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Mesajul Directorului Executiv

Declarația noastră de scopuri, „We help people, one caring interaction at
a time”, reprezintă cine suntem noi ca și companie și vorbește despre
valorile noastre fundamentale. Pentru a crea o atmosferă de încredere cu
brandurile noastre partenere și clienții acestora, trebuie să începem din
interior ca organizație.
Pentru a promova și încuraja o cultură puternică a eticii și conformității în
familia noastră SYKES, trebuie să ne consolidăm promovarea și
angajamentul față de integritatea la locul de muncă și conduita
profesională. Standardele de conduită SYKES oferă informații și resurse
pentru ca angajații să înțeleagă politica și procedurile companiei, precum
și obligațiile juridice și de reglementare.
Ca membri cu drepturi depline ai companiei SYKES, este de așteptat ca
noi toți să acceptăm anumite responsabilități de aderare la niște principii
de afaceri acceptabile în termeni de conduită personală și să dăm dovadă
în permanență de un grad ridicat de integritate personală. Standardele de
conduită servesc drept referință rapidă, subliniind orientările așteptate
din partea angajaților SYKES. Ar trebui să ne familiarizăm cu aceste
standarde și să le consultăm deseori, întrucât pot fi actualizate pentru a
reflecta modificările și schimbări legislative.
Standardele de conduită clarifică misiunea, valorile și principiile
organizației noastre, corelându-le cu standardele de conduită
profesională. Acest lucru ajută SYKES să rămână o companie de top cu
care să ne putem mândri cu toții.
Dacă aveți întrebări legate de aceste standarde sau responsabilitățile
dumneavoastră, vă rugăm să luați legătura cu managerul dumneavoastră
sau departamentul local de Resurse Umane. Dacă aveți nevoie de
consultanță în legătură cu o situație neabordată în acest document, vă
rugăm să luați legătura cu managerul dumneavoastră sau reprezentantul
departamentului de Resurse Umane.

Cu stimă,
Chuck Sykes
Președinte și Director Executiv
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Introducere
Pentru a asigura standarde etice înalte de conduită profesională și în afaceri,
SYKES se bazează pe angajații săi pentru a menține atât standarde personale,
cât și profesionale, de conduită și integritate. Trebuie să ne consolidăm
promovarea și angajamentul față de integritatea și profesionalismul la locul de
muncă.
Ca partener de încredere pentru cele mai importante branduri din lume, SYKES
lucrează proactiv pentru a se asigura că angajații și clienții sunt protejați
permanent. Prin furnizarea unor orientări adaptate și a unor materiale
educaționale, ne angajăm să creăm o cultură etică puternică și consecventă în
rândul forței noastre de muncă.
Standardele subliniate în Standardele de conduită SYKES pentru conformitate și
integritate nu sunt în totalitate noi. Acestea organizează, sintetizează și
actualizează – într-un ghid practic – politica ce a fost în vigoare mai mulți ani și
pe cea nouă de care afacerea noastră are nevoie ca parte a transformării noastre
digitale.
Standardele de conduită SYKES oferă informații și resurse care să ajute angajații
să înțeleagă atât politica și procedurile companiei, cât și obligațiile juridice și de
reglementare. Toți angajații SYKES sunt așteptați să respecte aceste standarde.
SYKES este o organizație globală, ceea ce plasează o responsabilitate enormă
asupra noastră, a tuturor, pentru a gestiona etica și integritatea cu atenție
deosebită.
Dumneavoastră aveți responsabilitatea de a cunoaște cerințele regionale, care
pot avea un impact global. Spre exemplu:
1. Angajații se pot supune legislației, normelor și reglementărilor din diferite
țări și organizații, precum Uniunea Europeană.
2. SYKES este o corporație înființată în Statele Uniteale Americii, iar legislația
acestei țări i se poate aplica inclusiv când activitățile comerciale sunt desfășurate
în afara Statelor Unite. În mod similar, celelalte țări pot aplica legislațiile acestora
dincolo de granițele lor.
3. În Uniunea Europeană puteți fi acoperiți de un acord cu o organizație
externă.
Toate locațiile SYKES respectă seturi comune de conduită, norme și standarde.
Nerespectarea normelor și a politicii va fi gestionată în funcție de caz, și măsuri
disciplinare vor fi aplicate dacă este necesar. Măsura disciplinară va depinde de
tipul și gravitatea nerespectării, cât și istoricul abaterilor anterioare ale
angajatului în cauză (dacă se aplică). În funcție de legislația locală, obiceiuri și
acorduri, regulile specifice de conduită și procedurile disciplinare pot să difere
de la locație la locație.
Aceste standarde reprezintă baza angajamentului SYKES privind integritatea.
Trebuie să cunoașteți și să vă familiarizați cu regulile specifice de conduită și
procesul disciplinar care se aplică în locația dumneavoastră. Departamentul
dumneavoastră de Resurse Umane va fi disponibil pentru a vă răspunde la orice
întrebări.
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A. Misiunea, viziunea, scopul și cultura
SYKES
Declarația de misiune
De a îmbunătăți semnificativ afacerea clienților noștri și de a ajuta consumatorii
să găsească și să utilizeze produsele și serviciile de care au nevoie prin
combinarea puterii inteligenței artificiale cu ingeniozitatea umană pentru a
moderniza, optimiza și integra punctele cheie ale clienților în întregul lanț valoric
comercial.

Declarația de viziune
Să fie cunoscută în toată lumea drept o companie ce creează conexiuni
semnificative între branduri și consumatori, are un impact pozitiv asupra vieților
oamenilor noștri și este un cetățean corporativ responsabil și respectat.

Declarația de scopuri
acționăm ca unul singur
WE
răspundem provocării
HELP
ne asigurăm că fiecare persoană este importantă
PEOPLE,
facem fiecare moment să conteze
ONE
ajutăm cu mintea și cu inima
CARING
creăm o atmosferă de încredere
INTERACTION
suntem actuali
AT A TIME.

