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Vezérigazgatói üzenet

Mottónk angolul, miszerint „We Help People, One Caring Interaction at a
Time” megtestesíti mindazt, amit mi vállalatként képviselünk, és alapvető
értékeinkként fontosnak tartunk. Ahhoz, hogy partnereinkkel és azok
ügyfeleivel bizalmi légkört alakíthassunk ki, saját szervezetünkön belül
kell elkezdeni a munkát.
Az erős etikai és megfelelőségi kultúra támogatásához és ösztönzéséhez
családunkon,
a
SYKES-on
belül
meg
kell
erősítenünk
elkötelezettségünket és támogatásunkat a munkahelyi feddhetetlenség
és szakmai magatartás felé. A SYKES Magatartási szabályzat (Standards
of Conduct, röviden: SoC) információkkal és háttéranyagokkal segít a
munkavállalóknak megérteni a vállalati eljárásokat és szabályokat,
valamint a jogi és szabályozói kötelezettségeket.
A SYKES vállalat szerves tagjaiként mindannyiunkkal szemben elvárás,
hogy személyes magatartás tekintetében felelősséget vállaljunk az
elfogadható üzleti elvek betartásáért, és hogy mindenkor magas szintű
személyes feddhetetlenséget tanúsítsunk. A SoC ehhez gyors
referenciaként szolgál, amely felvázolja a SYKES munkavállalóival
szembeni elvárások főbb alapelveit. Ezeket a szabályokat
mindannyiunknak ismerni kell, és gyakran át kell tekintenünk őket, mert a
törvények módosításával és változásával együtt frissülhetnek.
A SoC világossá teszi szervezetünk céljait, értékeit és elveit, és ezeket
összeköti a szakmai magatartás szabályaival. Ennek segítségével
biztosíthatjuk, hogy a SYKES első osztályú vállalat maradjon, amelyre
mindannyian büszkék lehetünk.
Amennyiben e szabályok vagy felelősségeink kapcsán bármilyen
kérdésük van, kérjük, forduljanak felettesükhöz vagy a helyi HR
részleghez. Amennyiben olyan konkrét helyzet kapcsán van szükségük
tanácsadásra, amelyre jelen anyag nem tér ki, kérjük, beszéljenek
felettesükkel vagy a HR egy munkatársával.

Üdvözlettel,
Chuck Sykes
Elnök-vezérigazgató
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Bevezetés
Az üzleti és személyes magatartás magas szintű etikai normáinak biztosításánál
a SYKES arra alapoz, hogy munkavállalói a magatartás és feddhetetlenség
személyes és szakmai színvonalát egyaránt fenntartják. Meg kell erősítenünk
elkötelezettségünket és támogatásunkat a munkahelyi feddhetetlenség és
professzionalizmus felé.
A világ számos vezető márkájának bizalmát élvező partnerként a SYKES
proaktívan igyekszik ügyfelei, vevői és munkavállalói mindenkori védelméről
gondoskodni. Személyre szabott útmutatók és oktatási anyagok biztosításával
munkatársaink körében erős és következetes etikai kultúra kiépítése mellett
köteleztük el magunkat.
A SYKES Magatartási szabályzatában (SoC) felvázolt megfelelőségi és integritási
normák nem teljesen új keletűek. Olyan szabályokat szerveznek egybe,
foglalnak össze és frissítenek egyetlen praktikus útmutatóban, amelyek már
évek óta érvényben vannak, illetve olyan újakat, amelyek digitális átalakulásunk
részeként merültek fel vállalatunk számára.
A SYKES SoC információkkal és háttéranyagokkal segít a munkavállalóknak
megérteni a vállalati eljárásokat és szabályokat, valamint jogi és szabályozói
kötelezettségeket. E szabályok betartását a SYKES valamennyi munkatársától
elvárjuk. A SYKES globális szervezet, ami mindannyiunk számára óriási
felelősséget jelent az etika és az integritás gondos kezelésével kapcsolatban.
Az Önök felelőssége, hogy tisztában legyenek azokkal a regionális előírásokkal,
amelyeknek globális hatása is lehet. Például:
A munkavállalókra különböző országok és szervezetek, például az Európai Unió
törvényei, szabályai és előírásai vonatkozhatnak.
A SYKES az Egyesült Államokban létrejött vállalkozás, és az amerikai törvények
akkor is hatályban lehetnek, ha az üzleti tevékenységeket az Egyesült
Államokon kívül folytatják. Hasonlóképpen, más országok is alkalmazhatják
törvényeiket határaikon kívül.
Az Európai Unióban vonatkozhat Önökre egy külső szervezettel kötött
szerződés.
A SYKES valamennyi helyszíne közös magatartásformákat, szabályokat és
normákat követ. A szabályok és előírások megsértése eseti elbírálás alá esik, és
fegyelmi következményekkel jár, ahol indokolt. A retorzió mértéke a
szabálysértés jellegétől és súlyosságától, valamint a munkavállaló múltjában
előforduló korábbi vétségektől függ (ha volt ilyen). A helyi törvények, szokások
és megállapodások függvényében bizonyos magatartási szabályok és fegyelmi
eljárások helyszínenként eltérők lehetnek.
Ezek a normák a SYKES feddhetetlenség iránti elkötelezettségének sarokkövei.
Önök kötelesek ismerni és megismerni a saját helyszínükre vonatkozó sajátos
magatartási szabályokat és fegyelmi folyamatokat. A helyi HR részlegek
bármilyen kérdésben rendelkezésükre állnak.
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A. SYKES küldetése, jövőképe, célja
és kultúrája
Küldetésünk
Küldetésünk az, hogy jelentős mértékben fejlesszük ügyfeleink vállalkozásait, és
a gépi intelligenciát az emberi leleményességgel ötvözve modernizáljuk,
optimalizáljuk és integráljuk a vásárlók érintkezési pontjait a teljes kereskedelmi
értékláncon belül, és ezáltal segítsünk a fogyasztóknak megtalálni és
használatba venni azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyekre
szükségük van.

Jövőképünk
Szeretnénk, ha világszerte olyan vállalatként ismernének minket, amely
meghatározókapcsolatokat hoz létre márkák és fogyasztók között, pozitív hatást
gyakorol munkatársaink életére, és egyben felelős és köztiszteletben álló
vállalati polgár.

Célunk
cselekedjünk egyként
WE
vállaljuk a kihívást
HELP
ügyeljünk rá, hogy mindenki fontos legyen
PEOPLE,
minden pillanat számítson
ONE
ésszel és szívvel szolgáljunk
CARING
építsünk bizalmat
INTERACTION
mindig naprakészen
AT A TIME.

