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DON’T DO  
THIS AT WORK

Жауапты іскерлік мінез-құлық кодексі
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ЖАУАПТЫ ІСКЕРЛІК МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ КОДЕКСІ02 КІРІСПЕ

НЕГЕ БІЗДЕ ЖАУАПТЫ 
ІСКЕРЛІК МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ 
КОДЕКСІ БАР?
Біздің Жауапты іскерлік мінез-құлық 
кодексіміз сізге саясаттарымыз бен 
нұсқауларымыз аясында жоғары деңгейдегі 
бағыт береді және бізге букіл компанияда 
жалпы «этикалық компасты» анықтау, 
қызмет етудің нақты стандарттары мен 
күтімдерін орнату және барлығымыздың 
бизнесті әділдікпен жүргізу ортақ 
жауапкершілігіміз екенін түсінуге көмектесу 
арқылы Telia компаниясының бизнесті 
жүргізу жолын жасауға көмектеседі.

Біз жауапты бизнеске байыппен кірісеміз. 
Біз біздің жаһандық Жауапты іскерлік 
мінез-құлық кодексімізді сіз жұмыста істеуге 
болмайтын бірнеше қызықты әңгімелерге 
бөліп, ұсынуды шештік.

Жауапты іскерлік мінез-құлыққа  
біздің үлесіміз 
Жауапты бизнесте болу - адам құқықтары, 
еңбек жағдайлары, қоршаған ортаны қорғау 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
жөніндегі халықаралық стандарттарды 
қолдауды білдіреді. Осылай біз бірқатар 
халықаралық декларацияларды, 
конвенциялар мен нұсқауларды бақылай 
аламыз. Олардың құрамына Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Адам құқықтары бойынша 
жалпыға ортақ декларациясы, Халықаралық 
Еңбек Ұйымының негізгі конвенциялары, 
Көп ұлтты кәсіпорындарға арналған ЭЫДҰ 

басқару нұсқаулықтары мен Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Жаһандық келісімшарты кіреді.

Бұл халықаралық стандарттар Жауапты 
іскерлік мінез-құлық кодексінің негізін және 
саясаттарымыз бен нұсқауларымыздың құрайды.

Ол кімге әсер етеді? 
Бизнесті жауапкершілікпен жүргізу 
кодексіЖауапты іскерлік мінез-құлық 
кодексі барлығымызға: қызметкерлерге, 
директорларға және кеңестердің мүшелеріне 
қолданылады. Біздің қызметіміздің бір бөлігі 
ретінде жұмыс істейтін барлық мердігерлер 
мен консультанттар Жауапты іскерлік мінез-
құлық кодексін орындау тиіс. Саясаттарымыз 
бен нұсқауларымызды қоса, біздің Жауапты 
іскерлік мінез-құлық кодексімізді бұзу 
қабылданбайды және жұмыстан шығаруға 
дейінгі салдарға алып келеді.

КҮТІМДЕР
Қызметкер ретінде менен не күтіледі?
Сізден Жауапты іскерлік мінез-құлық кодексін, 
Саясаттарды, Нұсқаулар мен Басшылықтарды 
және барлық қатысты жергілікті заңдарды оқу, 
түсіну және орындау күтіледі.

Кез келген қабылдайтын шешімдер мен 
орындайтын әрекеттерде әрқашан әділ 
болыңыз және жеке пайдаңыз үшін ешқашан 
лауазымыңызды, компания активтері мен 
мәмілелерін пайдаланбаңыз. 

Қандай да сұрақтарыңыз немесе 
саясаттарымыздың бұзылуы туралы 
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мәселе болса, хабарлаңыз. Егер әрекет 
етуге сенімсіз болсаңыз, менеджеріңізден 
немесе Этика және нормаларды қадағалау 
мәселелері жөніндегі менеджерден сұраңыз. 
Жеке басыңызға қауіп төнуі мүмкіндігін 
сезсеңіз немесе біздің принциптерімізді 
бұзуға сізді мәжбүрлеп жатса, оны 
мүмкіндігінше жылдамырақ менеджеріңізге 
немесе Этика және нормаларды қадағалау 
тобына хабарлаңыз.

BRINGING 
THE WORLD 
CLOSER 
ON THE 
CUSTOMER’S 
TERMS
Жетекші ретінде менен не күтіледі?
Жоғарыда аталғандарға қоса, сізден 
ашықтық пен әділдік мәдениетін арттыру, 
тобыңызда мәселелерді көтеруге жайлы 
сезінетін ортаны қамтамасыз ету күтіледі. 

Кодекстің тобыңызға тән салаларын 
талқылауға және көрсетуге уақыт бөліңіз, 
тобыңызды мұқият тыңдап, кез келген 
сұрақтарға немесе мәселелерге жауап 

беруге ұмтылыңыз. Егер қажет болса, 
қолжетімді ресурстардан көмек іздеңіз. 

Кодекстің әлеуетті бұзушылықтары туралы 
хабардар болсаңыз, әрқашан тез әрекет 
жасаңыз.

БІЗДІҢ МАҚСАТЫМЫЗ
Бизнесімізді дамыту және жұмысымға 
қызығушылығымызды сақтау үшін 
тұтынушыларымызбен шынайы қатынаста 
болуымыз тиіс. Біз Telia компаниясын 
келесі деңгейге жеткізуге - to become a New 
Generation Telco.

Біздің мақсатымыз оған қалай жететінімізді 
көрсетеді: Bringing the world closer on the 
customer’s terms.

БІЗДІҢ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫМЫЗ
Біздің ортақ құндылықтарымыз - Dare, Care 
және Simplify - күнделікті қалай әрекет 
ететініміздің нұсқаулығы.

Құндылықтар бізден ойларымыз бен 
мәселелерімізді білдіру арқылы сөйлеуге 
батыл болуды талап етеді. Олар бізден 
бір-бірімізге қолдау көрсетіп, сыйласып, 
адал болу арқылы бір-бірімізге қамқорлық 
көрсетуді талап етеді. Және олар 
бізден этикалық стандарттарға сәйкес 
жауапкершілікпен әрекет етіп, әлемімізге 
қамқорлық көрсетуді талап етеді.
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БІЗ TELCO-НЫҢ ЖАҢА 
БУЫНЫМЫЗ
Бұл біздің жаңа компания екенімізді білдірмейді – атап айтқанда,  
бұл біз енді жүзеге асыратын барлық қызықты нәрселердің негізі 
болып табылатын біздің тарихымыз, мұрамыз, тәжірибеміз бен 
біліміміз.

Сәтті уақыттардан да, қиын кезеңдерден де өтіп, енді біз қалай 
істеуіміздің не істейтінімізбен бірдей маңызды екенін білеміз. Бұл 
біздің кім екеніміздің бейнесі болып табылады. Бірақ, әрқайсымыз 
ортақ құндылықтарымыз бен мақсаттарымызды құрайтын жолмен 
әрекет етуге жауапты екенімізді білсек те, әрдайым іс-әрекеттің 
қайсысы дұрыс екенін білу оңай емес.

Біз мақтан тұта алатын компанияны құратын жолмен әрекет етуге 
көмектесетін осы Жауапты іскерлік мінез-құлық кодексін жасадық: 
әрекеттерді дұрыс орындауға жауапкершілікті мойнына алатын 
Telia компаниясы, яғни қоғам мен қоршаған ортаны сыйлайтын 
Telia компаниясы. Әлемді жақсартуға үлесін қосатын және осы 
әлемге тұтынушыларымызды өз шарттарымен жақындататын 
Telia компаниясы.

Йохан Деннелинд
Президент және БАД

СЫЙЛЫҚТАР МЕН ҚОНАҚЖАЙЛЫҚ
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АНЫҚТАМАЛАР
Сыйлық нарықтық құндылықтары бар 
тауарларды немесе қызметтерді ұсыну 
немесе қабылдау деп анықталады. Бизнес 
қатынастарына немесе шешімдеріне әсер 
ету ниетімен берілген сыйлық параға 
айналады.

Іскерлік қонақжайлық пен қонақжайлық, 
ағымдағы немесе әлеуетті тұтынушылар 
және жеткізушілермен кездесулер және 
акционерлердің қатынастары Жауапты 
іскерлік мінез-құлық кодексін, қолданыстағы 
заңдар мен ережелерді сақтағанда ғана, 
орынды болып табылады.

ДҰРЫС ӘРЕКЕТ 
ЖАСАҢЫЗ
Бұл Telia компаниясы үшін нені білдіреді?
Біз бизнесімізге қатысты іс-шараларға 
қатысатын қызметкерлерге барлық тұрғын 
үйді жалдау және іссапар шығындарын 
әрқашан төлейміз.

Егер 50 АҚШ долларынан жоғары нарықтық 
бағалы сыйлық алынса, ол тіркелуі және 
компанияның сыйлықты сақтау қоймасына 
қойылуы қажет. Жеткізушіні таңдау процесіне 
қатысатын қызметкер алған кез келген 
сыйлық, құнына қарамастан, тіркелу тиіс.