Cultura SYKES
La SYKES, capacitatea noastră de a crea și a răspândi bunăvoință este globală.
Considerăm că este un privilegiu faptul că putem da tot ce avem mai bun în
fiecare zi, ajutându-ne unii pe ceilalți, pe clienții noștri din toată lumea și
comunitățile noastre. Fiecare zi este despre aportul pe care îl putem aduce vieții
celorlalți oameni, și acest lucru include impactul pe care îl avem asupra vieților
angajaților. Scopul nostru este să ajutăm oamenii, tratând fiecare interacțiune cu
grijă, și definește modul în care acționăm, modul în care luăm decizii și cine
suntem noi.
)

raspundem
provocarii

ne asiguram ca fiecare
persoana este importanta

Prețuim perspectivele
celorlalți;
Suntem responsabili unul
față de celălalt;
Rămânem fideli obiectivului
nostru.

Nu ne temem de eșec;
Creăm soluții pentru
fiecare provocare;
Ne implicăm total.

Îi includem pe ceilalți pentru
a ne dezvolta capacitățile;
Ne susținem unii pe alții;
Apreciem diferențele
individuale.

ONE

CARING

INTERACTION

AT A TIME.

FACEM FIECARE
MOMENT sa CONTEZE

AJUtaM CU
MINTEA si
, CU INIMA

CReaM O ATMOSFEra
DE ÎNCREDERE

SUNTEM ACTUALI

Luăm atitudine;
Creăm momente - nu
așteptăm să se întâmple;
Gândim liber.

Prețuim timpul, opiniile
și sentimentele celorlalți;
Conducem prin
puterea exemplului;
Oferim o mână de
ajutor în fiecare zi.

Comunicăm deschis;
Suntem onești și autentici,
dar și amabili;
Ne respectăm
angajamentele.

)

actionam
ca
,
unul singur

)

PEOPLE,

)

HELP

)

)

)

)

)

)

)

WE

Învățăm continuu;
Suntem un catalizator
pentru schimbare;
Suntem prezenți.
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B. Angajamentul nostru față de
angajați, clienți și comunități

Standardele de conduită sunt temelia angajamentului SYKES față de
integritate. Toți angajații și directorii din toată lumea care lucrează pentru SYKES
sunt așteptați să susțină aceste standarde:
• Menținem standardele înalte de conduită profesională pentru angajați,
atât la locul de muncă, cât și în afara acestuia.
• Respectăm și susținem toate legile și reglementările aplicabile privind
șansele egale la angajare și nu tolerăm discriminarea în baza rasei, culorii,
religiei, originii naționale, dizabilităților, sexului sau a vârstei, cât și discriminarea
pe baza oricărei alte clasificări protejate.
• Ne-am angajat să oferim un mediu de lucru sigur și sănătos pentru toți
angajații și oaspeții noștri.
• Respectăm toate legile și reglementările ce guvernează tranzacțiile
comerciale, ne implicăm în acțiuni competitive corecte și utilizăm fondurile
companiei doar în scopuri etice și legitime.
• Protejăm toate informațiile confidențiale și de proprietate ale
companiei noastre, clienților noștri și ale consumatorilor clienților noștri.
• Utilizăm în mod corespunzător bunurile companiei și ale clienților
noștri și respectăm acordul privind activele tehnologice SYKES și acordurile
privind activele tehnologice ale clienților noștri.
• Raportăm orice presupuse activități frauduloase pe care le putem afla
sau observa.
• Acționăm cu cel mai înalt grad de integritate și curtoazie profesională,
oferind servicii de clasă mondială consumatorilor clienților noștri, construind
loialitatea față de brandurile clienților noștri, cu fiecare client pe rând.
• Prețuim comunitățile locale în care operăm și contribuim regulat și
activ la nevoile comunităților noastre.
• Pentru anumiți angajați, considerați „angajați-cheie” (în mod obișnuit la
nivel de Director, sau peste), există o obligație de confirmare anuală a acceptării
acestor Standarde de conduită.

Professionalism

Standardele de conduită SYKES sunt o resursă pentru angajații noștri (inclusiv
pentru angajații filialelor noastre), și pentru oricine reprezintă SYKES. Acestea
se bazează pe standardele noastre înalte de etică și de conduită profesională și
de afaceri. Suntem dedicați succesului SYKES și oferim clienților noștri servicii
de calitate și inovative; cu toate acestea, nu compromitem etica practicilor de
afaceri.
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C. Angajamentul nostru față de o
cultură a integrității
Comportamentele de afaceri joacă un rol important în consolidarea și menținerea
integrității SYKES. SYKES oferă multiple direcții și proceduri prin care avem
dreptul, responsabilitatea și obligația de a adresa întrebări, solicita clarificări și
raporta posibile compromisuri. Prin angajamentul nostru de a utiliza aceste
proceduri, consolidăm cultura etică puternică a SYKES.

Angajații sunt încurajați și așteptați să exprime orice preocupare pe care o au cu
privire la practicile companiei, angajații sau agenții săi, și sunt așteptați să
raporteze orice presupusă nerespectare a legilor și reglementărilor aplicabile
sau a politicii companiei în toate țările în care SYKES își desfășoară activitatea.
Direcțiile pentru exprimarea întrebărilor și/ sau a preocupărilor includ
Conducerea, departamentul Resurse Umane, Directorul Juridic, Directorul de
Conformitate, și Departamentul de Conformitate Globală RU. La raportarea unei
preocupări legate de etică:
• Veți fi tratați cu demnitate și respect.
• Comunicarea dumneavoastră va fi protejată pe cât de mult posibil.
• Preocupările dumneavoastră vor fi tratate cu seriozitate și, dacă nu sunt
soluționate la momentul apelului dumneavoastră, veți fi informat în urma
soluționării acestora.
• Nu este necesar să vă identificați.
• Dacă totuși vă identificați, puteți solicita ca identitatea dumneavoastră
să nu fie dezvăluită altor persoane.
• Nu există sancțiuni pentru plângerile făcute și nu vor exista represalii.
Dacă cineva încearcă să vă împiedice să exprimați o plângere sau se răzbună
pentru că ați făcut acest lucru, acea persoană va face obiectul unor măsuri
disciplinare.

