлғаның/тұлғалардың, айыпталғанның/айыпталғандардың деректерін 
және/немесе мәлімдемені қарастыру үшін қажет ақпараттарды бере алатын тұлғаның/тұлғалардың 
деректерін бере алдады. Бұдан басқа, бұзушылық туралы мәлімдемені қарастыру барсында L’ORÉAL 
басқа тұлғаның/басқа тұлғалардың дербес деректерін жинай және өңдей алады. 

Бұзушылықтар туралы хабардар ету саясатының аясында келесідей дербес деректер жиналуы және 
өңделуі мүмкін: 

• мәлімдеушінің жеке басы, лаузаымы және байланыс деректері; 
• Бұзушылық туралы мәлімдемеде айыпталған тұлғаның/тұлғалардың жеке басы, лауазымы және 

байланыс деректері; 
• Бұзушылық туралы мәлімдемені қарастыру нәтижесінде алынған немесе мәлімдеуші ерікті түрде 

берген кез келген басқа ақпарат.

Бұзушылық туралы мәлімдемені қарастыру кезінде L’ORÉAL сондай-ақ бұзушылық туралы мәлімдемені 
қарастыру үшін қажетті ақпаратты бере алатын тұлғаның/тұлғалардың дербес деректерін жинауы 
мүмкін (бұл тұлғаларды сондай-ақ мәлімдеуші көрсетуі мүмкін). 

МАҚСАТТАР

 Дербес деректер бұзушылық туралы мәлімдеменің жарамдылығын бағалау, фактілерді тексеру және 
қажет болған жағдайда сәйкес шараларды қабылдау мақсатында жиналады және өңделеді. Бұл сондай-
ақ L’ORÉAL-ға өзінің заңгерлік міндеттемелерін орындауға және өзінің заңды мүдделерін қорғауға 
(заңнаманы және L’ORÉAL-дың этикалық ұстанымдарын орындауға ) мүмкіндік береді.   

ДЕРЕКТЕР ОПЕРАТОРЛАРЫ

L’ORÉAL-дың дербес деректерін жинауды және өңдеуді жүзеге асыратын оператор болып L’ORÉAL 
табылады. 

Бұзушылық туралы мәлімдемені қарастыру кезінде дербес деректер жиналуы, өңделуі немесе L’ORÉAL 
Тобының басқа компанияларына, мысалы, сәйкес қызметкер, штаттан тыс қызметкер немесе мүдделі 
тарап жұмыс істейтін немесе жүрген компанияға берілуі мүмкін. Бұл жағдайда осындай команиялар 
сондай-ақ деректер операторы ретінде әрекет жасайды. L’ORÉAL тобының барлық компаниялары 
құпиялық туралы осы ережелерде көрсетілген мақсаттарда ғана дербес деректерді өңдеулері тиіс. 
Бұзушылықтар туралы хабардар ету саясатын қолдануға байланысты басқа компаниялардың дербес 
деректерді пайдалануы туралы қосымша ақпарат алу үшін, құпиялық саясатымен немесе сәйкес 
компанияның құпиялық туралы ережелерімен, және де кез келген қолданылатын саясаттармен немесе 
ережелермен танысыңыз.

 

ҚҰПИЯЛЫҚ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕР
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L’ORÉAL Тобы дербес деректерді қалай жинайтындығы және өңдейтіндігі туралы қосымша ақпарат алу 
үшін, деректердің субъектілері мына мекен-жай бойынша сұраныс жібере алады: 

L’ORÉAL S.A.
Direction Generale de L/Ethique (Этика жөніндегі директордың кеңсесі)

41 rue Martre
92100 Clichy

FRANCE (Франция)
Тел.: +33147568793

Эл.почта: ethics@loreal.com

L’ORÉAL-дың нақты компанияларында дербес деректерді жинау және өңдеу туралы қосымша ақпараттар 
құпиялық саясатында немесе осындай компанияның құпиялық туралы ережелерінде көрсетілген. 

САҚТАУ

Жергілікті заңнаманың құжаттарды сақтау туралы талаптарына сәйкес, бұзушылық туралы мәлімдеменің 
деректері мәлімдеменің жарамсыздығы туралы шешім қабылданған сәттен бастап немесе мәлімдемені 
қарастыру аяқталғаннан кейін көп дегенде екі ай өткеннен кейін өшіріледі немесе мұрағатталады. Егер 
бұзушылық туралы мәлімдеменің деректері мәлімдеменің жарамды екендігі туралы шешім қабылданған 
сәттен бастап немесе мәлімдемені қарастыру аяқталғаннан кейін көп дегенде екі ай өткеннен кейін 
өшіріледі немесе мұрағатталады. Егер бұзушылық туралы мәлімдемені қарастыру нәтижесі болып 
тәртіптік немесе соттық істі қарастыру табылатын болса, мәлімдеудің деректері  істі қарастырудың 
барлық кезеңінде және құжаттарды сақтаудың кез келген жергілікті талаптарына сәйкес сақталатын 
болады.  