A SYKES kultúra
Nálunk, a SYKES-nál a jó hírnév megteremtésének és terjesztésének képessége
globális szintű. Kiváltságnak tekintjük, hogy nap mint nap a legjobbteljesítményt
nyújtjuk, egymást, nemzetközi ügyfeleinket, valamint közösségeinket szolgálva.
Minden nap arról szól, hogy változást hozzunk mások életébe, és ebbe
beletartozik az a hatás is, amelyet munkatársaink életére gyakorolunk. Célunk
az, hogy minden egyes alkalommal, amikor kapcsolatba lépünk, segítsük az
embereket, és ez meghatározza azt, ahogy viselkedünk, ahogy döntéseket
hozunk, és akik vagyunk.
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A. A SYKES küldetése, jövőképe, célja
és kultúrája
WE

HELP

PEOPLE,

cselekedjünk egyként

vállaljuk a
kihívást

ügyeljünk rá, hogy
mindenki fontos legyen

Értékeljük mások
szempontjait ;
Vállaljunk felelősséget
egymás felé ;
Tartsuk magunkat a
célunkhoz.

Ne féljünk a kudarctól;
Találjuk meg a megoldást
minden kihívásra;
Kezeljük a sajátunkként.

Vonjunk be másokat, hogy
együtt többre legyünk
képesek ;
Emeljük fel egymást;
Értékeljük különbségeinket.

ONE

CARING

INTERACTION

AT A TIME.

minden pillanat
számítson

ésszel és szívvel
szolgáljunk

építsünk
bizalmat

mindig naprakészen

Cselekedjünk;
Teremtsük meg a
pillanatot – ne várjunk rá;
Gondolkodjunk a
kereteken kívül .

Értékeljük mások idejét,
véleményét és érzéseit;
Mutassunk példát;
Nyújtsunk segítő
kezet minden nap.

Kommunikáljunk nyíltan;
Legyünk őszinték és
hitelesek, de kedvesek is;
Tartsuk magunkat ahhoz,
amit vállaltunk.

Tanuljunk folyamatosan
legyünk a változás előidézői.
Legyünk jelen.
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B. A munkavállalók, ügyfelek és
közösségek iránti elkötelezettségünk

A SoC előírásai a SYKES feddhetetlenség iránti elkötelezettségének sarokkövei.
E normák fenntartása a SYKES valamennyi munkavállalójával és tisztviselőjével
szemben elvárás világszerte:
• Munkavállalóink körében a munkahelyen és azon kívül egyaránt
elvárjuk a magas színvonalú szakmai magatartás fenntartását.
• Az egyenlő foglalkoztatási lehetőségekre vonatkozó valamennyi
hatályos törvényt és előírást betartjuk és támogatjuk, és nem tűrjük a
megkülönböztetést faj, bőrszín, vallás, nemzeti hovatartozás, fogyatékosság,
nem vagy kor, illetve egyéb védett besorolás alapján.
• Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy valamennyi munkatársunk és
látogatónk számára biztonságos és egészséges munkahelyi környezetet
biztosítsunk.
• Az üzleti tranzakciókat szabályozó valamennyi törvényt és jogszabályt
betartjuk, tisztességes versenytársként járunk el, és a vállalat vagyonát csak
jogszerű és etikus célokra használjuk.
• Vállalatunk, ügyfeleink és ügyfeleink vásárlóinak bizalmas és jogvédett
információit megóvjuk.
• A vállalat és ügyfeleink tulajdonát megfelelően használjuk, és
tiszteletben tartjuk a SYKES, illetve ügyfeleink technológiai eszközökre
vonatkozó megállapodásait.
• Jelentünk minden vélelmezett tisztességtelen tevékenységet, amelyről
tudomást szerzünk vagy amelyet észlelünk.
• A legmagasabb szintű feddhetetlenséggel és szakmai udvariassággal
járunk el, ügyfeleink vásárlói számára világszínvonalú szolgáltatást biztosítunk,
ügyfeleink márkái iránt pedig egyenként építjük ki a vásárlók hűségét.
• Értékeljük azokat a helyi közösségeket, amelyeken belül működünk, és
rendszeresen és aktívan hozzájárulunk közösségeink fejlődéséhez.
• Bizonyos „kulcsfontosságú munkatársnak” tekintett munkavállalóknak
(jellemzően igazgatói szinten és a fölött) évente kötelességük megerősíteni,
hogy egyetértenek jelen SoC tartalmával.

Professionalism

A SYKES SoC fontos információs anyag munkavállalóink (és ezen belül
leányvállalataink munkavállalói), illetve mindenki számára, aki a SYKES-ot
képviseli. Alapjait az üzleti és szakmai magatartásunkra vonatkozó magas szintű
etikai normák jelentik. Elkötelezettek vagyunk a SYKES sikere és az ügyfeleink
számára nyújtott minőségi és innovatív szolgáltatások mellett; ám nem engedünk
az etikus üzleti gyakorlatokból.
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C. Elkötelezettségünk a
feddhetetlenség kultúrája iránt
Az üzleti magatartásformák fontos szerepet játszanak a SYKES
feddhetetlenségének kiépítésében és fenntartásában. A SYKES számos
útvonalat és folyamatot biztosít, amelyek révén jogunk, felelősségünk és
kötelességünk kérdéseket feltenni, magyarázatokat keresni és jelenteni a
színvonal
esetleges
romlásait.
E
folyamatok
alkalmazása
iránti
elkötelezettségünk segít megszilárdítani a SYKES erős etikai kultúráját.

A munkavállalókat arra ösztönözzük, és tőlük el is várjuk, hogy jelezzék, ha
bármilyen aggályuk felmerül a vállalat, illetve a vállalat munkatársainak és
képviselőinek gyakorlatai kapcsán, és elvárjuk tőlük, hogy jelentsék a hatályos
törvények és jogszabályok vagy vállalati szabályzatok vélelmezett megsértését
minden olyan országban, ahol a SYKES üzleti tevékenységet folytat. A kérdések
és/vagy aggályok felvetésének útvonalai közé tartozik a vezetőség, a HR, a
vállalati főjogász, a megfelelőségi vezető és a HR Global Compliance. Etikai
aggály jelentésekor:
•Tisztességesen és tisztelettel fognak Önökkel bánni.
•Közlendőjük a lehető legnagyobb fokú védelmet fogja élvezni.
• Aggályaikat komolyan kivizsgálják, és ha nem is oldódnak meg a hívás
során, a megoldást követően Önöket is tájékoztatják.
•Nem kell azonosítaniuk magukat.
•Amennyiben
azonosítják
magukat,
személyazonosságukat mások előtt ne fedjék fel.

kérhetik,

hogy

•A hívásuk miatt nem kerülhetnek hátrányba, és nem kerül sor
megtorlásra. Amennyiben bárki megpróbálja hívásukat megakadályozni vagy
hívásukat megtorolja, fegyelmi eljárásban részesül.