Consecințele nerespectării politicii, procedurilor sau a Standardelor de
conduită ale Companiei
SYKES a întocmit politici interne și proceduri. Standardele de conduită și
politicile interne și procedurile SYKES se aplică tuturor angajaților și filialelor
SYKES. Dată fiind natura activității noastre, există reguli și politici de lucru
suplimentare, care trebuie urmate în anumite țări sau programe de lucru. Toți
angajații sunt așteptați să cunoască scopul acestor politici și proceduri și să le
înțeleagă în totalitate pe cele care se aplică sarcinilor lor de lucru. Nerespectarea
oricăror reguli, politici și proceduri ale companiei sau a Standardelor de
conduită, poate conduce la măsuri disciplinare, inclusiv la încetarea activității.

Respectfulness

Cum ne putem exprima intrebările și preocupările
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C. Angajamentul nostru față de o
cultură a integrității
SYKES tratează cu seriozitate angajamentul de integritate în afaceri și va lua
măsurile adecvate în urma oricăror nerespectări ale Standardelor noastre de
conduită, ale politicilor sau ale procedurilor companiei. Presupusele abateri sunt
investigate temeinic și dacă investigarea relevă orice nerespectare, vor fi
adoptate măsuri disciplinare sau corective. În mod tipic, SYKES urmează un
proces disciplinar progresiv, cu toate acestea, în funcție de gravitatea unei
anumite nerespectări, are loc o revizuire a măsurilor adoptate pentru abateri
similare, și uneori se poate decide pentru a sări una sau mai multe etape. Dacă o
nerespectare este destul de gravă pentru a conduce la posibila încetare,
conducerea companiei poate fi implicată pentru a lua o decizie în vederea unei
revizuiri independente a documentelor investigate și a măsurilor anterioare
pentru situații similare.

Secțiunea 1: Menținerea diversității
Integrarea atributelor și a talentelor unice ale unui loc de muncă divers permite o
flexibilitate și o creativitate mai mare la locul de muncă și în comunitate. SYKES
încurajează diversitatea la locul de muncă și în rândul clienților și al furnizorilor.
Ne-am angajat să respectăm egalitatea de șansă în materie de angajare și
promovare la locul de muncă, indiferent de rasă, culoare, religie, sex, origine,
dizabilitate, condiție medicală, orientare sexuală, statut de veteran, vârstă sau
oricare altă caracteristică protejată de lege, și vom continua să:

• Pregătim, compensăm, promovăm, transferăm, retrogradăm, sau
concediem angajații după cum este necesar, în baza performanței demonstrate
și a respectării politicilor companiei;
• Încurajăm creșterea individuală pentru îmbunătățirea performanței și
auto-dezvoltare; și
• Oferim egalitate deplină pentru toți angajații prin practicile de conducere
și procedurile standard de operare.

Secțiunea 2: Droguri și alcool
Sănătatea și siguranța angajaților noștri sunt importante pentru SYKES și clienții
noștri și este necesar ca noi toți să lucrăm fără a ne afla sub influența oricăror
substanțe sau desfășurând activități ce pot împiedica sau afecta efectuarea sigură
și eficientă a sarcinilor de lucru. Angajații nu trebuie să lucreze niciodată sub
influența alcoolului, a substanțelor controlate (altele în afara medicamentelor
prescrise de un medic) sau a drogurilor ilegale. Utilizarea, deținerea, distribuirea
sau fabricarea alcoolului sau a substanțelor controlate, inclusiv a drogurilor
ilegale, sunt interzise pe proprietatea companiei.

Integrity

• Selectăm și angajăm persoane doar pe baza abilităților, experienței,
pregătirii, inteligenței și integrității acestora;
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C. Angajamentul nostru față de o
cultură a integrității
Secțiunea 3: Angajamentul nostru față de un mediu de lucru sigur și
respectuos

Prevenirea hărțuirii, discriminării și a amenințărilor este un aspect ce ține de
respectarea drepturilor și demnității celorlalți oameni. Discriminarea și hărțuirea
încalcă dreptul unei persoane de a lucra într-un mediu fără intimidări sau
comportamente ofensive, iar SYKES nu tolerează astfel de acțiuni. În plus, nu
tolerăm conduita verbală sau fizică ce poate conduce la acte de violență la locul
de muncă. Trebuie să luăm toate aceste probleme în serios și să le raportăm
imediat conducerii, Departamentului de Resurse Umane, Directorului Juridic și/
sau Directorului de Conformitate, fără nicio teamă de represalii.
Ne-am angajat să oferim un mediu de lucru în care toți angajații sunt tratați cu
respectul și cu atenția pe care le merită. Pentru a menține un mediu de lucru
plăcut, profesional și productiv, compania interzice hărțuirea sub orice formă. Nu
va fi tolerată nicio conduită care insultă în orice mod demnitatea oricărui angajat
sau client sau este stânjenitoare pentru companie.

Secțiunea 4: Angajamentul față de practicile de afaceri etice
SYKES și angajații săi vor acționa întotdeauna cu onestitate și integritate în tot ce
întreprindem, inclusiv în practicile noastre de afaceri. Angajații care nu
îndeplinesc aceste condiții riscă nu doar încetarea activității, ci și punerea în
pericol a relației dintre SYKES și clienții săi, atât compania, cât și orice
angajat/angajată implicat/ă putând fi supuși unor amenzi substanțiale, sancțiuni
sau măsuri juridice. SYKES se așteaptă ca toți angajații să arate cel mai înalt nivel
de etică în afaceri și integritate profesională, cu ocazia tuturor acțiunilor
întreprinse în numele companiei. Angajații de la toate nivelurile trebuie să
respecte toate legile și reglementările care guvernează tranzacțiile comerciale,
să se angajeze în acțiuni competitive și juste și să utilizeze fondurile companiei
doar în scopuri etice și legitime.
Expresia „conflict de interese” se referă la orice situație care poate pune sub
semnul îndoielii capacitatea unui angajat de a acționa în mod complet obiectiv cu
privire la interesele companiei. Angajații trebuie să evite situațiile în care există,
sau poate părea că există, un conflict între interesele personale ale angajatului și
interesele SYKES.