Мен дұрыс әрекетті қалай жасаймын?
Қонақжайлық пен сыйлықтар бизнес 
шешімдерін қабылдауды қиындата алады, 
сондықтан оларды ұсынудан немесе алудан 
бұрын, жақсылап ойланыңыз.
 
Тіптен сыйлықтар біздің шектеулерден 
аспайтын болса да, жағдайды ақылға 
салып көріңіз. Төменірек шектеулер 
жергілікті нұсқауларға байланысты кейде 
қолданылуы мүмкін және сіз қабылдайтын 
кез келген сыйлық компанияның сыйлықтар 
қоймасында тіркелуі қажет.

Қосымша мәліметтер алу
Қосымша мәліметтер алу үшін Параға және 
жемқорлыққа қарсы тобымыздың саясатын 
қараңыз.

Не істейтініңізді білмесеңіз, Этика және 
нормаларды қадағалау тобымен немесе 
жергілікті Этика және нормаларды қадағалау 
мәселелері жөніндегі менеджермен 
сөйлесіңіз.

СЫЙЛЫҚТАР МЕН ҚОНАҚЖАЙЛЫҚ
Біз сыйлықтар мен қонақжайлық 
әрқашан айқын бизнес мақсатын 
қолдайды және ашық анықталады 
және дәл жазылады, нарықтық бағада 
болады және іскерлік қарым-қатынастар 
сипатына сәйкес болады деп сенеміз.

Оңтайлы шешім мен бизнестегі артықшылық 
үшін сыйлықтар, саяхат төлемдерін 
немесе қонақжайлық ұсынбаңыз немесе 
қабылдамаңыз. Мемлекеттік қызметкерлерге 
қаламдар секілді төмен бағадағы 
компанияның фирмалық заттарынан басқа 
сыйлықтар бермеңіз. 

Жеткізушілерге және үшінші тараптарға 
саясатымызды белсенді түрде жеткізу 
арқылы дұрыс әрекет жасауға көмектесе 
аласыз.

ІС ЖҮЗІНДЕ
Мен джаз фестиваліне VIP билеттерге 
іс-шараның демеушісі болып табылатын 
сақтандыру компаниясынан рұқсат 
етілген тапсырыс алдым. Шақыруға 
билеттер мен тұрғын үй кіреді. Осыны 
қабылдау дұрыс па? 
Егер бұның себебі тек қана бизнес (мысалы, 
біз сол компанияның клиенті болсақ, 
маңызды акционерлермен кездесу болса) 
болса және іс-шара (ресми шақырумен 
және көптеген қатысушылармен) ашық 
болса және құны ақылға қонымды болса, 
онда баруғаболады. Алайда, жол ақысы 
мен тұрғын үйді жалдау шығындарын өзіміз 
төлеуіміз қажет.

Жаңа жыл жақындап келеді және мен 
акционерлерімізге сыйлық бергім 
келеді. Корпоративтік сату командасы 
корпоративтік тұтынушылар мен кейбір 
мемлекеттік сала өкілдеріне тәттілер 
себеті мен фирмалық құлаққап беруді 
ұсынды. Бұл дұрыс па? 
Компанияның саясаты мен жергілікті 
заң аясында жұмыс істеп жатқанымызға 
көз жеткізу үшін мемлекеттік сала себет 
бермеңіз. Оның орнына оларға 10 АҚШ 
долларынан төмен бағадағы фирмалық 
жазба кітапшасы мен қалам беруге болады. 
Сондай ақ жеке сектордағы алушыларды 
объективті (субъективті) таңдау маңызды 
болып табылады.

DON’T ACCEPT 
SHINY GIFTS

Басты үш нәрсе

1   Оңтайлы шешім алу немесе 
бизнестегі артықшылық үшін 
ешқашан сыйлықтар, саяхат, 
төлемдерді немесе қонақжайлық 
ұсынбаңыз немесе қабылдамаңыз

2   Біз әрқашан заңды іссапардағы 
тұрғын үй жалдау және жол 
шығындарын төлейміз

3   Қабылдайтын сыйлықтарыңыз 
жазылуы қажет болуы мүмкін 
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TELIA КОМПАНИЯСЫ 07

АНЫҚТАМАЛАР
Мүдделер жанжалы қаржы немесе басқа 
жеке мүдделердің әсерінен болады – немесе 
қызметкердің кәсіби жұмысына әсер етуі 
мүмкін. 

ДҰРЫС ӘРЕКЕТ 
ЖАСАҢЫЗ
Бұл Telia компаниясы үшін нені білдіреді?
Қызметкерлер бизнес мәмілелерден немесе 
жұмыс барысында алынған жария емес 
ақпараттан жеке пайда алмау тиіс. Оған 
қоса, сатып алу туралы шешім қабылдау 
процестері әділ және ашық болу тиіс.

Мен дұрыс әрекетті қалай жасаймын?
Жеткізушілермен және бизнес серіктестермен 
жөнсіздік көрсетпей, әрқашан кәсіби қарым-
қатынасты сақтаңыз. Жанұя немесе достар 
секілді жеке байланыстарға артықшылық 
бермеңіз және сондай күдік тудыруы мүмкін 
жағдайлардан қашық болыңыз.

Сондай-ақ, на әкеп соғатын немесе солай 
қабылдануы мүмкін шешімді қабылдауға 
қатыспаңыз. Егер ықтимал мүдделер 
жанжалы туралы хабардар болсаңыз, 
мүмкіндігінше тезірек менеджеріңізге 
айтыңыз.

Егер сіз сыртқы бизнестің, жоғары профильді 
пайдасыз немесе ұқсас мекеменің басқару 
мүшесі, қызметкері немесе консультанты 
болуды ойласаңыз, алдымен жазбаша рұқсат 
алуыңыз қажет. Қалыпты жұмысыңыздан 
тыс шараларға қатысуыңызға болады, бірақ 
ықтимал мүдделер жанжалын жасайтын 
болса немесе солай қабылданатын болса, 
менеджеріңізге айтыңыз.

Сіз жариялайтын мүдделер қақтығысы бар 
не жоқтығын өзіңізден сұрау арқылы дұрыс 
әрекет жасап жатқаныңызға көз жеткізе 
аласыз. Жеке қарым-қантынастарыңыздың 
бизнес шешімдерге әсер етуі мүмкін бе? 
Лауазымыңызда отбасыңыздың мүшелері 
немесе жақын достарыңызға қатысты қандай 
да бір шешім қабылдау өкілеттілігі бар ма? 

Егер бұл сұрақтар қандай да бір әлеуетті 
мәселелерді туындатса, жағдайды 
менеджеріңізбен немесе жергілікті Этика 
және нормаларды қадағалау мәселелері 
жөніндегі менеджермен талқылаңыз.

Мүдделер жанжалы
Тұтынушыларға қолдан келетін 
ең жақсы қызметті көрсету үшін 
барлық шешімдеріміздің жеке 
мүдделерге тәуелсіз және мүдделер 
қақтығысынсыз қабылданатынына 
көз жеткіземіз. Мұны біз бизнес 
әрекеттеріміздің ықтимал немесе 
анық мүдделер жанжалын 
туындататын жағдайларды 
болдырмау немесе басу арқылы 
белсенді түрде орындаймыз.

DON’T 
FAVOR 
FAMILY

Басты үш нәрсе

1   Шешім қабылдауыңызға кері әсер етуі 
мүмкін - кері әсер етуге әкеп соғуы 
мүмкін жағдайлардан қашық болыңыз 

2   Өзіңізге немесе басқаларға қатысты 
қандай да бір ықтимал мүдделер 
жанжалы болса, менеджеріңізге 
хабарлаңыз

3   Достар немесе жанұя секілді жеке 
байланыстарға артықшылық бермеңіз

Қосымша мәліметтер алу
Қосымша мәліметтер алу үшін Параға және 
жемқорлыққа қарсы тобымыздың саясатын 
қараңыз. 

Біздің қауіпсіз веб-порталдағы Сөйлесу 
желісінде мәселелерді көтеруге немесе 
ықтимал мүдделер жанжалын хабарлай 
аласыз. Егер не істейтініңізді білмесеңіз, 
Этика және нормаларды қадағалау тобымен 
немесе жергілікті Этика және нормаларды 
қадағалау мәселелері жөніндегі менеджерге 
хабарласыңыз.

ІС ЖҮЗІНДЕ
Менің жұбайым Telia компаниясының 
жеткізушісі болып саналатын 
компанияның ортақ иегері.  
Бұл орынды ма? 
Отбасы мүшелері немесе басқа жақын 
туыстар жеткізуші бола алады. Алайда, 
осы жағдайынан туысқандығыңызды 
хабарлау және сатып алу немесе орындау 
процестеріне қатыспау арқылы шығуыңызға 
болады.

Менің көршім Telia компаниясының 
жеткізушісі және ол мені демалыс 
күндері жазғы үйіне демалуға шақырды.  
Баруыма бола ма? 
Жеткізушімен келісімсөз жасаудың ортасында 
болмасақ және сіздің лауызымыңызда 
артықшылық беру өкілеттілігі болмаса, 
баруға болады. 