A vállalati szabályzatok, eljárások vagy a Magatartási szabályzat be nem
tartásának következményei
A SYKES kialakított különféle szabályzatokat és eljárásokat. A SoC, illetve a
SYKES szabályzatai és eljárásai a SYKES valamennyi munkavállalójára és
leányvállalatára érvényesek. Üzleti tevékenységünk jellegéből adódóan vannak
olyan további munkaszabályok és előírások, amelyeket bizonyos
munkaprogramokon vagy országokon belül követni kell. Minden munkavállaló
felé elvárás, hogy ismerje ezeknek az előírásoknak és eljárásoknak a célját, és
hogy maradéktalanul megértse azokat, amelyek saját munkaköri
kötelességeikre vonatkoznak. E szabályok, vállalati szabályzatok, eljárások
bármelyikének, illetve a SoC-nak a megsértése fegyelmi eljárást vonhat maga
után, amely végső esetben elbocsátással is végződhet.

Respectfulness

Kérdések és aggályok felvetése
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A SYKES komolyan veszi az üzleti feddhetetlenség iránti elkötelezettséget, és a
SoC, illetve a vállalati szabályzatok és eljárások bármely megsértése esetén
megteszi a megfelelő válaszlépéseket. A mulasztásokról és visszaélésekről
szóló állításokat alaposan kivizsgáljuk, és amennyiben a vizsgálat megállapítja a
szabálysértést, kezdeményezzük a megfelelő fegyelmi vagy javító
intézkedéseket. A SYKES jellemzően progresszív fegyelmi folyamatot követ;
azonban az adott szabálysértés súlyossága alapján áttekintjük a hasonló
szabálysértéseknél már alkalmazott intézkedéseket, és időnként döntünk egy
vagy több lépés kihagyásáról. Ha egy szabálysértés elég súlyos ahhoz, hogy
esetlegesen elbocsátással járjon, sor kerülhet a felsővezetők bevonására is a
vizsgálati dokumentumok és hasonló körülmények között hozott korábbi
intézkedések független kivizsgálásáról szóló döntéshez.

1. rész: A sokszínűség fenntartása
Egy sokszínű munkahely egyedülálló tulajdonságainak és tehetségeinek
integrálása a munkahelyen és a közösségen belül is nagyobb rugalmasságot és
kreativitást tesz lehetővé. A SYKES támogatja a sokszínűséget a munkahelyen,
illetve ügyfelei és beszállítói körében is. Elkötelezettek vagyunk az egyenlő
foglalkoztatási és szerződéses lehetőségek mellett fajra, bőrszínre, vallásra,
nemre, nemzeti hovatartozásra, fogyatékosságra, egészségi állapotra, szexuális
beállítottságra, veterán státuszra, korra vagy egyéb törvényileg védett jellemzőre
való tekintet nélkül, és a jövőben is:
• kizárólag képesség, tapasztalat, képzettség, intelligencia és
feddhetetlenség alapján választjuk ki és alkalmazzuk munkatársainkat;
• a munkatársakat igény, a tanúsított teljesítmény, valamint a vállalati
szabályzatoknak való megfelelés alapján képezzük, kompenzáljuk, helyezzük át,
minősítjük vissza vagy bocsátjuk el;
• ösztönözzük az egyén fejlődését önfejlesztés és teljesítményjavulás
tekintetében; valamint;
• vezetési gyakorlatok és szabványműveleti eljárások segítségével
biztosítjuk a teljes egyenlőséget valamennyi munkavállaló számára.

2. rész: Kábítószer és alkohol
Munkavállalóink egészsége és biztonsága fontos a SYKES és ügyfelei számára,
és ez megkívánja tőlünk, hogy valamennyien olyan anyagok vagy tevékenységek
befolyásától mentesen dolgozzunk, amelyek megakadályozhatnák vagy
gátolhatnák a biztonságos és hatékony munkavégzést. A munkavállalók soha
nem végezhetik munkaköri feladataikat alkohol, szabályozott anyagok (kivéve
orvos által felírt gyógyszerek) vagy illegális drogok hatása alatt. Alkohol vagy
szabályozott anyagok, ezen belül illegális drogok használata, birtoklása,
terjesztése vagy előállítása a vállalat területén tilos.

Respectfulness

C. Elkötelezettségünk a
feddhetetlenség kultúrája iránt
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3. rész: Elkötelezettségünk a biztonságos és tiszteletteljes munkahelyi
környezet mellett
A SYKES elkötelezett egy olyan munkahelyi környezet fenntartása mellett, amely
tiszteletben tartja minden munkatárs méltóságát és közreműködését, és lehetővé
teszi számunkra, hogy megfélemlítéstől, kényszertől vagy törvénytelen, ezen belül
szexuális zaklatástól mentesen végezzük munkánkat.
A zaklatás, diszkrimináció és fenyegetések megelőzése egymás jogainak és
méltóságának tiszteletén alapszik. A diszkrimináció és a zaklatás a
magánszemélyeknek a megfélemlítéstől vagy bántó magatartástól mentes
munkahelyi környezethez való jogát sértik, és a SYKES nem tolerálja az ilyen
viselkedést. Ezenkívül nem tűrjük az olyan verbális vagy fizikai magatartást sem,
ami munkahelyi erőszakhoz vezethetne. Minden ilyen problémát komolyan kell
vennünk, és ezeket haladéktalanul jelentenünk kell a vállalati főjogásznak és/vagy
a megfelelőségi vezetőnek, a megtorlástól való félelem nélkül.
Elkötelezettek vagyunk egy olyan munkahelyi környezet biztosítása mellett, ahol
minden munkatárssal az őket megillető tisztelettel és figyelmességgel bánnak. A
kellemes, professzionális és eredményes munkahelyi környezet fenntartása
érdekében a vállalat a zaklatás minden formáját tiltja. Semmiféle olyan
magatartást nem tolerálunk, amely sérti egy munkavállaló, ügyfél vagy vásárló
méltóságát, vagy egyéb módon kellemetlen helyzetbe hozza a vállalatot.

A SYKES és munkavállalói kötelesek mindig, minden tettükben becsülettel és
tisztességgel eljárni, üzleti gyakorlatainkat is beleértve. Ennek elmulasztása
nemcsak a szóban forgó munkavállaló(k) számára jelent kockázatot az
elbocsátás lehetősége miatt, de a SYKES kapcsolatát is veszélyezteti az
ügyfelekkel, és mind a vállalat, mind az egyes érintett munkavállalók számára
jelentős bírságokkal, büntetésekkel vagy jogi lépésekkel járhat. A SYKES minden
munkavállalójától elvárja, hogy a vállalat nevében végzett valamennyi
tevékenységük során a legmagasabb szintű szakmai üzleti etikát és integritást
tanúsítsák. A munkavállalóknak minden szinten be kell tartaniuk az üzleti
tranzakciókat szabályozó valamennyi törvényt és jogszabályt, tisztességesen és
versenyszerűen kell eljárniuk, és a vállalat vagyonát csak jogszerű és etikus
célokra használhatják.
Az „összeférhetetlenség” kifejezés magába foglal minden olyan körülményt,
amely kétségessé teheti egy munkavállaló képességét arra, hogy a vállalati
érdekek vonatkozásában teljes tárgyilagossággal járjon el. A munkavállalóknak
kerülniük kell az olyan helyzeteket, amelyekben saját személyes érdekeik és a
SYKES érdekei ütköznek vagy látszólag ütközhetnek.