Dependability

SYKES s-a angajat să mențină un mediu de lucru ce respectă demnitatea și
contribuția fiecărei persoane și ne permite să lucrăm fără intimidări, constrângeri,
sau hărțuiri ilegale, inclusiv hărțuiri sexuale.
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C. Angajamentul nostru față de o
cultură a integrității
Conflicte personale de interese

Suntem așteptați cu toții să luăm decizii care sunt în interesul SYKES și/ sau al
clienților săi, fără a ține cont de câștigul personal. Orice activitate curentă sau
viitoare, care este sau ar putea crea un conflict de interese, în practică sau
aparent, trebuie dezvăluită Directorului Juridic și/ sau Directorului de
conformitate pentru aprobare. Acest lucru este valabil pentru angajați, partenerii,
copiii și/ sau părinții angajaților. Afișarea favoritismului sau existența conflictelor
de interese sunt împotriva valorilor și a culturii etice SYKES. Toate acțiunile
întreprinse la locul nostru de muncă trebuie să fie desfășurate cu integritate,
onestitate și corectitudine. Printre exemplele de conflicte personale de interese
se numără (fără limitare la acestea):
• Angajarea de către o companie concurentă sau posibil concurentă;
• Încheierea unei colaborări cu o firmă deținută sau contractată de un
angajat sau un membru al familiei unui angajat;

• Menținerea unui interes financiar sau a unei relații cu un client, coleg
angajat, furnizor, vânzător, subcontractant, companie concurentă, distribuitor sau
oricare altă organizație, care ar putea crea un conflict de interese.

Conflicte de interese organizaționale
Un alt tip de conflict de interese implică societatea, mai degrabă decât oricare
dintre angajații acesteia. Un „conflict de interese organizațional” poate exista
dacă SYKES are, sau ar părea că are, interese ce fac dificilă îndeplinirea onestă,
obiectivă și eficientă a atribuțiilor și responsabilităților sale. De exemplu, un
conflict de interese organizaționale poate apărea atunci când:
• Natura activității ce trebuie desfășurate de SYKES poate conduce la un
avantaj competitiv nedrept pentru companie; sau
• Compania are acces inegal la informațiile sau datele care nu sunt
publice și sunt legate de activitate; sau
• Obiectivitatea companiei în desfășurarea activității este afectată sau
compania este altfel incapabilă să ofere asistență imparțială sau consultanță
Guvernului.

Excellence

• Acționarea în calitate de consultant sau desfășurarea unei afaceri
personale cu un client actual sau potențial al SYKES, un furnizor, vânzător,
subcontractant, și/ sau companie concurentă;
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Mite/plăți pentru facilitări, daruri și gratuități, donații/contribuții
Oricine reprezintă SYKES trebuie să lucreze cu clienții, vânzătorii și furnizorii în
baza serviciilor, calității, performanței și prețului, fără a oferi sau a accepta nimic
ce poate influența sau părea că influențează deciziile privind tranzacțiile de
afaceri, indiferent dacă plățile sunt făcute de companie sau din fondurile
personale.

Mite, comisioane ilegale și plăți pentru facilitări
În Statele Unite sunt ilegale furnizarea, acordarea sau acceptarea unui comision
ilegal sau a unei mite. Un comision ilegal sau o mită pot fi definite ca orice sumă
de bani, onorariu, comision, credit, dar, gratuitate, obiect de valoare sau
compensație de orice fel, care este furnizat, direct sau indirect, și care are ca
scop obținerea sau recompensarea necorespunzătoare a unui tratament
favorabil în cursul unei tranzacții de afaceri.
Pentru clienții și furnizorii către sau din țări străine, se aplică restricții similare cu
privire la acordarea sau acceptarea mitei și a comisioanelor ilegale. Legea privind
practicile de corupție în străinătate și legile altor țări interzic acordarea oricăror
valori, inclusiv a banilor, onorariilor, comisioanelor, creditelor, darurilor,
gratuităților, obiectelor de valoare sau compensațiilor de orice fel, care sunt
oferite direct sau indirect persoanelor și agenților asociați guvernelor străine, cu
scopul obținerii sau menținerii afacerii în țări străine. Angajarea unor părți terțe ca
intermediar nu este interzisă întotdeauna, și fiecare scenariu sau angajare trebuie
tratate de la caz la caz. Dacă aveți orice întrebări sau preocupări legate de
angajarea unui intermediar terță parte, vă rugăm să luați legătura cu
Departamentul Juridic și cel de Conformitate din cadrul SYKES.
SYKES nu permite acordarea sau acceptarea comisioanelor ilegale și a mitei.
Angajații sunt responsabili pentru consultarea și înțelegerea legilor,
reglementărilor și politicilor aplicabile, înainte de a oferi orice valori, inclusiv
contracte de consultanță, angajaților sau agenților guvernelor străine.
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În lumea afacerilor comerciale, acordarea și acceptarea gratificațiilor de afaceri
pot fi considerate a fi parte dintr-o relație normală de afaceri. Termenul „gratificații
de afaceri” include daruri, servicii, mese, divertisment, ospitalitate, sau alte
obiecte de valoare, fără limitare la acestea. SYKES nu oferă sau acceptă gratificații
de afaceri de la sau către clienți, furnizori actuali sau potențiali, furnizori de servicii
sau contractanți, care pot fi considerate incompatibile cu practicile de piață
uzuale, frecvente, opulente sau extravagante, sau care pot obliga de altfel sau
părea că ne obligă să acționăm într-un mod contrar legii, a intereselor de afaceri
ale companiei sau a Standardelor de conduită și a practicilor etice de afaceri.
Este responsabilitatea fiecărui angajat al companiei să se intereseze despre
interdicțiile sau limitările organizației beneficiarului, înainte de a acorda orice
gratificație de afaceri. Când luați în considerare acceptarea unei gratificații de
afaceri, nu uitați că noi toți avem responsabilitatea de a ne asigura că acceptarea
noastră nu poate fi interpretată în mod rezonabil în niciun fel ca o încercare de a
asigura un tratament favorabil prin acel dar.