Менің немере сіңілім жақында оқу бітірді 
және қазір жұмыс іздеп жүр. Бізде оған 
лайықты лауазымдар бар және ол менен 
бір орынды сақтап қоюымды сұрады. 
Мен не істеуім қажет?
Немере сіңіліңізді өтінішін онлайн жібере 
алатын веб-сайтқа бағыттаңыз. Сонымен 
қатар, сіз оған өтінішін қадағалауы үшін веб-
сайттағы байланысқа хабарласуына кеңес 
бере аласыз.
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Қосымша мәліметтер алу
Қосымша мәліметтер алу үшін Параға және 
жемқорлыққа қарсы тобымыздың саясатын 
қараңыз.

Біздің қауіпсіз веб-порталдағы Сөйлесу 
желісінде мәселелерді көтеруге немесе 
ықтимал қате әрекетті хабарлауға болады.

ДЕМЕУШІЛІК ЖӘНЕ 
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ
Демеушілік және қайырымдылық 
бизнесімізді дамытудың және 
біз қызмет ететін қоғамдарды 
қолдаудың ең жақсы жолы 
болып табылады. Осыларды 
біздің бизнес мақсаттарымызды 
қолдайтын және әлеуметтік 
құндылықты жасайтын жолмен 
этикалық тұрғыда әрқашан 
жоспарлау және жүзеге асыру 
қажет деп санаймыз.

Басты үш нәрсе

1   Рұқсат алу процесстерін орындамай, 
демеушілікке немесе қайырылымдық 
жасауға ешқашан сөз бермеңіз

2   Әрқашан демеушілікті беделділік 
және жемқорлық тәуекелі жағынан 
бағалаңыз

3   Демеушілік шешімдерді ұзақ мерзімді 
стратегия мен жоспарға негіздеңіз

DON’T 
SPONSOR 
THE 
WRONG 
THING
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ДҰРЫС ӘРЕКЕТ 
ЖАСАҢЫЗ
Бұл Telia компаниясы үшін  
нені білдіреді?
Біз ұсынатын кез келген қолдаудың 
бизнесіміз бен даму стратегиямызға 
сәйкестігін қамтамасыз ету маңызды. 
Беделділік пен жемқорлық тәуекелі 
профиліне қатысты нұсқаларды, 
таңдауларды құжаттау және қажетті кез 
келген әрекетті орындау арқылы әрқашан 
бағалаңыз.

Кез келген қолдау біздің бизнес 
мәмілелерімізге қатысы жоқ және саяси 
қолдау, саяси төлем немесе пара ретінде 
ұғынылмайтынына көз жеткізіңіз. Әдепсіз 
немесе дискриминациялық болып саналатын 
жеке тұлғаларға, ұйымдарға, әрекеттерге 
немесе іс-шараларға қолдау көрсетпеңіз. 
Сол сияқты, діни немесе әскери әрекеттерге 
немесе қоршаған ортаға елеулі кері 
әсер ететін әрекеттерге ешқашан қолдау 
көрсетпеңіз.

Өзіңізден қолдауды жалпыға жария ете 
аламыз ба деп сұраңыз - егер жоқ деп жауап 
берсеңіз, онда бұл біз үшін дұрыс емес.

Мен дұрыс әрекетті қалай жасаймын?
Кез келген демеушілік және қамқорлық 
әрекеттерін жылдық бағдарламаның бөлігі 
ретінде ұзақ мерзімге және бизнес және 
даму стратегиясын қадағалау арқылы мұқият 
жоспарлаңыз. 

Сонымен қатар, демеушіліктің әрбір 
қадамын алушының қаражатты алдын ала 
анықталған мақсаттар мен өлшемдерге 
сәйкес пайдалануын қадағалай отырып, 
құжаттастыруыңыз қажет.

Қолдауды алушыларды бағалауда адалдық 
үрдісін ұстаныңыз және жемқорлық 
тәуекелдерін қарастырыңыз – демеушілік 
пен қайырымдылықты жеке бизнес 
процесіне ықпал ету жолы ретінде 
пайдаланбаңыз.

ІС ЖҮЗІНДЕ
Мен келісімшарт келіссөздеріне 
қатысудамын. Әлеуетті тұтынушы егер 
біз олардың іс-шарасына демеушілік 
көрсетсек, келісімшартқа отырамыз дейді.
Сіз олардың ұсынысынан сыпайы түрде бас 
тартуыңыз қажет. Жеке бизнесті құру немесе 
сақтау процесіне біз ешқашан демеушілік 
пен қамқорлықты пайдаланбаймыз.

Менің танысым менен біздің бизнеске 
қатысы болуы мүмкін іс-шараға 
демеушілік көрсетуімізді сұрады.
Тиісті процесстерді орындамастан, 
демеушілікке немесе қайырылымдық 
жасауға ешқашан сөз бермеңіз. Сіз біздің 
саясатқа сілтеме жасай аласыз және 
оларға бизнесімізге немесе қоғамға 
немесе екеуіне де оң әсер ететін белгілі 
бір салалардағы белсенділіктерге ғана 
демеушілік жасайтынымызды айтыңыз.

Менің менеджерім менен баласының 
футбол командасына қаржылай көмек 
көрсетуімді сұрады.
Әрқашан маркетингке, демеушілікке және 
қамқорлыққа жауапты әріптестеріңізден 
әрбір сұранымды бағалауды сұраңыз. 
Қандай да бір төлемді жасаудан бұрын, 
міндетті түрде дұрыс шешім қабылдау 
процесін орындаңыз.

Егер маңызды саясаткер өзінің 
партиясына қаржылық көмек сұраса,  
не істейміз?
Біз ешқашан саяси төлем немесе пара 
ретінде қаралуы мүмкін саяси жарналарды 
немесе көмекті бермейміз - сұраушыға 
біздің саясатты көрсетіңіз.
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ЗАҢСЫЗ ТӨЛЕМДЕР
Қай жерде жұмыс істесек те, біз 
ашықтық пен адалдықтың жоғары 
стандарттарына сәйкес қызмет 
етеміз. Осылай істеу арқылы біздің 
әрекеттеріміз бен шешімдеріміз 
әрқашан ң, бизнесіміздің және 
қоғамымыздың ең жақсы мүделлерінде 
болатынына көз жеткізе аламыз.

Қосымша мәліметтер алу
Қосымша мәліметтер алу үшін Параға және 
жемқорлыққа қарсы тобымыздың саясатын 
қараңыз.

Біздің қауіпсіз веб-порталдағы Сөйлесу 
желісінде мәселелерді көтеруге немесе 
ықтимал қате әрекетті хабарлауға болады. 
Не істейтініңізді білмесеңіз, Этика және 
нормаларды қадағалау тобымен немесе 
жергілікті Этика және нормаларды қадағалау 
мәселелері жөніндегі менеджермен сөйлесіңіз.

АНЫҚТАМАЛАР
Жемқорлық - жеке басының мүддесі үшін билікті 
теріс пайдалану.

Парақорлық - мәмілеге немесе шешімге әсер 
етуге арналған қаржыны немесе басқа да 
артықшылықты, немесе адамның қызметін асыра 
пайдалануына ынталандыруды ұсыну, беру, 
өкілеттеу, сұрау немесе қабылдау.

Жемқорлықты қаржыландыру жемқорлық 
әрекет үшін ақшаны (немесе оның бөлігін) 
пайдаланатын агент, серіктес, жеткізуші немесе 
кеңесші секілді үшінші тарапқа жасалатын төлем.

Ресмилікті оңайлатуға арналған төлемдер - 
мемлекеттік қызметкерге әдеттегі және қажетті 
мемлекеттік немесе ресми әрекетті қамтамасыз 
етуі немесе тездетуі үшін ұсынылатын немесе 
берілетін төлемдер.

ДҰРЫС ӘРЕКЕТ ЖАСАҢЫЗ 
Бұл Telia компаниясы үшін нені білдіреді?
Біздің қаржы есептілігін әрқашан нақты және ашық 
жүргізуіміз біздің барлық төлемдеріміздің қажетті 
мақсаттарға жұмсалуын қадағалауға мүмкіндік 
береді. 

Біз ешқашан бизнес шешіміне ықпал етуге 
немесе қолдауға арналған қандай да құндылықты 
ұсынбаймыз, қабылдамаймыз, бермейміз, 
өкілеттемейміз немесе алмаймыз. Оның 
құрамына тікелей немесе жанама паралар, 
соның ішінде үшінші тұлғалар арқылы жіберілетін 
паралар кіреді. Сонымен қатар, оның құрамына 
жемқорлықты қолдайтын немесе жемқорлыққа 
алып келетін ресмилікті оңайлатуға арналған 
төлемдер немесе қаржылай көмек кіреді.