Integrity

4. rész: Elkötelezettség az etikus üzleti gyakorlatok mellett
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Személyes összeférhetetlenség

• Munkavállalói viszony egy versenytársnál vagy egy potenciális
versenytársnál;
• Üzletkötés egy munkavállaló vagy egy munkavállaló családtagja
tulajdonában lévő vagy általa szerződtetett céggel;
• Tanácsadói szerep, illetve személyes melléktevékenység folytatása a
SYKES egy jelenlegi vagy potenciális ügyfelénél, beszállítójánál, szállítójánál,
alvállalkozójánál és/vagy versenytársánál;
• Olyan pénzügyi érdekeltség vagy kapcsolat fenntartása egy ügyfélnél,
munkatársnál, beszállítónál, szállítónál, alvállalkozónál, versenytársnál,
forgalmazónál, illetve bármely egyéb szervezetnél, amely összeférhetetlenséget
eredményezhetne.

Szervezeti összeférhetetlenség
Az összeférhetetlenség egy másik típusa nem az egyes munkavállalót, hanem a
vállalatot érinti. „Szervezeti összeférhetetlenség” ott fordulhat elő, ahol a
SYKES-nak olyan érdekei vannak, illetve látszólag lehetnek, amelyek mellett
nehéz kötelességeit és feladatait tisztességesen, objektíven és hatékonyan
ellátni. Szervezeti összeférhetetlenség például ott fordulhat elő, ahol:
• A SYKES által elvégzendő munka jellege a vállalat számára
tisztességtelen versenyelőnyt jelenthet; vagy
• A vállalatnak egyenlőtlen hozzáférése volt
információkhoz vagy adatokhoz a munka kapcsán; vagy

nem

nyilvános

• A vállalat objektivitása a munka elvégzésénél csorbul, vagy a vállalat
egyéb okokból képtelen elfogulatlan segítséget nyújtani vagy tanácsot adni a
kormánynak.

Dependability

Mindannyiunkkal szemben elvárás, hogy olyan döntéseket hozzunk, amelyek a
SYKES és/vagy ügyfelei legjobb érdekeit szolgálják, a személyes előnyök
figyelembe vétele nélkül. Minden olyan aktuális vagy jövőbeni tevékenységről
tájékoztatni kell a vállalati főjogászt és/vagy megfelelőségi vezetőt, amely akár a
gyakorlatban, akár látszólag összeférhetetlenséget idézhet elő, és tőlük
jóváhagyást kell kérni. Ez vonatkozik a munkavállalókra, azok házastársaira,
gyermekeire és/vagy szüleire is. A protekcionizmus vagy az összeférhetetlenség
ellentétes a SYKES alapvető értékeivel és etikai kultúrájával. Munkánk során
minden tevékenységet feddhetetlenséggel, becsülettel és tisztességgel kell
elvégezni. A személyes összeférhetetlenségre példák egyebek között:
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Vesztegetés/kenőpénzek, ajándékok és prémiumok,
adományok/támogatások
Bárki, akik a SYKES-t képviseli, köteles szolgáltatás, minőség, teljesítmény és ár
alapján megállapodni ügyfelekkel, szállítókkal és beszállítókkal, anélkül, hogy
bármi olyasmit adna vagy elfogadna, ami befolyásolhatná vagy látszólag
befolyásolhatná az üzleti tranzakcióval kapcsolatos döntést, akár céges, akár
személyes finanszírozású a kifizetés.

Megvesztegetés, sáp és kenőpénzek

Idegen országokban található vagy onnan származó ügyfelekre és beszállítókra
hasonló korlátozások vonatkoznak csúszópénzek és sápok biztosítása vagy
elfogadása tekintetében. A külföldön történő korrupciós gyakorlatról szóló
törvény (Foreign Corrupt Practices Act) és külföldi törvények gátolják bármilyen
érték, ezen belül pénz, díj, jutalék, hitel, ajándék, prémium, értéktárgy vagy
bármilyen kompenzáció közvetlen vagy közvetett biztosítását külföldi
kormányokhoz köthető magánszemélyek és ügynökök számára, üzlet idegen
országban történő megszerzése vagy megtartása céljából. E tiltásnak része
bármilyen érték biztosítása harmadik fél közvetítők számára (más néven
„kenőpénz”) azzal a kizárólagos céllal, hogy általa megszerezzenek vagy
megtartsanak egy üzletet vagy kedvező bánásmódot egy idegen országban.
Harmadik fél közvetítők foglalkoztatása nem mindig tilos, és minden
forgatókönyv vagy szerződtetés eseti alapon kezelendő. Amennyiben egy
harmadik fél közvetítő alkalmazásával kapcsolatban bármilyen kérdésük vagy
aggályuk merül fel, kérjük, forduljanak a SYKES Jogi és Megfelelőségi
osztályaihoz.
A SYKES nem engedi meg sápok és csúszópénzek felkínálását vagy elfogadását.
A munkavállalók felelőssége, hogy megismerjék és megértsék a törvényeket,
előírásokat és hatályos szabályzatokat, mielőtt bármilyen értéket felkínálnak tanácsadói szerződéseket is beleértve - külföldi kormányok munkavállalóinak
vagy képviselőinek.

Excellence

Az Egyesült Államokban törvénybe ütköző sápot vagy csúszópénzt adni, kínálni
vagy elfogadni. A sáp vagy a csúszópénz meghatározása szerint lehet bármilyen
pénzösszeg, díj, jutalék, hitel, ajándék, prémium, érték vagy bármilyen
kompenzáció, amelyet közvetve vagy közvetlenül biztosítanak, és amelynek
egyik célja kedvező bánásmód jogtalan elnyerése vagy megjutalmazása egy
üzleti tranzakciónál.
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Üzleti figyelmességek
A kereskedelmi üzlet világában az üzleti figyelmességek nyújtása és elfogadása a
rendes üzleti kapcsolat részének tekinthetők. Az „üzleti figyelmességek”
kifejezés alá tartoznak egyebek között az ajándékok, szolgáltatások, étkezések,
szórakoztatás, vendéglátás vagy egyéb értékek. A SYKES nem nyújt olyan üzleti
figyelmességeket ügyfelek, tényleges vagy potenciális beszállítók, szolgáltatók
vagy alvállalkozók számára - illetve azoktól ilyet nem fogad el -, amelyek a
jellemző piaci gyakorlatokkal nem összeegyeztethetőnek, jellegükben
gyakorinak, túlzottnak vagy mértéktelennek tekinthetők, illetve egyéb módon
köteleznek vagy látszólag köteleznek minket arra, hogy a törvénnyel, a vállalat
üzleti érdekeivel, magatartási szabályzatunkkal vagy etikus üzleti gyakorlatainkkal
ellentétesen járjunk el. A vállalat minden egyes munkavállalójának saját
felelőssége, hogy bármilyen üzleti figyelmesség felajánlása előtt tájékozódjon a
megajándékozandó személy szervezetének tilalmairól vagy korlátozásairól.
Amikor üzleti figyelmesség elfogadását kell megfontolniuk, tartsák szem előtt,
hogy mindannyiunknak személyes felelőssége ügyelni arra, hogy a figyelmesség
elfogadása ésszerűen ne legyen úgy értelmezhető, mint kedvező bánásmód
biztosítására tett kísérlet.