Daruri și gratuități în afacerile guvernamentale
Departamentele guvernamentale locale, de stat și federale, agențiile și angajații
acestora sunt guvernate de diferite legi și reglementări referitoare la acceptarea
meselor, darurilor, gratuităților sau a oricăror alte obiecte de valoare de la firme
sau persoane cu care desfășoară afaceri sau asupra cărora dețin o autoritate de
reglementare. Ceea ce poate fi considerată a fi o gratificație de afaceri
acceptabilă în lumea afacerilor comerciale, poate fi neacceptabilă, sau chiar
ilegală pentru persoanele sau companiile implicate în servicii federale, locale sau
de stat.
Angajații companiei nu trebuie să acorde niciun dar, gratuitate, împrumut, masa,
formă de divertisment, ospitalitate sau oricare alt obiect de valoare angajaților
sau agenților guvernamentali.

Donații/contribuții caritabile și contribuții politice
Angajaților companiei nu li se interzice să facă donații personale sau să ofere
contribuții organizațiilor caritabile; cu toate acestea, toate aceste donații sau
contribuții oferite în numele Companiei trebuie aprobate în prealabil de
conducerea Companiei. Vă rugăm să contactați Departamentul de Resurse
Umane sau Marketing dacă aveți alte întrebări.
Angajații Companiei nu sunt autorizați să ofere contribuții politice în numele
Companiei. Contribuțiile politice sunt oricare valori oferite, împrumutate sau
înaintate cu scopul influențării sau finanțării unei campanii politice sau a unei
alegeri. Nu doar că acestor contractanți guvernamentali federali (denumire care
se poate aplica Companiei) li se interzice efectuarea oricăror contribuții sau
cheltuieli în legătură cu alegerile federale, însă există multe legi federale și de
stat care guvernează contribuțiile politice. Încurajăm angajații Companiei care
au întrebări sau preocupări cu privire la contribuțiile politice să contacteze
personalul Departamentului Juridic și/ sau de Conformitate.

Respectfulness

Gratificații de afaceri
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Secțiunea 5: Legea privind practicile de corupție externe (FCPA) și Legea
privind prevenirea mituirii din Regatul Unit (UKBA)
În temeiul Legii privind practicile de corupție din străinătate din 1977 (FCPA) și
Legea privind prevenirea mituirii din Regatul Unit din 2010 (UKBA), se interzic
următoarele:
• Utilizarea directă sau indirectă a fondurilor sau a activelor corporative
/ale filialelor, sau autorizarea utilizării acestora:
» În orice scopuri ilegale sau neadecvate, cum ar fi pentru a plăti sau a se oferi să
plătească orice lucru de valoare unui oficial străin, partid politic, intermediar terță
parte sau unei părți private, cu scopul exercitării influenței pentru obținerea sau
menținerea afacerii, când o astfel de plată este ilegală în Statele Unite, Regatul
Unit sau altă jurisdicție străină;
» Pentru acordarea unor mite sau comisioane ilegale cu scopul obținerii unor
privilegii, concesiuni, beneficii speciale sau a altor avantaje necorespunzătoare;
sau cu scopul obținerii suportului oricărui partid politic sau candidat, altfel decât
conform legislației locale scrise.

Acceptarea unei plăți sau a oricărei valori, care sunt caracterizate ca mite,
comisioane ilegale, sau altfel, sau sunt destinate utilizării personale sau de către
compania SKYES, dacă plata efectuată și/ sau primirea acesteia este ilegală sau
urmărește acordarea un privilegiu, beneficiu, concesie, sau alt avantaj necuvenit
celui care a făcut acea plată.
Stabilirea în orice scop, a unui fond sau activ neînregistrat sau nedivulgat al
SYKES sau al oricărei filiale a acesteia.
Nerespectarea de către un angajat a obligației de a raporta orice presupusă
încălcare a FCPA sau UKBA către managerul ierarhic sau la linia telefonică pentru
combaterea fraudelor. În temeiul FCPA și al UKBA, compania trebuie să păstreze
registre, evidențe și conturi și să efectueze controale, astfel încât:
» Toate tranzacțiile să aibă autorizația specifică sau generală a conducerii;
» Tranzacțiile să fie înregistrate în conformitate cu Principiile Contabile General
Acceptate (GAAP) și activele să fie contabilizate (inclusiv numerarul mărunt);
» Accesul la active să fie efectuat doar în conformitate cu autorizația conducerii; și
» Activele înregistrate sunt revizuite periodic în ceea ce privește conformarea la
activele actuale/existente. » Toate tranzacțiile să aibă autorizația specifică sau
generală a conducerii;
O companie poate încălca dispozițiile FCPS și UKBA privind păstrarea evidențelor,
dacă o filială străină creează evidențe false pentru a ascunde o plată coruptă și
compania integrează ulterior informațiile filialei în registrele și evidențele sale.

Integrity

Următoarele acțiuni sunt de asemenea interzise:

STANDARDS
of CONDUCT
RESPECT

SECURITY

SAFETY

12

ETHICS

C. Angajamentul nostru față de o
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Cei care încalcă FCPA sunt supuși unor sancțiuni penale serioase:
• Amenzi până la 2.000.000 $ pentru companii (directorii, administratorii
sau agenții companiei pot risca închisoarea).
• Amenzi până la 100.000 $ per încălcare pentru angajați (nu pot fi
rambursate de companie), plus până la cinci ani de închisoare.
• În temeiul Legii privind amenzile alternative: sancțiunile pot consta în
amenzi până la dublul câștigului sau pierderii rezultate din infracțiune.