Мен дұрыс әрекетті қалай жасаймын?
Бизнес мәміледен ешқашан жеке пайда 
жасамаңыз. Оның құрамына параны ұсыну, беру, 
өкілеттеу, сұрау, алу немесе қабылдау кіреді.

Серіктестер, жеткізушілер, консультанттар, 
қосалқы мердігерлер, лоббистер, агенттер мен 
агенттіктер секілді үшінші тараптарды бизнеске 
тарту кезінде әрқашан мұқият болыңыз. Егер 
ықтимал жемқорлық немесе парақорлық жағдайы 
туралы хабарыңыз болса, оны мүмкіндігінше тез 
менеджеріңізге немесе жергілікті Этика және 
нормаларды қадағалау мәселелері жөніндегі 
менеджерге хабарлаңыз.

Егер сізден ресмилікті оңайлатуға арналған 
төлемдер жасау сұралса, сол жерде тұрып, 
жағдайды шешу үшін жауапты менеджермен 
хабарласыңыз.

Ресмилікті оңайлатуға арналған төлемдер 
қалыпты болып есептелетін аймақтағы 
мемлекеттік қызметкерлерге барғанда, 
құжаттарыңыздың дұрыстығына көз жеткізіңі  
- бұл қосымша төлемдерді сұрау мүмкіндігін 
азайтады.

Ресмилікті оңайлатуға арналған төлемдерді 
жасаудан бас тарту қажетті қызметке қол жеткізуді 
қиындатуы мүмкін екендігін ескеріңіз - осыны 
алдын ала жоспарлап, егер қандай да мәселелер 
бар болса, менеджеріңізбен сөйлесіңіз.

Біз сирек және ерекше жағдайларда, қызметкерге 
зорлық-зомбылық немесе жеке басына қауiп төну 
қорқынышымен осы ережелерді бұзуға мәжбүр 
болуы мүмкін екенін мойындаймыз. 

ІС ЖҮЗІНДЕ
Мен күрделі нормативтік-құқықтық жадаймен 
нарықта біздің желімізді таратуға жауаптымын. 
Нарыққа шығу әлдеқашан кешіктіріліп жатыр 
және мен сабырсызданып жатырмын - бұл 
компанияға зақым келтіреді және қазір біз 
мақсаттарымызға жете алмау қаупіндеміз. 
Маған қазір процесті тездете алатын, балалар 
үйіне қайырымдылық жасауды ұсынды. 
Қызметкерге сіз қайырымдылық жасауға 
жауапты емес екеніңізді түсіндіріңіз. Компания 
қайырымдылықты бизнес әрекеттерінен бөлек 
жасайтынын атап өтіңіз.

DON’T 
DO 
BRIBES

Басты үш нәрсе

1   Ешкім біздің бизнес шешімдерімізден 
жеке пайда алмауы қажет

2   Үшінші тараптармен жұмыс істегенде 
мұқият болыңыз және ешқашан 
ресмилікті оңайлатуға арналған 
төлемдер жасамаңыз

3   Әрқашан нақты және ашық қаржылық 
есебін жүргізіңіз 
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TELIA КОМПАНИЯСЫ 11МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

АНЫҚТАМАЛАР
Саясатқа қатысы бар адам немесе 
мемлекеттік қызметкер:

• Үкіметтік мекеменің немесе бөлімнің 
басшысы, мүшесі немесе қызметкері 

• Үкіметтік мекеме органының басшысы, 
мүшесі немесе қызметкері 

• Үкіметтік мекеме, бөлім, орган немесе 
халықаралық үкіметтік ұйым атынан ресми 
түрде әрекет ететін кез келген тұлға

• Саяси партияның басшысы
• Саяси немесе мемлекеттік лауазымға 

үміткер немесе сол лауазымға 
тағайындалған тұлға

• Халықаралық, республикалық, 
мемлекеттік / өңірлік немесе жергілікті 
деңгейде мемлекеттік басшы немесе 
қызметкер

• Мемлекеттік немесе үкіметтік бизнес, 
мектеп, аурухана немесе басқа мекеменің 
қызметкері

ДҰРЫС ӘРЕКЕТ 
ЖАСАҢЫЗ
Бұл Telia компаниясы үшін нені білдіреді?
Біздің мақсатымыз қызметкерлер мен 
компанияны әлеуетті мүдделер жанжалы 
мен жемқорлық төлемдерден қорғау болып 
табылады.

Осының мемлекеттік қызметкерлермен 
немесе мемлекеттік сатып алуға қатысатын 
қызметкерлермен қарым-қатынасымызға 
әсер етететін бірнеше жолдары бар. Әсіресе, 
біз бизнеске қатысты талқылауларда немесе 
іс-шараларда шай, кофе немесе қарапайым 
түскі аспен ғана қамтамасыз етеміз. Бұл 
заңды бизнес мәміле бөлігі болмаса, 
сыйлықтар немесе бизнес қонақжайлығын 
ұсынбаймыз, арнайы нөмірлер немесе тегін 
минуттар бөлмейміз.

Мен дұрыс әрекетті қалай жасаймын?
Мемлекеттік қызметкерлермен немесе 
саясатқа қатысы бар адамдармен 
кездескенде әрқашан өзіңізбен бірге 
әріптесіңізді алып барған дұрыс. Бұл қиын 
жағдайлардың туындамауына көмектеседі, 
егер туындаса, сіздің қасыңызда сізді 
қолдайтын және оқиғаның нұсқасын 
растайтын адам болады. 

Оған қоса, әрқашан жиналыстың күн тәртібін 
алдын ала келісіп, хаттаманың жазылуын 
қамтамасыз етіңіз - оны тиісті адамдармен 
бөлісіңіз.

Ешқашан мемлекеттік қызметкерлерге 
компанияның құны төмен фирмалық 
заттарынан басқа (егер жергілікті заңмен 
немесе алушының мінез-құлық кодексімен 
рұқсат етілсе) сыйлық бермеңіз.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР
Біздің бизнестегі сәттілігімізге ықпал 
етуі мүмкін шешімдерді немесе 
процесстерді олар әрдайым бақылайтын 
болғандықтан, біз өзімізді мемлекеттік 
қызметкерлермен және саясатқа қатысы 
бар адамдармен жұмыс істегенде жоғары 
этикалық стандарттарға сай ұстаймыз.

Қосымша мәліметтер алу
Қосымша мәліметтер алу үшін Параға және 
жемқорлыққа қарсы тобымыздың саясатын 
қараңыз.

Не істейтініңізді білмесеңіз, Этика және 
нормаларды қадағалау тобымен немесе 
жергілікті Этика және нормаларды қадағалау 
мәселелері жөніндегі менеджермен 
сөйлесіңіз.

DON’T  
MEET PUBLIC 
OFFICIALS 
ALONE

Басты үш нәрсе

1   Мемлекеттік қызметкерлерге 
немесе мемлекеттік сатып алуға 
қатысатын қызметкерлерге 
ешқашан сыйлықтар немесе 
іскерлік қонақжайлық ұсынбаңыз

2   Мемлекеттік қызметкерлер 
қатысатын талқылаулар мен 
келісімдердің толықтай құжатпен 
рәсімделуін қамтамасыз етіңіз

3   Мемлекеттік қызметкерлермен 
кездескенде, әріптесіңізді алып 
барыңыз
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ЖАУАПТЫ ІСКЕРЛІК МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ КОДЕКСІ12 КОМПАНИЯНЫҢ АҚПАРАТТЫҚ АКТИВТЕРІ

АНЫҚТАМАЛАР
Ішкі ақпарат жалпыға арналмаған ішкі, 
құпия ақпаратты білдіреді.

ДҰРЫС ӘРЕКЕТ 
ЖАСАҢЫЗ
Бұл Telia компаниясы үшін нені білдіреді?
Ақпаратты қорғаудың үш өлшемі бар: 
құпиялық, тұтастық және қолжетімділік.

Құпиялық дегеніміз ақпаратты рұқсат 
етілмеген адамдардың ықпалынан 
қорғайтынымызды білдіреді. Тұтастық 
ақпараттың нақты және толық болуын 
қамтамасыз етуімізді білдіреді. Қолжетімділік 
ақпаратты қажет болғанда қолжетімді және 
қолдануға болатынын қамтамасыз етуімізді 
білдіреді.

Мен дұрыс әрекетті қалай жасаймын?
Компанияның ақпаратын жұмыс 
тапсырмалары үшін ғана пайдаланыңыз 
және жеке пайдалану үшін ешқашан 
пайдаланбаңыз. Мысалы, ақпаратты 
рұқсатсыз әлеуметтік желілерде 
жарияламаңыз.

Компанияның ақпаратын кездейсоқ немесе 
рұқсатсыз жариялаудан, дұрыс емес 
пайдаланылудан, дұрыс емес өзгертуден 
немесе жоюдан – әсіресе, ақпаратты жұмыс 
орнынан тыс жерде пайдаланғанда - қорғау 
маңызды.