Ajándékok és prémiumok kormányzati üzletben

A szövetségi, állami és helyi önkormányzatok osztályai, ügynökségei és ezek
munkavállalói különböző törvények és jogszabályok hatálya alá esnek
vendéglátás, ajándékok, prémiumok vagy egyéb értékek elfogadása tekintetében olyan cégektől vagy személyektől, akikkel üzleti kapcsolatban állnak, vagy
akik felett szabályozói illetékességük van. Ami a kereskedelmi üzleti világban
elfogadható üzleti figyelmességnek minősülhet, állami, helyi vagy szövetségi
munkákban részt vevő személyek vagy vállalatok számára talán elfogadhatatlan,
vagy egyenesen törvénybe ütköző lehet.
A Vállalat munkatársai kormányzati munkavállalók vagy képviselők részére nem
biztosíthatnak ajándékot, prémiumot, hitelt, étkezést, szórakoztatást,
vendéglátást vagy egyéb értéket.

Adományok/jótékonysági hozzájárulások és politikai támogatások

A vállalat munkavállalói számára nem tiltott a jótékony szervezeteknek való
személyes adományozás vagy hozzájárulás; azonban a vállalat részéről vagy
nevében történő minden ilyen adományozást vagy hozzájárulást előzőleg a
megfelelő vállalati vezetőknek kell engedélyezni. További kérdésekkel kérjük,
forduljanak a HR vagy a Marketing osztályhoz.
A vállalat munkavállalói számára a vállalat részéről vagy nevében nyújtott
politikai támogatás nem megengedett. Politikai támogatásnak minősül bármilyen
érték, amelyet egy választás vagy politikai kampány befolyásolásának vagy
finanszírozásának céljával adnak, kölcsönöznek vagy folyósítanak. A szövetségi
kormányzati vállalkozók számára (amely megjelölés a Vállalatra is vonatkozhat)
nemcsak tiltottak a szövetségi választásokkal összefüggő támogatások vagy
kiadások, de sok olyan szövetségi és állami törvény is van, amelyek a politikai
támogatásokat szabályozzák. Arra biztatjuk azokat a vállalati munkavállalókat,
akiknek politikai támogatások kapcsán merül fel kérdése vagy aggálya, hogy
forduljanak a Jogi vagy Megfelelőségi osztályok munkatársaihoz.
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5. rész: A külföldön történő korrupciós gyakorlatról szóló törvény (FCPA)
és az Egyesült Királyság vesztegetésellenes törvénye (UKBA)

• Vállalat vagy leányvállalat pénzügyi forrásait és eszközeit akár
közvetlenül, akár közvetve felhasználni, illetve a használatukat engedélyezni a
következő célokra:
» Bármilyen nem helyénvaló vagy törvénytelen célra, pl. fizetség felajánlására
külföldi tisztviselőnek, politikai pártnak, harmadik fél közvetítőnek vagy
magánfélnek olyan célból, hogy ezzel befolyást gyakoroljanak üzlet
megszerzésére vagy megtartására, amikor az ilyen kifizetéseket az Egyesült
Államok, az Egyesült Királyság vagy más külföldi jogrend törvényei tiltják;
» Csúszópénz vagy sáp kifizetése előjogok, engedmények, különleges haszon
vagy más nem helyénvaló előny megszerzése érdekében; illetve bármely politikai
párt vagy jelölt támogatása, kivéve, ha ezt a helyi írott törvények lehetővé teszik.
A következő cselekmények szintén tilosak:
• Fizetség vagy bármilyen érték elfogadása, akár csúszópénzként,
sápként vagy másként jellemezhető, illetve akár a SYKES számára, akár
személyes célból történik, amennyiben az ilyen kifizetés és/vagy annak
elfogadása törvénybe ütköző, vagy a célja az, hogy a kifizető számára előjog,
haszon, engedmény vagy egyéb nem helyénvaló előny biztosítását segítse elő.
• Bármilyen céllal nyilvánosságra nem hozott vagy nem nyilvántartott
pénzügyi alapot vagy vagyontárgyat létesíteni a SYKES-nál vagy bármely
leányvállalatánál.
• Jelentés elmulasztása egy munkavállaló részéről az FCPA vagy az UKBA
vélelmezett megsértéséről a közvetlen felettes felé vagy a csalásellenes
közvetlen vonalon.
• Az FCPA és az UKBA értelmében a vállalat köteles könyvelést,
nyilvántartásokat, elszámolásokat és szabályozókat fenntartani, hogy:
» Minden tranzakció megkapja a vezetőség általános vagy konkrét engedélyét;
» A tranzakciók nyilvántartása az általánosan elfogadott számviteli elvek (GAAP)
szerint történjen, és az eszközök elszámoltathatók legyenek (a készpénzkassza
is);
» Az eszközökhöz való hozzáférés csak a vezetőség engedélye szerint történjen;
valamint
» A nyilvántartott eszközöket rendszeresen ellenőrizzék, hogy megfelelnek-e a
meglévő/tényleges eszközöknek.
Egy vállalat megsértheti az FCPA és az UKBA nyilvántartásra vonatkozó
rendelkezéseit, ha egy külföldi leányvállalat hamis nyilvántartásokat hoz létre,
hogy eltitkoljon egy tisztességtelen kifizetést, és a vállalat ezt követően saját
könyvelésében és nyilvántartásaiban rögzíti a leányvállalattól kapott
információkat.