Cei care încalcă FCPA primesc de asemenea amenzi civile semnificative de
10.000 $ pentru o infracțiune comisă de companii și angajați (directori,
administratori, angajați, agenți ai companiei sau acționari ce acționează în numele
societății). Încălcarea FCPA sau a UKBA poate conduce la măsuri disciplinare ce
pot include încetarea activității.

Legi privind combaterea boicoturilor
Legile privind combaterea boicoturilor din Statele Unite interzic companiilor
americane și filialelor acestora să participe sau să colaboreze în orice boicot
internațional, exceptând cazul în care un anumit boicot a fost aprobat de guvernul
American. Un boicot important care nu este susținut de guvernul american este
un boicot asupra Israelului pus în aplicare de anumite țări membre ale Ligii Arabe.
Deoarece SYKES este o companie înființată în Statele Unite, toate operațiunile
globale ale SYKES trebuie să respecte legislația americană cu privire la boicoturi.
Aceste legi interzic acțiunile sau acordurile, despre care se poate considera că
susțin un boicot ilegal, cum ar fi:
• refuzul de a face afaceri sau acordul de a nu face afaceri cu alte
persoane sau companii (din cauza naționalității acestora, de exemplu);
• furnizarea informațiilor despre afilieri, relații comerciale sau tranzacții în
sau cu o țară boicotată (de exemplu, Israel) sau cu orice persoană sau companie
considerată a fi inclusă pe o listă neagră;
• încheierea acordurilor sau a scrisorilor de credit, care conțin prevederi
legate de boicoturile interzise, sau
• discriminarea în practicile de angajare (de exemplu, din cauza rasei,
religiei sau a naționalității).
SYKES trebuie să raporteze orice solicitare de intervenție sau furnizare a unor
informații care poate încălca aceste interdicții. O solicitare de boicot este orice
solicitare (scrisă sau orală) de furnizare a unor informații, intervenție, sau abținere
de la orice acțiune despre care se poate considera că susține un boicot interzis.
Solicitările de boicot pot fi subtile și indirecte, așadar semnalați orice întrebăre,
cum ar fi dacă SYKES desfășoară activități în Israel sau importă bunuri sau servicii
din Israel.

Excellence

Cei care încalcă UKBA sunt supuși unor sancțiuni penale serioase:
• Amenzi pentru companii și angajați în valoare maximă de 5.000 £ pentru
o infracțiune ușoară, și amenzi nelimitate pentru un angajat găsit vinovat la
condamnare.
• Închisoare până la 12 luni pentru un angajat care a comis o infracțiune
ușoară, și închisoare până la 10 ani pentru un angajat găsit vinovat la condamnare.
• Conducerea superioară și directorii unei companii găsiți vinovați pentru
mită pot fi condamnați de asemenea la achitarea unor amenzi și la închisoare.
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Embargouri și sancțiuni în Statele Unite
SYKES trebuie să respecte embargourile și sancțiunile economice americane,
care restricționează desfășurarea activităților SYKES cu anumite țări, grupuri și
persoane, inclusiv cu organizații asociate activității teroriste și traficului de
substanțe narcotice. Cu excepția cazului în care Oficiul pentru Controlul Activelor
Străine din cadrul Departamentului Trezoreriei Americane permite acest lucru în
mod expres, sancțiunile economice interzic desfășurarea activităților cu orice tip
organizații și guverne vizate, cât și cu persoanele și entitățile care acționează în
numele acestora.
SYKES și filialele acesteia nu pot să aprobe sau să faciliteze tranzacțiile efectuate
de o terță parte, pe care SYKES sau filialele acesteia nu le pot efectua direct.
Înainte de a vinde sau a încerca să desfășurați activități într-o nouă țară, trebuie să
revizuiți acest aspect cu Directorul Juridic al companiei SYKES, pentru a asigura
respectarea embargourilor și a sancțiunilor din Statele Unite.

Tranzacții bursiere interioare/ acoperire împotriva riscurilor/ gajare
Deoarece acțiunile SYKES sunt tranzacționate public, există anumite restricții și
limitări importante care vă sunt impuse în temeiul legilor federale privind valorile
mobiliare. Orice încălcare a acestor restricții vă poate supune pe dumneavoastră
și compania (atunci când legea permite) la sancțiuni și răspunderi civile și penale
grave, inclusiv la posibile amenzi penale. O astfel de acțiune poate de asemenea
să afecteze grav reputația și relațiile comerciale ale companiei.
Nu există excepții pentru tranzacțiile care pot fi necesare sau justificabile din
motive independente (cum ar fi nevoia de a strânge bani pentru o cheltuială
urgentă).
Dacă luați cunoștință de orice informație importantă legată de companie, care nu
a fost pusă încă la dispoziția publicului prin comunicate de presă sau altfel, cel
puțin timp de două zile lucrătoare complete, dumneavoastră, membrilor familiei
dumneavoastră și rudelor vi se interzice în mod strict să cumpărați sau să vindeți
acțiunile SYKES, sau să dezvăluiți direct sau indirect astfel de informații oricărei
alte persoane care poate tranzacționa acțiunile SYKES.
Trebuie să luați în considerare faptul că este „importantă” orice informație,
pozitivă sau negativă, care poate afecta prețul acțiunilor companiei sau poate fi în
alt mod importantă pentru un investitor care decide să cumpere, să vândă sau să
dețină acțiuni SYKES.