Үстеліңізде қағаздар мен салмалы қағаз 
сақтағыштар қалдырмаңыз - оларды 
пайдаланбаған кезде құлыптанатын 
жерде сақтаңыз - және компания бекіткен 
жабдықты, қызметтерді және бағдарламалық 
жасақтаманы пайдаланыңыз. Әрқашан 
жергілікті Ел/Топ функциясы орнатқан АТ 
жабдығын пайдаланудың рұқсат етілген 
шарттарын орындаңыз – бұл шарттар 
мобильді құрылғы саясаты немесе қашықтан 
қол жеткізу саясаты ретінде болуы мүмкін.

Интернетте күдікті сілтемелерді баспай 
немесе күдікті электронды тіркемелерді 
ашпай, қауіпсіздікті сақтаңыз. Қарақшылық 
материалдарды, белгісіз лицензия шарттары 
бар мазмұнды және тиісті емес немесе 
зиянды мазмұны бар веб-сайттарды 
ашпаңыз.

Егер сіз қауіпсіздікті бұзу оқиғасынан, 
алаяқтық немесе қауіп-қатерден 
күдіктенсеңіз немесе хабардар болсаңыз, 
дереу менеджеріңізге немесе Сөйлесу желісі 
порталы арқылы Қауіпсіздікті бұзу оқиғасы 
туралы хабарлау бөліміне хабарлаңыз.

DON’T SHARE 
SENSITIVE 
INFORMATION

Жеке қауіпсіздік
Әрбір адам өз жұмысын қорқынышсыз 
немесе қауіпсіз орындай алуын қалаймыз. 

Біздің ғимараттарда болғанда, әрқашан 
ID картаңызды көрсетіп тағып жүріңіз 
және рұқсаты бар адамдарға ғана кіруге 
рұқсат етіңіз. Әрқашан жергілікті Компания/
Топ функциясы орнатқан ғимараттарды 
пайдалану шарттарын орындаңыз - оған 
міндетті қауіпсіздік курсы мен әрекеттердегі 
шектеулер кіруі мүмкін.

ІС ЖҮЗІНДЕ
Кейде мен әдеттегі жұмыс орнымнан тыс 
жерде телефон соғуым және электрондық 
пошталарға жауап беруім қажет болады. 
Бұл қандай да мәселені туындата ма?
Компанияның ақпаратын қолданғанда, 
сіз әрқашан оны дұрыс бағытта қорғауға 
жауаптысыз. Әрқашан қайда тұрғаныңызға 
көңіл бөліңіз, ақпараттың рұқсат етілмеген 
адамдарға жарияланбауын қамтамасыз етіп, 
қоғамдық орындарда ерекше сақ болыңыз.

Ақпаратты қалай дұрыс қолдануды 
білмесеңіз, менеджеріңізге немесе қауіпсіздік 
тобына хабарласыңыз. 

Мен үйден жұмыс істеп отырмын және 
жеке компьютерімді пайдаланғым келеді, 
себебі оның экраны үлкен.  
Бұл дұрыс па?
Компанияның жұмысы үшін жеке жабдықты 
пайдалану қауіпсіздік тәуекелін тудырады. 
Компанияның ақпаратын басқару кезінде, 
біздің бекітілген жабдықты, қызметтерді 
және бағдарламалық жасақтаманы 
пайдаланыңыз.

Біздің ақпаратымыздың қорғалуына  
кім жауапты?
Біз бәріміз ақпаратты жауапкершілікпен 
қолдану үшін жауаптымыз. Егер сіз құжатты 
құрастырсаңыз және сол ақпараттың иесі 
болсаңыз, оны қорғаудың дұрыс дәрежесін 
беруді қамтамасыз етуіңіз қажет. Бұл әрекетті 
орындаудың бір жолы құжатты құпиялықтың 
тиісті деңгейімен белгілеу болып табылады. 

Мен жиналыс қорытындысы бойынша 
қызметтік жазба жасадым. Оны оқуға 
кімнің рұқсаты бар?
Бұл жиналыстың құпиялығына және 
ақпараттың кімнің жұмысына қажет екендігіне 
байланысты. Ақпарат иесі қызметтік жазбаны 
кім оқи алатынын шешуі қажет - әдетте 
бұл жиналысқа қатысушылар мен тиісті 
топтардың басқа мүшелері болып табылады. 

Басты үш нәрсе

1   Біз ақпаратымыздың құпиялығын, 
тұтастығын және қолжетімділігін 
қамтамасыз етуге тырысамыз

2   Барлық ішкі ақпаратты сақтықпен 
қолданыңыз

3   Қауіпті интернетті пайдаланбаңыз

Қосымша 
мәліметтер алу
Кез келген 
ақпаратты қалай 
қолдануды 
білмесеңіз, 
Интранеттегі 
басшылықтарды 
немесе 
нұсқаулықтарды 
қараңыз немесе 
менеджеріңізбен 
немесе жергілікті 
қауіпсіздік тобымен 
сөйлесіңіз. 

КОМПАНИЯНЫҢ АҚПАРАТТЫҚ АКТИВТЕРІ 
Ақпарат біздің ең құнды және шетін активтеріміздің 
бірі болып табылады. Біз оны мұқият қорғаймыз 
және тиісті заңды, келісімшарттық және бизнес 
талаптарды орындаймыз.
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АНЫҚТАМАЛАР
Бәсекелестікті қорғау заңы компаниялар 
арасындағы келісімдерге, компаниялар 
қауымдастықтарының шешімдері мен 
бәсекелестіктің алдын алу, шектеу 
немесе бұрмалау мақсаты бар келісілген 
әрекеттерге тыйым салады. Келісімдерде 
бұл мақсат болмаса да, егер олардың 
салдары жоғарыда аталған болса, оларға 
тыйым салынады.

Тиісті нарықтарда үстем нарықтық жағдайға 
ие болғанда, шешімдеріміз тұтынушыларға, 
бәсекелестерге және қызмет көрсетушілерге 
әсер ететіні туралы хабардар болуымыз 
керек. Нарықтағы үстем жағдайға тыйым 
салынбайды, бірақ оны асыра пайдалануға 
тыйым салынады.

Бәсекелестікті қорғау ережелері кез келген 
ресми немесе ресми емес жағдайда 
қолданылады, мысалы, қоғамдық іс-
шараларда, ресми қоғамдық жиындарда, 
жиналыстарда және жұмыс жиналыстарында 

ДҰРЫС ӘРЕКЕТ 
ЖАСАҢЫЗ
Бұл Telia компаниясы үшін нені білдіреді?
Халықаралық бизнес ретінде біздің 
әрекеттеріміз мемлекеттік немесе аймақтық 
деңгейде бәсекелестікті қорғау заңнамасына 
жатуы мүмкін. 

Арнайы заңнаманың өзгеретініне әдетте 
бұл бәсекелестердің нарықтарды ортақ 
пайдалануына, бағаларды бекітуіне немесе 

басқаша бәсекелестікке әсер етуіне жол 
бермейді. Сонымен қатар, компаниялардың 
нарықтағы үстем жағдайды асыра 
пайдалануына жол бермейді. 

Біз тиісті бәсекелестік немесе монополияға 
қарсы заңдарды бұзатын кез келген 
тәжірибелермен немесе әрекеттермен 
айналыспаймыз.

Әсіресе, ешқашан тұтынушыларға, 
бәсекелестерге немесе қызмет 
көрсетушілерге кедергі немесе залал 
келетіретін немесе бәсекелестікті қорғау 
заңына қайшы көрінетін әрекеттер 
жасамаймыз.

Бәсекелестікке жол бермеу, шектеу 
немесе бұрмалау мақсатындағы ешқандай 
келісімдер де жасамаймыз. Бұл келесілерді 
қамтиды: баға немесе басқа сауда-
саттық шарттарын белгілеу; өндірісті, 
нарықтарды, техникалық дамуды немесе 
инвестицияларды шектеу немесе бақылау; 
нарықтарды немесе жеткізу көздерін бөлісу; 
басқа компанияларды кемсіту немесе 
оларды бәсекелестікте тиімсіз жағдайға қою; 
және келісімшартқа қатысы жоқ тараптарды 
қабылдауды талап ету.

Мен дұрыс әрекетті қалай жасаймын?
Сіз немесе біздің кез келген өкіліміз нақты 
немесе әлеуетті бәсекелеспен байланысса, 
тиісті бәскелестікті қорғау заңын сақтықпен 
орындаңыз.

Ешқашан бағаларды (тарихи, қолданыстағы 
немесе жобаланған), баға саясаттарын / 
формулаларын, пайда мөлшерін немесе осы 

сияқтын шетін мәселелерді талқыламаңыз. 
Бұл ең төмен бағаны белгілеу немесе қайта 
сатушыға жоғары жеңілдіктерді беруді 
қамтиды - мысалы, жақсы келісім шарттары - 
ең төмен бағаны сақтау үшін.

Сауда, нарық аймақтарын, тұтынушылар 
мен жеткізушілерді талқылмауыңыз немесе 
олармен келіспеуіңіз керек.