Respectfulness

A külföldön történő korrupciós gyakorlatról szóló 1977-es évi törvény (FCPA) és az
Egyesült Királyság 2010-es évi vesztegetésellenes törvénye (UKBA) értelmében
jogellenes:
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Az FCPA megsértői súlyos büntetőjogi szankciók elé néznek:
• Vállalatok számára akár 2 000 000 dollárig terjedő pénzbüntetés (a
vállalat tisztviselői, igazgatói vagy képviselői akár börtönbüntetésre ítélhetők).
• Magányszemélyek számára szabálysértésenként akár 100 000 dolláros
pénzbüntetés (a vállalat nem térítheti meg), plusz öt évig terjedő börtönbüntetés.
• Az alternatív bírságtörvény alapján a pénzbüntetés a bűncselekményből
eredő nyereség vagy veszteség akár kétszerese is lehet.
• Az UKBA megsértői súlyos büntetőjogi szankciókra számíthatnak:
• Vállalatok és magánszemélyek esetében a szabálysértésenként
maximum 5 000 fontos pénzbüntetés a bűnvádi eljárásban bűnösnek talált
magánszemély esetében korlátlan pénzbüntetésre emelkedik.
• A magánszemélyre szabálysértésenként kiszabható maximum 12
hónapos börtönbüntetés a bűnvádi eljárásban bűnösnek talált magánszemély
esetében akár 10 évre emelkedhet.
• A megvesztegetés vétségében bűnösnek talált vezető beosztású
vállalati igazgatókra és tisztviselőkre szintén pénz- és börtönbüntetés szabható
ki.
• Az FCPA megsértőire jelentős polgárjogi bírság is kiszabható, amely
vállalatok és magánszemélyek (a vállalat tisztviselői, igazgatói, munkavállalói,
képviselője, illetve a vállalat nevében eljáró részvényes) esetében
törvénysértésenként 10 000 dollár.
• Az FCPA és az UKBA megsértése fegyelmi eljárást vonhat maga után,
ami akár elbocsátással is végződhet.

Az Egyesült Államok bojkottellenes törvényei az amerikai vállalatok és
leányvállalataik számára tiltják a részvételt vagy az együttműködést nemzetközi
bojkottban/bojkottal, amennyiben az adott bojkottot az Egyesült Államok
kormánya nem hagyta jóvá. Az egyik fontos bojkott, amelyet az Egyesült Államok
kormánya nem támogat, az Arab Liga bizonyos tagországai által Izraellel szemben
folytatott bojkott.
Mivel a SYKES amerikai vállalat, a SYKES működésének világszerte meg kell
felelnie az Egyesült Államok bojkottokra vonatkozó törvényeinek. E törvények
tiltják az olyan intézkedések vagy megállapodások foganatosítását, amelyek
törvényellenes bojkott támogatásának vagy elősegítésének tekinthetők
lennének, például:
• zletkötés visszautasítása vagy beleegyezés az üzletkötéstől való tartózkodásba más személyekkel vagy vállalatokkal (például nemzetiségük miatt);
• információk biztosítása érdekeltségekről, üzleti kapcsolatokról vagy
tranzakciókról egy bojkottált ország (pl. Izrael) vagy bármely feketelistásnak vélt
személy vagy vállalat kapcsán;
• olyan megállapodások vagy akkreditívek aláírása, amelyek tiltott bojkottintézkedéseket tartalmaznak; vagy
• megkülönböztetés a foglalkoztatási gyakorlatokban (például faj, vallás
vagy nemzetiség alapján).

Integrity

Bojkottellenes törvények
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C. Elkötelezettségünk a
feddhetetlenség kultúrája iránt
A SYKES köteles jelenteni minden olyan kérést, amelyek e tilalmakat sértő
intézkedésre vagy tájékoztatásra vonatkoznak. Bojkottkérésnek minősül minden
olyan, információnyújtásra, intézkedésre vagy intézkedéstől való tartózkodásra
vonatkozó (írásbeli vagy szóbeli) kérés, amely tiltott bojkott támogatásának lenne
tekinthető. A bojkottkérések lehetnek kifinomultak és közvetettek, ezért
óvatosnak kell lenni az olyan kérdésekkel, mint hogy például a SYKES folytat-e
üzleti tevékenységet Izraelben vagy importál-e árut és szolgáltatásokat Izraelből.

Amerikai embargók és szankciók
A SYKES köteles betartani azokat az amerikai embargókat és szankciókat,
amelyek korlátozzák a SYKES üzleti tevékenységét bizonyos országok, csoportok
és magánszemélyek tekintetében, beleértve a terrorista tevékenységgel és
kábítószer-kereskedelemmel összefüggésbe hozható szervezeteket is.
Amennyiben az Egyesült Államok Külföldi Vagyonellenőrzési Kincstári Hivatala
azt kifejezetten jóvá nem hagyja, a gazdasági szankciók tiltják bármilyen üzleti
tevékenység folytatását a szankciók által megcélzott kormányokkal és
szervezetekkel, valamint az ezek nevében eljáró magánszemélyekkel és jogi
személyekkel.
A SYKES és leányvállalatai nem hagyhatják jóvá vagy segíthetik elő olyan
tranzakciók harmadik fél általi lebonyolítását, amelyeket a SYKES vagy
leányvállalatai közvetlenül nem bonyolíthattak le. Mielőtt új országban
értékesítenének vagy próbálnának meg üzletet bonyolítani, a SYKES vállalati
főjogászával át kell tekinteniük a kérdést, hogy biztosítsák az amerikai
embargóknak és szankcióknak való megfelelőséget.

Bennfentes részvénykereskedelem / fedezeti ügylet / elzálogosítás

Mivel a SYKES részvényei nyilvános forgalomban vannak, a szövetségi
értékpapír-törvények előírnak bizonyos fontos megkötéseket és korlátozásokat. E
megkötések bármely megsértése a vállalat és Ön számára (ahol a törvények ezt
lehetővé teszik) súlyos büntetőjogi és polgári jogi felelősséggel és szankciókkal
járnak, esetleges pénzbüntetéseket is beleértve. Egy ilyen eset a vállalat jó
hírnevét és üzleti kapcsolatait is súlyosan ronthatja.
Nincsenek kivételek olyan tranzakcióknál, amelyek független indokokból (pl.
szükséghelyzeti
kiadásokra
való
pénzszerzés)
szükségesek
vagy
megindokolhatók lennének.
Ha olyan érdemi információk birtokába jutnak a vállalatra vonatkozóan, amelyek
még nem kerültek nyilvánosságra sajtóközlemény útján vagy egyéb módon már
legalább két teljes munkanapja, az Önök és családtagjaik számára szigorúan tilos
a SYKES részvények vásárlása vagy eladása, illetve az adott információk
közvetlen vagy közvetett átadása olyan személyek számára, akik SYKES
részvényekkel kereskedhetnek.
Önöknek feltételezniük kell, hogy bármely olyan információ - akár pozitív, akár
negatív -, amely érintheti a vállalat részvényárfolyamát vagy egyéb módon bírhat
jelentőséggel egy befektető számára abban a döntésben, hogy vásároljon,
eladjon vagy megtartson SYKES részvényeket, „érdemi” lehet.
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C. Elkötelezettségünk a
feddhetetlenség kultúrája iránt
Néhány példa:
• Potenciális új szerződés, ügyfél vagy beszállító (illetve egy meglévő
szerződés, ügyfél vagy beszállító elvesztése),
• Fontos új termékfejlesztések,
• Jelentős, kilátásban lévő peres ügy,
• Egy vállalkozás potenciális felvásárlása vagy eladása,
• Potenciális refinanszírozási ügylet vagy más fontos finanszírozási
tranzakció,
• Olyan belső pénzügyi vagy költségvetési információk, amelyek
bármilyen módon eltérnek attól, amit a részvénypiac várna.
Úgyszintén, mivel a vállalattal kapcsolatos belső információk jogosulatlan
közzététele súlyos gondokat okozhat, ne vitassanak meg belső vállalati ügyeket
vagy fejleményeket külsősökkel, kivéve amennyiben rendes munkaköri
feladataiknak teljesítéséhez erre szükség van.