ДЕРЕКТЕРДІ АЛУШЫЛАР

Берілген немесе жиналған дербес деректерге вице-президент және этика жөніндегі директор, 
бұзушылық туралы мәлімдемені қарастыру үшін олар тағайындаған тұлғалар, және де ол деректер 
алу және/немесе бұзушылық туралы мәлімдемені қарастыру немесе бұзушылықтар туралы хабардар 
ету саясатына сәйкес тиісті шешімдер қабылдау мақсатында жүгінуі мүмкін өзге тұлғалар қол жеткізе 
алады. Ол L’ORÉAL немесе оның компанияларындағы 
 
Егер бұзушылық туралы мәлімдеме www.lorealspeakup.com мекен-жайындағы L’ORÉAL SPEAK UP 
қорғалған сайты арқылы берілген болса, сыртқы провайдер сондай-ақ деректерді алушы деп есептеледі. 

Барлық осы тұлғалар қатаң құпиялықты сақтаулары тиіс. 

ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚТАН ТЫС ЖЕРЛЕРГЕ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ БЕРУ

Бұзушылық туралы мәлімдемені қарастыру кезінде дербес деректер L’ORÉAL-дың Франциядағы басты 
компаниясынан еншілес компаниялардағы осы мәлімдемені қарастырумен айналысатын тұлғаларға 
беріле алады. Мұндай берудің мақсаты - бұзушылық туралы мәлімдеменің тиісті түрде қарастырылуын 
қамтамасыз ету.

Еуропалық Одақтан тыс жерлердегі, деректерді қорғаудың тиісті деңгейіне кепілдік бере алмайтын  
мемлекеттерге дербес деректерді беру, Еуропалық комиссия мақұлдаған стандарттық шарттық 
ережелерді қоса алғанда, кепілдіктер туралы сәйкес келісімнің әсеріне ұшырайды.

Деректердің субъектілері осы шарттардың көшірмелерін «Деректер операторлары» тарауында аталған 
деректер операторларынан сұрата алады. 

mailto:ethics%40loreal.com?subject=
mailto:www.lorealspeakup.com?subject=
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ҚАРСЫЛЫҚ БІЛДІРУ ҚҰҚЫҒЫ

Деректер субъектілері кез келген уақытта олардың дербес деректерін өздерінің нақты жағдайларына 
байланысты себептермен өңдеуге қарсылық білдірулері мүмкін. 

Бұзушылық туралы мәлімдемені қарастыру, егер мәлімдеуші өзінің қарсылық білдіру құқығын 
пайдаланатын болса, айтарлықтай қиындайды, ал кейбір жағдайларда мүмкін емес болады. 

Бұдан басқа, қарсылық білдіру құқығы L’ORÉAL-дың бұзушылық туралы мәлімдемені  қарастыру және 
мәлімдеушілерді қорғау  жөніндегі өзінің заңгерлік міндеттемелерін орындауға кедергі жасау үшін 
пайдаланыла алмайды. 

БАСҚА ҚҰҚЫҚТАР

Деректер субъектілері сондай-ақ келесі құқықтарға ие:

• Өзінің дербес деректеріне қол жеткізу құқығы, бұл деректер операторынан өзінің дербес деректері 
өңделіп жатыр ма, жоқ па екендігі туралы ақпарат алуды білдіреді, ал өңделген жағдайда – дербес 
деректерге және оларды өңдеу туралы нақты ақпаратқа қол жеткізу құқығы (қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес); 

• Анық емес дербес деректерді түзету және толық емес дербес деректерді толықтыру құқығы;
• Дербес деректерді өшіруді талап ету құқығы, бұл сондай-ақ «ұмыт болу құқығы» деп аталады, ол 

деректер субъектілеріне оператордан өздерінің дербес деректерін белгілі жағдайларда (мысалы, 
егер дербес деректер L’ORÉAL-ға бұзушылық туралы мәлімдемелерді қарастыруға бұдан былай 
керек емес болса) өшіруді талап етуге мүмкіндік береді; осы құқықты жүзеге асыру L’ORÉAL 
қолданатын құжаттарды сақтауға қойылатын талаптарға байланысты. 

• Дербес деректерді өңдеуді шектеу құқығы (кейбір жағадайларда өңдеуді тоқтатуды қоса алғанда); 
• Субъекті қайтыс болғаннан кейін өздерінің дербес деректерін сақтау, өшіру және беру туралы 

нұсқаулар беру құқығы. 

Қарсылық бідлдіру құқығы сияқты жоғарыда аталған құқықтар L’ORÉAL-дың бұзушылық туралы 
мәлімдемені  қарастыру және мәлімдеушілерді қорғау  жөніндегі өзінің заңгерлік міндеттемелерін 
орындауға кедергі жасау үшін қолданыла алмайды. 
Бұл құқықтар «Деректер операторалары» тарауына сәйкес деректер операторына сұраныс жолдау 
арқылы жүзеге асырыла алады. 

ШАҒЫМДАР БЕРУ ҚҰҚЫҒЫ

Деректер субъектілері өздері тұрақты тұратын, жұмыс істейтін немесе қолданылатын ережелердің 
болжалды бұзылуы болған Еуропалық Одақтың мүше-мемлекетінің құзіретті қадағалау органына шағым 
беруге құқылы. 
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