Оған қоса, жеткізушімен немесе 
тұтынушымен жұмыс істеуден бас таруға 
келіспеңіз немесе технологияларды 
дамытуды немесе пайдалануды шектейтін 
немесе қарсыластарды, жекізушілерді 
немесе тұтынушыларды шығарып тастайтын 
стандарттарды қабылдауды талқыламаңыз 
немесе жолын іздемеңіз.

ІС ЖҮЗІНДЕ
Үстем жағдайда екенімізді қалай 
біле аламын?
Үстемдіктің анықтамасы географиялық 
және өнім нарығына байланысты - Құқықтық 
мәселелер бөлімінің қызметкерімен 
сөйлесіңіз.

Бәсекелес болашақтағы нарық жағдайын 
талқылау үшін маған келді - бағаларды 
да талқылаймыз деп ойлаймын. 
Қалай жауап беруім қажет?
Мұндай талқылау түріне қатыспаңыз. Мүмкін 
болса, сұраныстан бас тартқаныңызды 
құжатқа түсіріңіз. Егер көмек қажет деп 
ойласаңыз, Құқықтық мәселелер бөлімінің 
қызметкерімен сөйлесіңіз.

ӘДІЛ БӘСЕКЕЛЕСТІК
Еркін және әділ бәсекелестік 
тұтынушылар, қоғам және бизнесіміз 
үшін ең үздік нәтижелерге әкеледі. 
Біз қай жерде жұмыс істесек те, 
жергілікті құқықтық құрылым 
негізінде бәсекелестік және этикалық 
жағдайларды толықтай қолдаймыз.

Басты үш нәрсе
1   Қай жерде жұмыс істесек те, тиісті 

бәсекелестік және монополияға қарсы 
заңдарды мұқият орындаңыз

2   Лауазымыңызды бәсекелестікті 
шектеуге нарықтың көшбасшысы 
ретінде ешқашан пайдаланбаңыз

3   Бәсекелестік заңы мәселелері 
бойынша құқықтық көмек сізге 
әрқашан қолжетімді

Қосымша мәліметтер алу
Егер бәсекелестікті қорғау заңы бойынша 
мәселе туындаса немесе жағдайға заң 
қалай қолданылатынын білмесеңіз, 
келісімдер, баға бойынша шешімдер 
немесе басқа шаралар әлі жоспарлау 
сатысында кезде, мүмкіндігінше 
тезірек Құқықтық мәселелер бөлімінің 
қызметкерімен сөйлесіңіз. 

Біз әрқашан бәсекелестікті қорғау заңы 
бойынша құқықтық көмек береміз.

DON’T 
COMPETE 
UNFAIRLY
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АНЫҚТАМАЛАР
Инсайдерлік ақпарат егер жарияланса, 
акцияларды немесе басқа да бағалы 
қағаздардың құнына елеулі әсер етуі 
мүмкін ақпарат.

Инсайдерлік сауда акцияларды немесе 
басқа бағалы қағаздарды сату үшін 
инсайдерлік ақпаратты пайдалану немесе 
ақпаратты сауда жасау үшін пайдалануы 
мүмкін басқа адамдармен бөлісу. 

ДҰРЫС ӘРЕКЕТ 
ЖАСАҢЫЗ
Бұл Telia компаниясы үшін нені білдіреді?
Құпия іскерлік ақпаратты қорғауға аса 
көңіл бөлеміз, әсіресе, оны жариялау Telia 
компаниясының немесе басқа компанияның 
акция бағасына әсер етуі мүмкін болса.

Мен дұрыс әрекетті қалай жасаймын?
Инсайдерлік сауда көптеген елдерде заңсыз 
болып табылады.

Ешқашан құпия іскерлік ақпаратты немесе 
инсайдерлік ақпаратты – кездейсоқ 
алсаңыз да – рұқсат етілмеген адамдарға 
жарияламаңыз. Сол секілді, сыбыстарды 
таратпаңыз және басқаларды дұрыс емес 
ақпаратпен адастырмаңыз. 

DON’T DO 
INSIDER 
TRADING

Инсайдерлік ақпаратқа ие болғаныңызда, 
кез келген компанияның акцияларын немесе 
бағалы қағаздарын сатып алмаңыз немесе 
сатпаңыз.

Бүл ережелер сіз Telia компаниясында 
жұмыс істеуді тоқтатқаннан кейін де, 
қолданылады. 

ІС ЖҮЗІНДЕ
Мен біреудің біздің стратегиялық 
жеткізушімен жұмыс істеуді жоспарлап 
жатқанымызды айтып жатқанын естіп 
қалдым. Осы жаңалық жарияланған соң, 
жеткізушінің акция бағалары көтеріледі 
деп күтемін. Жеткізушінің акцияларын 
сатып алуыма бола ма? 
Сіз акцияларды сатып алмауыңыз немесе 
басқа біреуге ондай жоспарлар туралы 
айтпауыңыз қажет. Инсайдерлік ақпаратқа 
негізделген сауда, Telia компаниясының 
немесе жеткізушінің акциялары болсын, 
заңсыз болып табылады.

Қосымша мәліметтер алу
Қосымша мәліметтер алу үшін, Инсайдерлік 
сауда туралы саясатымызды және хабарлау 
міндеттері мен саудадағы тыйымдар туралы 
ақпаратты қараңыз.

Сонымен қатар, Құқықтық мәселелер 
бөлімінің қызметкерімен әлеуетті 
бұзушылықтар туралы сұрақтарыңыз болса 
немесе мәселелерді көтере аласыз. 

ИНСАЙДЕРЛІК САУДА 
Этикалық мінез-құлық тиімді капитал 
нарығын қолдауға көмектеседі. 
Біз әрқашан инсайдерлік ақпаратқа 
қатысты ең жоғары этикалық 
стандарттарды ұстанамыз.

Басты үш нәрсе

1   Құпия іскерлік ақпаратты қорғаңыз

2   Инсайдерлік ақпаратқа ие болғанда, 
акцияларды сатпаңыз

3   Дұрыс емес ақпаратпен өзгелерді 
адастырмаңыз
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АНЫҚТАМАЛАР
Тұтынушы Клиент ақпаратының 
құпиялығы - жеке деректерін біздің қалай 
жинап, пайдаланып, өңдейтініміз және 
тұтынушылардың деректері мен құпиялығына 
қатысты құқықтарын қалай сыйлайтынымыз 
туралы. Құпиялық құқығы адамның құқығы 
болып табылады.

Жеке деректержеке басын куәландыратын 
анықтамасы анық адам туралы немесе 
қосымша ақпарат алу және біріктіру жолымен 
белгіленуі мүмкін барлық ақпаратты қамтиды. 

ДҰРЫС ӘРЕКЕТ 
ЖАСАҢЫЗ
Бұл Telia компаниясы үшін нені білдіреді?
Сенім бизнесіміздің өзегі болып табылады, 
сондықтан біз не істесек те, құпиялық негізгі 
фактор болып табылады. Бұл интеграциялық 
құпиялық біздің қызметтеріміздің, 
процесстеріміздің және АТ-инфрақұрылымның 
және күнделікті жұмыстың табиғи бөлігі 
болып табылатынын, сондай-ақ жаңа даму 
жұмысына «жобаланатын құпиялық» әдісін 
пайдалануды білдіреді.

Біздің мақсатымыз - жоғары қауіпсіз 
байланыс желілерін пайдалану және 
тұтынушыларымыздың жеке деректеріне 
рұқсатсыз кіруге жол бермеу. Сондай-ақ, біз 
байланыстарды мемлекеттік қадағалау органы 
бекіткен тұтынушылардың адам құқықтарына 
қауіптерді азайту үшін жұмыс істейміз.

Өзгермелі әлемдегі қауіптерді басқару 
үшін, адам құқықтары және жеке адамның 
дербес құқықтары жөніндегі халықаралық 
стандарттар мен заңдардың қарпі мен рухы 
бойынша өмір сүре отырып, құпиялығына 
біздің әрекеттеріміз бен шешімдеріміз 
қалай ықпал ететінін үздікісіз және алдын 
ала бағалаймыз. Бұл ң жеке құқықтарын 
сыйлауды және олардың жеке деректерін 
заңды, әділ және Топтық тұтынушының 
құпиялылық саясатында сипатталғандай 
өзіміздің жоғары стандарттарымызға сәйкес 
пайдалануды қамтиды. 

Біз қызметтерімізді көрсетуге және 
бизнесімізді жүргізуге қажетті тиісті жеке 
деректерді ғана жинаймыз. Біздегі бар 
деректерді құпиялық және тұтастық 
шарттарына сәйкес қорғаймыз және жинаған 
мақсатымыз үшін ғана пайдаланамыз. Біз 
алған мақсатқа енді қажет болмағанда, біз 
оларды, міндетті заңды деректерді сақтау 
талаптары қолданылмаса, жоямыз немесе 
иесіздендіреміз.