Fedezeti ügyletek számos módon lebonyolíthatók, egyebek között előre
kifizetett, változtatható összegű határidős ügyletekkel, részvénycserékkel, collar
ügyletek és cserealapok révén. Az ilyen fedezeti ügyeletek lehetővé tehetik,
hogy továbbra is birtokában maradjanak a munkavállalói juttatási programban
vagy egyéb módon megszerzett vállalati értékpapíroknak, ám a tulajdonlással
járó kockázatok és előnyök teljessége nélkül. Egy ilyen forgatókönyvben az
Önök céljai nem feltétlenül vannak összhangban a Vállalatéval. Ennek
megfelelően az ilyen ügyletekben való részvétel tilos, kivéve, ha a Vállalat
főjogásza ezt előre konkrétan jóváhagyta.
A margin számlák problematikusak, mert a margin számlákon tartott vállalati
értékpapírokat a bróker az Önök jóváhagyása nélkül is eladhatja.
Hasonlóképpen, ha vállalati értékpapírokat zálogosítanak el fedezetként egy
hitelhez, a bróker a jóváhagyásuk nélkül is eladhatja a részvényeket, ha Önök
elmaradnak a törlesztéssel. Ezért a kényszereladás elkerülése érdekében
olyankor, mikor Önöknek érdemi, nem publikus információ van a birtokukban
vagy részvényeladási tilalmi időszak alatt, Önökre korlátozás érvényes
marginkereskedés vagy vállalati értékpapírok elzálogosítása tekintetében,
kivéve, ha ez bizonyos Vállalat által jóváhagyott eljárásokkal összhangban van.
Kérjük, kérjék a vállalati főjogász tanácsát annak eldöntéséhez, hogy a tervezett
ügylet megfelel-e ilyen eljárásoknak. Ezenkívül a Vállalat igazgatói és tisztviselői
számára szükséges a vállalati főjogász és az igazgatótanács elnökének a
jóváhagyása, és rájuk a következő korlátozások vonatkoznak:

Excellence

A Vállalat abban is határozott, hogy fennáll a nem megfelelő vagy nem
helyénvaló magatartás fokozott kockázata vagy látszata abban az esetben, ha
Önök bizonyos típusú tranzakciókban részt vesznek, például fedezeti
ügyletekben és margin kereskedésben/elzálogosítási ügyletekben.
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C. Elkötelezettségünk a
feddhetetlenség kultúrája iránt
i. Az elzálogosítandó részvények száma nem haladhatja meg az adott
margin számlán tartott teljes vállalati részvényállomány 15%-át; valamint
ii. Olyan mennyiségben kell továbbra is terheletlen részvényeket tartani,
ami megfelel a Vállalat részvénymegőrzésre vonatkozó szabályai szerint a
magánszemély által megtartandó részvényszámnak, illetve azt meghaladja.

Excellence

Ha bármilyen kétségük van jelen szabályozási nyilatkozat szerinti felelősségeik
kapcsán, kérjük, forduljanak a SYKES vállalati főjogászához magyarázatért és
útmutatásért.
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Munkavállalói magatartásformák
A vállalat és az ügyfelek eszközeinek védelme

Valamennyi munkavállalóval szemben elvárás, hogy tartózkodjanak a vállalati
eszközök személyes célú felhasználásától. A szervezet minden tulajdona és üzleti
tevékenysége a SYKES érdekeinek elősegítésére szánt módon kezelendő, nem
egy adott munkavállaló személyes érdekei szerint. A munkavállalók számára tilos
a SYKES berendezéseit, készleteit, anyagait vagy szolgáltatásait engedély nélkül
használni, elvenni vagy igénybe venni. Minden olyan, SYKES munkaidőben
végzett tevékenység előtt, ami a munkavállaló számára fizetséggel jár, illetve a
SYKES berendezéseinek, készleteinek, anyagainak vagy szolgáltatásainak
személyes célú vagy nem munkához kötődő felhasználása vagy igénybe vétele
előtt a munkavállaló köteles megszerezni a helyi HR osztály engedélyét.
Technológiai eszközök egyebek között minden hardver, szoftver és fizikai
tárolóeszköz, telefon, hangposta, az internet, az intranet, az elektronikus
levelezés (e-mail). Az eszközök közé tartoznak még az azonnali kommunikációs
programok és szolgáltatások, illetve bármely azonnali üzenetküldő
termék/csevegő rendszer. Az internetet és intranetet igénybe vevő munkavállalók
ugyanazon törvények és vállalati szakmai előírások hatálya alá esnek, mint
bármely más üzleti tevékenység során.

A SYKES és az ügyfelek technológiai eszközei
A munkavállaló foglalkoztatása során találkozik a SYKES és ügyfeleinek néhány
vagy akár összes technológiai eszközével és infrastruktúrájával. Technológiai
eszközök egyebek között minden hardver, szoftver és fizikai tárolóeszköz,
telefon, hangposta, az internet, az intranet, az elektronikus levelezés (e-mail), és
ide tartoznak még az azonnali kommunikációs programok és szolgáltatások,
illetve bármely azonnali üzenetküldő termék/csevegő rendszer, amelyeket a
SYKES jelenleg használ, vagy időről időre bevezet. Ezek az erőforrások a SYKES
vagy ügyfeleinek kizárólagos tulajdonát képezik, csak az engedélyezett célokra
használhatók, hogy segítsék a napi munkavégzést, és nem rendeltetésük a
magánjellegű személyes kommunikáció.
Ezek az eszközök professzionális, etikus és jogszerű módon használandók. Az
említett eszközök használatát a vállalat a szabályzatoknak és normáknak való
megfelelőség szempontjából, illetve minőségellenőrzési célokból vagy törvényi
előírások szerint bármikor felülvizsgálhatja, felügyelheti és/vagy rögzítheti. A
vállalat technológiai eszközeinek használatával kapcsolatban nem várható el a
magánszféra bármilyen tiszteletben tartása. Az említett eszközök használatával
Ön lemond a magánszférához való jogáról bármivel kapcsolatban, amit e
technológiai eszközök segítségével hoz létre, tárol, küld vagy kap, és
beleegyezik, hogy a SYKES és ügyfelei technológiai eszközeinek Ön általi
használatát a SYKES felügyelje.