Printre exemple se numără:

• Un posibil nou contract, client sau furnizor (sau pierdere a unui contract,
client sau furnizor actual),
• Dezvoltări importante de produse noi,
• Litigii iminente semnificative,
• O posibilă achiziție sau dispunere a unei activități,
• O posibilă tranzacție de refinanțare sau o tranzacție importantă de
finanțare,
• Informații financiare sau bugetare interne, care pleacă în orice mod de la
ceea ce ar aștepta piața bursieră.
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Compania a stabilit, de asemenea, că există un risc juridic ridicat și/ sau că poate
constitui o conduită necorespunzătoare sau neadecvată angajarea
dumneavoastră în anumite tipuri de tranzacții, cum ar fi tranzacțiile de acoperire
împotriva riscurilor și tranzacționările în marjă/ tranzacțiile de gajare.
Tranzacțiile de acoperire împotriva riscurilor pot fi efectuate în mai multe moduri,
inclusiv prin utilizarea unor înaintări de variabile preplătite, conversii de acțiuni,
coliere și fonduri de schimb. Astfel de acoperiri vă pot permite să continuați să
dețineți valori mobiliare obținute prin planuri de beneficii pentru angajați sau
altfel, dar fără riscuri complete și avantaje de proprietate. Într-un astfel de
scenariu, obiectivele dumneavoastră pot să nu fie aliniate cu cele ale Societății.
Prin urmare, vi se interzice să vă angajați în tranzacții dacă Directorul Juridic al
Companiei nu aprobă acest lucru în mod specific în prealabil.
Conturile în marjă sunt problematice deoarece valorile mobiliare ale Companiei
deținute într-un cont în marjă pot fi vândute de un broker fără acordul
dumneavoastră.
În mod similar, dacă valorile mobiliare ale unei Companii sunt gajate ca garanție
pentru un împrumut, brokerul poate vinde acțiunile fără acordul dumneavoastră,
dacă nu plătiți împrumutul. Prin urmare, pentru a evita o vânzare forțată într-un
moment în care puteți deține informații importante, care nu sunt publice sau în
timpul unei perioade de interdicție, vă este interzisă tranzacționarea în marjă sau
gajarea valorilor mobiliare ale Companiei, exceptând cazul în care acestea sunt
în conformitate cu anumite proceduri aprobate de Companie. Vă rugăm să vă
consultați cu Directorul Juridic al Companiei pentru a stabili dacă propunerea
dumneavoastră de tranzacție este în conformitate cu astfel de proceduri. În plus,
pentru administratorii și directorii Companiei, este necesară aprobarea
Directorului Juridic, a Președintelui și a Președintelui Consiliului și se impun
următoarele restricții:
i. Numărul de acțiuni ce urmează să fie gajate nu poate depăși 15% din
totalul participațiilor dumneavoastră în acel cont în marjă; și
ii. Trebuie să continuați să dețineți acțiuni negrevate de sarcini într-o valoare
care este egală sau depășește numărul de acțiuni ce trebuie reținute de
persoana vizată în temeiul orientărilor Companiei privind reținerea acțiunilor.
Dacă aveți orice îndoieli legate de responsabilitățile dumneavoastră în temeiul
acestei declarații de politică, vă rugăm să solicitați clarificări și orientări de la
Directorul Juridic al companiei SYKES.

Professionalism

De asemenea, deoarece pot apărea probleme grave din cauza unei dezvăluiri
neautorizate a informațiilor interne despre companie, nu trebuie să discutați
despre chestiunile sau dezvoltările interne ale companiei cu nicio persoană din
afara companiei, decât dacă sarcinile dumneavoastră regulate impun acest lucru.
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Comportamentul dumneavoastră
Protejarea activelor Companiei și ale Clienților

Toți angajații trebuie să depună eforturi pentru a menține și proteja activele
Companiei și ale clienților acesteia. Se așteaptă de la dumneavoastră să faceți
apel la buna judecată și la bunul simț atunci când accesați aceste active. Ele nu
pot fi luate, utilizate, redirecționate, modificate sau distruse în lipsa unei autorizații
corespunzătoare.
Toți angajații sunt așteptați să se abțină de la conversia activelor în uz personal.
Toate bunurile și întreaga activitate a organizației trebuie conduse în modul
stabilit pentru a promova interesul SKYES, mai degrabă decât interesul personal
al unui angajat. Angajaților li se interzice să utilizeze fără autorizație
echipamentele, bunurile, materialele sau serviciile SYKES. Înainte de a se implica
în orice activitate extraprofesionala pe durata timpului de lucru care va avea ca
urmare remunerarea angajatului sau utilizarea echipamentelor, bunurilor,
materialelor sau serviciilor SYKES în scopuri personale sau care nu au legătură cu
serviciul, angajații trebuie să obțină aprobarea Departamentului de Resurse
Umane local.
Activele tehnologice includ componente hardware, software și de stocare fizică,
telefoane, poștă vocală, internet, intranet, poștă electronica (e-mail). Activele
includ de asemenea programe de comunicații și servicii și toate produsele de
mesagerie instanță/ sistemele de chat. Angajații care utilizează intranetul și
internetul se supun acelorași legi și standarde de profesionalism ale companiei,
ca oricare altă activitate comercială.

Activele tehnologice ale SYKES și ale clienților
Pe durata angajării dumneavoastră, veți fi expuși la o parte sau la toate activele
tehnologice și de infrastructura ale SYKES și clienților săi. Activele tehnologice
includ, fără a se limita la componente hardware, software și de stocare fizică,
telefoane, poștă vocală, internet, intranet, poștă electronică (e-mail) și includ
programe de comunicații și servicii și oricare și toate produsele de mesagerie
instantă/ sistemele de chat utilizate în prezent și adăugate de SYKES în mod
periodic. Aceste resurse sunt proprietatea unică a SYKES, sau a clienților săi, și
pot fi utilizate doar în scopurile autorizate pentru a participa la desfășurarea
zilnică a activității dumneavoastră, și nu sunt destinate comunicările personale
private.
Acestea trebuie utilizate în mod profesional, etic și legal. Utilizarea acestor active
poate fi revizuită, monitorizată și/ sau înregistrată oricând de Companie pentru a
respecta politica, standardele și scopurile de control al calității, sau astfel cum
prevede legea. Nu trebuie să existe așteptări de confidențialitate de niciun fel cu
privire la utilizarea activelor tehnologice ale Companiei. Prin utilizarea acestor
active renunțați la dreptul de confidențialitate cu privire la orice creați, stocați,
trimiteți sau primiți pe orice suport tehnologic și sunteți de acord cu monitorizarea
utilizării activelor tehnologice ale Companiei și ale clienților săi de către SYKES.
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Doar software licențiat corespunzător poate fi instalat și utilizat pe computerele
Companiei și echipamentele conexe. Niciun software nu trebuie instalat până
când nu este achiziționată o licență potrivită și atribuită unui anumit computer.
Niciun software nelicențiat nu poate fi descărcat. Doar personalul SYKES autorizat
poate efectua instalarea software-urilor. SYKES consideră pirateria software-urilor
o încălcare gravă a politicii Companiei și nu tolerează sau scuză utilizarea
software-urilor nelicențiate pe echipamentele Companiei. Orice utilizare
necorespunzătoare a software-urilor sau încălcări ale legislației privind dreptul de
autor trebuie raportate imediat administratorului local al sistemelor sau biroului de
suport corporativ.
Sunteți așteptați să faceți apel la buna judecată și bunul simț atunci când accesați
activele tehnologice ale Companiei. Dacă aveți orice întrebare despre caracterul
adecvat sau utilizarea activelor tehnologice ale Companiei sau ale clienților săi,
trebuie să vă consultați cu supervizorul dumneavoastră.