Ақпаратты қолжетімді ету және оларға 
ақпаратты қалай пайдаланатынымыз туралы 
мағыналы таңдаулар беру арқылы барлық 
уақытта ашықтықты сақтаймыз. Біз жеке 
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деректердің құпиялығы жөніндегі заңды 
және өзіміздің жоғары стандарттарымызды 
орындауға міндеттіміз және жауаптымыз 
және жеткізушілерімізден де соны талап 
етеміз.

Мен дұрыс әрекетті қалай жасаймын?
Жеке деректерді қатаң құпиялықпен қауіпсіз 
деңгейде пайдаланып, жұмысты орындауға 
қажетті мөлшерде ғана өңдеңіз. Барлық 
алдын ала анықталған ережелер мен 
заңдарды және біздің ішкі талаптарымызды 
орындаңыз.

Жеке құқығыңыз туралы хабардар болуға 
және біліміңізді көтеруге жауапты болыңыз. 
Әрбір істеген әрекетіңізде, тұтынушы 
деректерін жинағаннан жойғанға дейін, 
құпиялықты қорғауды қарастырыңыз. 
жеке деректеріне құпиялықты қорғау 
талаптарымызға сәйкес келетініне көз 
жеткізбестен бұрын ықпал ететін ешқандай 
әрекет жасамаңыз.

ІС ЖҮЗІНДЕ
 жеке деректерін кез келген мақсатта 
пайдалануыма бола ма? 
Жоқ - егер осы әреттерді орындауға 
рұқсатыңыз бар екеніне сенімсіз болсаңыз, 
тұтынушының жеке деректерін жинамаңыз, 
қарамаңыз, пайдаланбаңыз, бөліспеңіз 
немесе жарияламаңыз. Егер сенімді 
болмасаңыз, менеджеріңізбен немесе 
құпиялыққа, жеке деректерді жинауға 
немесе пайдалануға қатысты сұрақтарға 
жауап беретін жергілікті Құпиялықты қорғау 
бөлімінің басшысымен сөйлесіңіз.

Сіздің досыңыз бұрынғы жігітінің жаңа 
қарым-қатынасы бар деп күдіктенеді. 
Ол жігіттің жиі және ұзақ уақыт бойы 
қоңырау шалып жүрген телефон 
нөмірін тексеру үшін оның биллингтік 
ақпаратын қарауыңызды сұрайды.  
Сіз не істеуіңіз қажет?
 жеке деректерін алдын ала анықталған 
жұмыс тәртіптеріне және қолданыстағы 
заңдарға сәйкес жұмыс міндеттерін орындау 
үшін ғана пайдалануға болады. Сіз бұл 
мәліметтерді қарамауыңыз және оларды 
досыңызбен бөліспеуіңіз тиіс.

Түскі ас кезінде әріптесіңіз атақты адам 
болатын тұтынушы туралы сізге әңгіме 
айтады. Ол қиын қаржылық жағдайға 
байланысты телефонының шотын 
төлей алмай жүр. Әрине, барлық адам 
оның жеке өмірі туралы білгісі келеді 
- толығырақ мәліметтерді сұрауыңыз 
қажет пе?
Жоқ - әріптесіңізге тұтынушылардың жеке 
мәселелерін ешкіммен талқыламауын 
айтуыңыз қажет. жеке деректері құпия 
ақпарат болып табылады және оларды 
жұмыс міндеттерін орындау үшін ғана 
пайдалануға болады.

КЛИЕНТ ТҰТЫНУШЫ АҚПАРАТЫНЫҢ ҚҰПИЯЛЫҒЫ
Тұтынушылар бізге өздерінің жеке және 
құпия ақпараттарын сеніп тапсырады. 
Тұтыншушыларымыздың құпиялығын құрметтеу 
және қорғау арқылы олардың сенімін ақтау біз үшін 
маңызды. Осы ақпараттың құпиялығын сақтау үшін 
аса зор көңіл бөлеміз және оны жұмысымызды 
орындауға қажетті жолдарда ғана пайдаланамыз. 

Қосымша 
мәліметтер алу
Қосымша алу үшін 
Тұтынушының 
құпиялығы 
бойынша топ 
саясатын қараңыз 
немесе жергілікті 
Құпиялықты 
қорғау бөлімінің 
басшысымен 
немесе Құпиялықты 
қорғау тобының 
басшысымен 
сөйлесіңіз.

Біздің қауіпсіз 
веб-порталдағы 
Сөйлесу желісінде 
мәселелерді 
көтеруге немесе 
ықтимал жаман 
әрекетті хабарлауға 
болады.

Басты үш нәрсе 
1   Тұтынушылардың құпиялығы 

біздің барлық әрекеттеріміздің 
негізгі факторы болып табылады

2   Жұмыс міндеттеріңізді орындау 
үшін қажетті шамада ғана жеке 
деректерді өңдеңіз

3   Барлық жеке деректерді қатаң 
түрде құпияда ұстаңыз және оны 
қауіпсіз жолмен пайдаланыңыз
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АНЫҚТАМАЛАР
Пікір білдіру еркіндігі - барлық адамдардың 
қадір-қасиетінен алынған адамның іргелі 
құқығы болып табылады. 

ДҰРЫС ӘРЕКЕТ 
ЖАСАҢЫЗ
Бұл Telia компаниясы үшін нені білдіреді?
Біз адам құқықтары жөніндегі халықаралық 
стандарттарды, соның ішінде және 
тұтынушылардың пікір білдіру еркіндігі мен 
құпиялықты қорғау құқықтарын құрметтейміз 
және қолдаймыз.

Егер пайдаланушылардың пікір білдіру 
еркіндігі мен құпиялықты қорғау құқықтарына 
теріс әсер етеді деп ойласақ, біз әрқашан 
ұстануымыз қажет жаңа заң, әкімшілік, 
лицензия немесе құқық қорғау ережелері 
туралы сұрақтарымызды көтереміз дегенді 
білдіреді.

Бұл жауапты шешім қабылдау арқылы 
пікір білдіру еркіндігі мен құпиялықты 
қорғау құқықтарын қорғайтынымызды және 
қолдайтынымызды және байланыстар 
жөніндегі мемлекеттік қадағалау мен 
шектеулер дәрежесіне қатысты барынша 
ашық болатынымызды білдіреді.

Біз ң пікір білдіру еркіндігіне әсер етуі мүмкін 
үкіметтің қалыпты емес сұранымдары 
мен талаптарын мұқият бағалауымызды 
қамтамасыз етуді мақсат етіп қойдық.  
Біз тек қажет болғанда ғана, ұстанамыз.

Біз жұмыс істейтін елдің саясатына 
араласпаймыз, бірақ біздің басшылық айқын 

ПІКІР БІЛДІРУ ЕРКІНДІГІ
Пікір білдіру еркіндігі мен 
құпиялықты қорғау бизнесіміздің 
жүрегі болып табылады. Біз барлық 
тұтынушыларымыздың пікірлерімен 
алмасу және ашық қоғамдарда 
дамуына қолдау көрсету құқықтарын 
қорғаймыз және қолдаймыз. 

және ашық заңнаманың пайдасына сөйлеп, 
саясатқа қатысты қоғамдық хабардар болуды 
арттыруды жалғастырады. Біз сондай-ақ, 
бизнесіміз бен тұтынушыларымыздың 
құқықтарына әсер ететін ережелер бойынша 
үкіметпен және басқа акционерлермен 
сұхбат құрамыз.

Мен дұрыс әрекетті қалай жасаймын?
Әрбір адамның пікір білдіру еркіндігі 
мен құпиялықты қорғауды қолдау, 
пайдаланушылардың пікір білдіру еркіндігіне 
байланысты тәуекелдерді болжауға, 
болдырмауға және азайту - мақсатымыз. 
Шекараларға қарамастан, кез келген 
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 
ақпарат пен идеяларды іздеуге, алуға 
және бөлісуге әмбебап құқығын әрқашан 
қорғаймыз.

Егер сізге пікір білдіру еркіндігі мен 
құпиялылықты қорғауға салмақты әсерін 
тигізуі мүмкін қалыпты емес сұранымдар мен 
талаптар туралы мәлім болса, біздің мұқият 
тексеріп, осы тақырыпта мәселені көтеруіміз 
үшін сұранымды бағалап, басшыңызға 
жолдаңыз.

ІС ЖҮЗІНДЕ
Біздің БАД пікір білдіру еркіндігін 
құрметтеуге және қолдауға мықты қоғамдық 
міндеттемені жариялады - біздің желілер мен 
қызметтеріміз оны қолдауға көмектеседі.

Біз бәсекелестермен жұмысымызды пікір 
білдіру еркіндігін қолдау үшін пайдалануда 
бірлестік, ал біздің жарияланатын Құқық 
тәртіптерін ашу туралы есептеріміз мүдделі 
тараптарға білімдерін көтеруге және түсінуге 
көмектеседі және ашықтыққа ықпал етеді.