Professionalism

Minden munkavállalónak törekednie kell arra, hogy óvja a vállalat és ügyfelei
eszközeit. Az ilyen eszközökhöz való hozzáféréskor elvárt a jó ítélőképesség és a
józan ész. Ezek az eszközök megfelelő felhatalmazás nélkül nem vehetők el, nem
használhatók fel, más célra nem használhatók, nem változtathatók vagy
semmisíthetők meg.
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Munkavállalói magatartásformák
A céges számítógépeken és hozzá tartozó berendezéseken csak megfelelő
licenccel rendelkező szoftver telepíthető és használható. A megfelelő licenc
megvásárlása és adott számítógéphez rendelése előtt nem telepíthető szoftver.
Licenccel nem rendelkező szoftver semmikor nem tölthető le. A szoftverek
telepítését csak a SYKES erre jogosult munkatársai végezhetik el.
A SYKES a szoftverkalózkodást a vállalati szabályzat súlyos megsértésének
tekinti, és a licenccel nem rendelkező szoftverek használatát a vállalat bármely
berendezésén nem tolerálja vagy nézi el. A szoftverekkel való bármilyen
visszaélést, illetve a szerzői jogi törvények bármely megsértését azonnal jelenteni
kell a helyi rendszergazdának vagy a vállalati help desknek.
A vállalat technológiai eszközeihez való hozzáféréskor elvárt a jó ítélőképesség
és a józan ész. Amennyiben a SYKES vagy ügyfelei technológiai eszközeinek
megfelelősége vagy használata kapcsán bármilyen kérdésük felmerül, kérjék
felettesük tanácsát.

Üzleti nyilvántartások és dokumentáció
Mindannyian személyes felelősséggel tartozunk azért, hogy megőrizzük és
megóvjuk a vállalati információkat a SYKES erőforrásainak körültekintő és
hatékony használatával, illetve a pénzügyi helyzetükről szóló pontos
beszámolóval.
Minden
pénzügyi
jelentésnek,
beszámolónak,
költségszámlának,
munkaidő-kimutatásnak vagy egyéb dokumentumnak pontosan és hűen kell
tükröznie a megfelelő tényeket vagy egy ügylet valós jellegét. A nem megfelelő
vagy hamis elszámolás, dokumentáció vagy pénzügyi beszámoló ellentétes a
SYKES szabályzatával, és sértheti a hatályos törvényeket.
Amennyiben a SYKES vagy ügyfelei eszközeinek megfelelősége vagy használata
kapcsán bármilyen kérdésük merül fel, forduljanak felettesükhöz.

Titkos adatkezelés és titoktartás
Munkaviszonyuk során olyan helyzetbe kerülnek, hogy a SYKES és ügyfelei
kapcsán bizalmas információkkal és anyagokkal ismerkednek meg.
• A bizalmas információk és anyagok közé tartozik a SYKES és ügyfelei
tulajdonában lévő valamennyi információ.
• Az ilyen bizalmas információkat és anyagokat kizárólag munkaviszonyuk
során és csak munkaköri feladatuk céljaira használhatják.
A SYKES Titoktartási szabályzata nem teszi lehetővé, hogy belső vállalati ügyeket
vagy fejleményeket külsősökkel vitassanak meg, kivéve, ha ezt rendes
munkaköri feladataik megkövetelik. Személyes előnyök céljából semmilyen
bizalmas információ nem használható fel, sem közvetlenül, sem közvetve. A
bizalmas információk megőrzésére vonatkozó kötelezettség a munkaviszony
megszűnése után is fennáll.
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Munkavállalói magatartásformák
Együttműködés vizsgálatok során
A SYKES értékeli közösségeink és ügyfeleink szervezetünkbe vetett bizalmát, és
ezt a bizalmat azzal támogatjuk meg, hogy kivizsgálások és ellenőrzések során
együttműködést tanúsítunk. A kivizsgálások és ellenőrzések integritásának
megőrzése érdekében tilos nyilvántartások megsemmisítése vagy átírása egy
kivizsgálás vagy ellenőrzés miatt, illetve amikor ezek várhatók. Ezenkívül nem
tehetünk hamis vagy félrevezető kijelentéseket a kivizsgálók felé vagy
vitathatunk meg egy kivizsgálást senkivel, kivéve, ha erre a kivizsgálók
utasítanak. Amennyiben a munkavállalókat megkeresi egy kivizsgáló vagy az
igazságszolgáltatás képviselője, tudniuk kell, hogy jogukban áll megtagadni a
választ, illetve csak ügyvéd jelenlétében válaszolni.
A kormányzati és harmadik fél kivizsgálóknak válaszolunk és velük teljes
mértékben együttműködünk. Ha tudomásukra jut, hogy egy kormányhivatal vagy
egy harmadik fél kivizsgálást folytat, illetve tájékoztatást kér egy vélelmezett
törvénysértés kapcsán (idézéssel, dokumentum kikérésével vagy egyszerűen a
munkavállalók kikérdezésével), haladéktalanul jelentsék a SYKES vállalati
főjogászának vagy a Global Corporate & Operational Compliance alelnökének,
hogy haladéktalanul kialakíthassuk a válaszadási folyamatot.

Bejelentési szabályzat
Egy amerikai szövetségi törvény valamennyi nyilvánosan működő társaságnak
előírja egy olyan eljárás bevezetését, amelynek segítségével a munkavállalók
igény esetén bizalmas és anonim módon bejelenthetik a csalásokat könyvelés,
számviteli ellenőrzés és audit tekintetében. E törvényre válaszul a SYKES létrehozta a csalásellenes programot a munkavállalók pénzügyi beszámolással kapcsolatos aggályainak kivizsgálására.
Ha egy munkavállalónak jóhiszemű aggálya van pénzügyi beszámolás kapcsán,
aggályát jelentenie kell felettesének, a HR osztálynak vagy a megfelelőségi tisztviselőnek, ha lehet, írásban. A munkavállalókat arra biztatjuk, hogy az ilyen
jelentéseket írják alá, hogy a vizsgálat során további kérdéseket lehessen hozzájuk intézni, ha szükséges. A vállalat minden panaszt és jelentést bizalmasan
kezel.
Bármilyen módon érkeztek is be, az összes ilyen jelentést a SYKES vállalati
főjogásza tekinti át, aki eldönti, hogy szükséges-e bármilyen intézkedés, és ha
igen, milyen. Az összes panasz kapcsán tett vagy nem tett intézkedések eredményei a SYKES igazgatótanácsának ellenőrző bizottsága elé kerülnek felülvizsgálatra. Az írásbeli, aláírt jelentéseket benyújtó munkavállalókat értesítik a kivizsgálás eredményeiről.
A SYKES munkavállalóinak joga és felelőssége bejelentő vonalunkon beszámolni
a megkérdőjelezhető vagy tisztességtelen tevékenységekről. Mi ezeket kivizsgáljuk, majd megtesszük a megfelelő lépéseket.

Közvetlen csalásellenes bejelentő vonal:
USA 1-888-337-7515
Nemzetközi + 1-770-582-5218
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