Documente și evidențe comerciale
Fiecare dintre noi are responsabilitatea de a se asigura că păstrează și protejează
informațiile Companiei prin utilizarea eficientă și prudentă a resurselor SYKES și
raportarea adecvată și corectă a situației financiare.
Toate rapoartele financiare, evidențele contabile, rapoartele, conturile de
cheltuieli, pontajele și alte documente trebuie să redea în mod clar și corect
situația sau natura adevărată a unei tranzacții. Contabilizarea, documentarea sau
raportarea financiară necorespunzătoare sau frauduloasă sunt contrare politicii
SYKES și pot încălca legile aplicabile.
Dacă aveți întrebări legate de caracterul adecvat sau utilizarea activelor SYKES
sau ale clienților săi, discutați cu supervizorul dumneavoastră.

Confidențialitate și ne-divulgare
Pe durata perioadei dumneavoastră de angajare, veți fi puși în poziția de a lua la
cunoștință informații și materiale confidențiale legate de SYKES și clienții săi.
• Informațiile și materialele confidențiale includ toate informațiile care
aparțin Companiei SYKES sau clienților săi.
• Puteți utiliza aceste informații și materiale confidențiale în timpul
perioadei dumneavoastră de angajare și doar cu scopul îndeplinirii atribuțiilor
dumneavoastră.
Politica de confidențialitate SYKES nu vă permite să discutați despre aspectele
sau dezvoltările interne ale Companiei cu nicio persoană din afara Companiei,
decât doar în limitele impuse de sarcinile de lucru regulate. Nicio informație
confidențială nu trebuie utilizată direct sau indirect pentru câștigul propriu.
Obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor continuă inclusiv după
încetarea angajării.
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Comportamentul dumneavoastră
Cooperare în cursul investigațiilor
SYKES prețuiește încrederea pe care comunitățile și clienții noștri o au în
organizația noastră și respectăm această încredere, cooperând în cadrul
investigațiilor și al auditurilor. Pentru a proteja integritatea investigațiilor și a
auditurilor, nu vor distruge sau modifica evidențele în urma unei investigații sau
audit, sau când acestea sunt anticipate. În plus, nu vom declara informații false
sau înșelătoare investigatorilor și nu vom discuta despre o investigație cu alte
persoane, decât dacă investigatorii solicită astfel. Dacă angajații sunt contactați
de un investigator sau un agent responsabil cu aplicarea legii, aceștia trebuie să
știe că au dreptul să nu vorbească cu acel investigator sau agent, sau că pot face
acest lucru doar în prezența unui avocat.
Răspundem și cooperăm în totalitate cu guvernul și investigatorii terță-parte.
Dacă aflați că o agenție guvernamentală sau o terță parte desfășoară o
investigație sau solicită informații legate de o presupusă încălcare a legii (prin
emiterea unei citații, solicitarea unor documente, sau interogarea angajaților),
raportați acest lucru imediat Directorului Juridic SYKES sau Vicepreședintelui
pentru Conformitate Operațională și Corporativă Globală, astfel încât procesul
prin care răspundem să fie pus imediat în aplicare.

Politica de raportare
Legea federală americană solicită tuturor companiilor tranzacționate public din
Statele Unite să stabilească o procedură prin care angajații să raporteze în
confidențialitate și anonimitate, dacă se dorește, fraudele din contabilitate,
controalele contabile interne și audit. Ca răspuns la această lege, SYKES a stabilit
un program de combatere a fraudei pentru a aborda orice preocupări ale
angajaților cu privire la raportarea financiară.
Un angajat cu o îngrijorare de bună credință legată de raportarea financiară
trebuie să raporteze acea îngrijorare, în scris, dacă este posibil, supervizorului
său, departamentului de Resurse Umane sau departamentului de Conformitate.
Angajații sunt încurajați să semneze aceste rapoarte astfel încât întrebările de
monitorizare să le fie adresate lor direct, dacă este necesar pe durata investigării.
Compania va trata toate plângerile și rapoartele în confidențialitate.
Toate aceste rapoarte, indiferent de modul în care au fost primite, vor fi revizuite
de Directorul Juridic al SYKES, care va stabili ce măsuri se impun, dacă se impun.
Rezultatele tuturor măsurile adoptate sau nu pentru toate plângerile vor fi
prezentate Comisiei de Audit a Consiliului de Administrație SYKES pentru
revizuire. Angajații care prezintă rapoarte scrise (,) semnate vor fi notificați despre
rezultatele investigației.
Angajații SYKES au dreptul și responsabilitatea de a raporta activitatea
frauduloasă sau discutabilă prin intermediul liniei noastre de raportare. Vom
investiga și vom lua orice măsură considerată adecvată.

Anti-Fraud Reporting Hotline:
USA 1-888-337-7515
International + 1-770-582-5218
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