Басты үш нәрсе

1   Біз пайдаланушылардың пікір білдіру 
еркіндігі мен құпиялықты қорғауды 
құрметтейміз және қолдаймыз 

2   Пайдаланушылардың пікір білдіру 
еркіндігі мен құпиялықты қорғау 
тәуекелдеріне теріс әсерлерді 
болдырмаңыз және азайтыңыз

3   Жеке адамдардың пікір білдіру 
еркіндігі мен құпиялықты қорғауға теріс 
әсер етуі мүмкін жаңа ережелерге 
қатысты пайдаланушылардың 
құқықтарын қолдаңыз

Қосымша мәліметтер алу
Қосымша мәліметтер алу үшін Пікір білдіру 
еркіндігі саясатын қараңыз. 

Біздің сондай-ақ тұтынушылардың пікір 
білдіру еркіндігі мен құпиялықты қорғауына 
ықтимал салмақты әсерлері бар үкіметтік 
сұранымдарды немесе талаптарды 
бағалайтын және басшылыққа жеткізетін 
құралымыз бар.

DON’T DISRESPECT 
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EXPRESSION
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TELIA КОМПАНИЯСЫ 23ҚОҒАММЕН ЖӘНЕ БАҚ-ПЕН БАЙЛАНЫСБАЙЛАНЫС ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ

ДҰРЫС ӘРЕКЕТ 
ЖАСАҢЫЗ
Бұл Telia компаниясы үшін нені білдіреді?
Біздің барлық байланыстарымыз белсенді, 
ашық, түсінікті, сай және қызметшіл болу тиіс.

Біз барлық ақпаратты жергілікті заңдарға, 
қор биржа(лар) сының тізімінде тұрған, 
компанияларды басқаратын ережелер 
мен белгіленген тәжірибеге сәйкес 
қамтамасыз етеміз.

Мен дұрыс әрекетті қалай жасаймын?
Желіде ақылмен әрекет етіңіз - блогтарда, 
твиеттерлерде, викилер немесе әлеуетті 
желілердегі басқа форумдарда сіз 
жариялайтын мазмұнға өзіңіз жауапты 
боласыз. Ешқашан кірістер, болашақ 
өнімдер, баға туралы шешімдер, 
жарияланбаған қаржы нәтижелері немесе 
басқа құпия мәселелер туралы айтпаңыз.

Жазғаныңызды әрдайым қарап шығыңыз 
- егер жазғаныңыз сізге кішкене болса да, 
ыңғайсыз көрінсе, жариялауды ертеңге 
қалдырғаныңыз дұрыс болар?

Қызметкерлердің үлкен топтарына 
жарияланатын ішкі ақпаратты жалпыға 

DON’T 
POST 
WITHOUT 
THINKING

жарияланатын ақпарат секілді аса мұқият 
қарап шығыңыз және жұмысыңызға қатысты 
мәселелер туралы хабардар болып тұрыңыз.

ІС ЖҮЗІНДЕ
Әлеуметтік желіде менің жұмысыма 
қандай мазмұн жарамды?
Менеджеріңізбен, байланыстар бөлімінің 
қызметкерімен немесе Адам ресурстары 
бөлімімен сөйлесіңіз - олар шешім 
қабылдауға көмектесе алады.

Журналист күтпеген жерден қоңырау 
шалып, маған бірнеше сұрақтар қойғысы 
келеді. Мен не істеуім қажет?
Олардың байланысу мәліметтерін алып, 
жақын арада қайта қоңырау шалатыныңызды 
айтыңыз. Одан кейін БАҚ-пен байланыс 
бөлімінің қызметкерімен сөйлесіп, қалай 
жауап беретініңізді бірге шешіңіз.

Мен БАҚ-қа қызықты болуы мүмкін 
бұзушылықтарды байқасам, не 
істеуім керек?
Мәселені қажетті жерге бағыттау үшін 
менеджеріңізбен немесе БАҚ-пен байланыс/ 
байланыстар бөлімінің қызметкерімен дереу 
хабарласыңыз. Сіз Сөйлесу желісі арқылы 
біздің Кодексіміздің бұзушылықтарын да 
хабарлай аласыз.

Басты үш нәрсе

1   Біздің байланыстар белсенді, 
ашық, түсінікті, сай және 
қызметшіл болуы тиіс

2   Желіде жариялаған кезде, 
сақтықпен және жауапкершілікпен 
әрекет етіңіз

3   Кеңірек топтарға жіберілетін 
ақпараттарды көпшілікке 
жарияланатын ақпараттай өңдеңіз

ҚОҒАММЕН ЖӘНЕ БАҚ-ПЕН БАЙЛАНЫСБАЙЛАНЫС 
ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ
Біз ортақ құндылықтарымызды көрсететін жолдармен 
ашық сөйлесеміз. Осылай әрдайым істеу арқылы біз 
бизнес әрекеттерімізді қолдайтын мықты қоғамдық сауда 
белгісі беделін құрамыз және қамтамасыз етеміз.

Қосымша мәліметтер алу
Толық мәліметтер алу үшін БАҚ-пен 
байланыс/ байланыстар бөлімінің 
қызметкерімен сөйлесіңіз. 

Біздің қауіпсіз веб-порталдағы Сөйлесу 
желісінде кез келген мәселелерді көтеруге 
немесе ықтимал қате әрекетті хабарлауға 
болады.
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ЖАУАПТЫ ІСКЕРЛІК МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ КОДЕКСІ24 ЖАУАПТЫ САТЫП АЛУ БӨЛІМІ

Басты үш нәрсе

1   Жеткізушілермен тікелей байланысқа 
шықпаңыз - Сатып алу бөлімі бұл 
әрекетті орындайды

2   Сатып алу процестерін орындамау 
және қолжетімді құралдарды 
пайдаланбау бізге қаржылық, 
өндірістік және беделділікті жоғалту 
қауіптерін тудыруы мүмкін

3   Жеткізушілер мен мердігерлерге 
сыйлықтар, паралар немесе заңсыз 
төлемдер бермеңіз және өзіңіз 
олардан алмаңыз

ДҰРЫС ӘРЕКЕТ 
ЖАСАҢЫЗ
Бұл Telia компаниясы үшін нені білдіреді?
Біз әділ және кәсіби компания ретінде 
көрінгіміз келеді, сондықтан біз іскерлік 
этика және сатып алу тәжірибелерінің 
жоғары стандартына сай жұмыс істейміз. 
Жеткізушілеріміз бен мердігерлерімізден 
сол жоғары стандарттарға сай болуын 
күтеміз. Сатып алу процестерін орындамау 
және қолжетімді құралдарды пайдаланбау 
бізге қаржылық, өндірістік және беделділікті 
жоғалту қауіптерін тудыруы мүмкін.

Атап айтқанда, біз жеткізушілерді біздің 
Жеткізушілердің мінез-құлық кодексімізде 
және басқа құжаттарда анықталған тұрақты 
даму талаптарын қоса, жеткізушінің 
біліктілігімен, ашық және бесекеге төзімді 
конкурс өткізу процесінің бір бөлігі 
ретінде әділ және алдын ала белгіленген 
критерийлерге сәйкес таңдаймыз.

Біздің Сатып алу бөлімі барлық сатып  
алулар, жабдықтау шарттары бойынша 
келіссөздер жүргізуге, оның ішінде 
жеткізушілермен келісімшарттарға қол қоюға 
жауапты. Біздің барлық сатып алуларға 
кез келген тауарларды жеткізуден немесе 
қызметтерді көрсетуден бұрын жазбаша 
Сатып алу тапсырысы (САТ) қажет - біз 
ешқандай шоттарды САТ-сыз төлемейміз.

Мен дұрыс әрекетті қалай жасаймын?
Сатып алу тапсырысын жасау үшін әрқашан 
біздің сатып алу жүйелерімізді пайдаланыңыз. 

Жеткізушімен тікелей хабарласпаңыз 
- егер көмек қажет болса, көмек 
көрсететін жергілікті Сатып алу бөлімімен 
хабарласаңыз.

Кез келген қателіктерді немесе 
сәйкессіздіктерді азайта отырып, Сатып 
алу тапсырыстарына, келісімшарттарға, 
тауарларды / қызметті алуға және шот-
фактураға мақұлдауларды мұқият және 
уақтылы алыңыз. 

Жеткізушілер мен мердігерлерге ешқандай 
сыйлықтар, паралар немесе заңсыз 
төлемдер бермеңіз немесе олардан 
алмаңыз және сатып алу бағалары, сатып 
алу жобалары немесе келісімдер шарттары 
сияқты сыртқы не ішкі құпия ақпаратпен 
бөліспеңіз.

Қандай да нақты немесе ықтимал мүдделер 
жанжалы туралы күдіктенсеңіз немесе 
білсеңіз, менеджеріңізбен, Заң бөлімімен 
немесе Этика және нормаларды қадағалау 
басшысымен сөйлесіңіз.

ІС ЖҮЗІНДЕ
Жаңа жеткізушілерді кім таңдайды? 
Біз қажеттіліктерімізді анықтау мен 
жеткізушілерді таңдауды бөлек 
қарастырамыз. 

Сатып алу қажеттілігі туындағанда Сатып алу 
бөліміне уақтылы хабарласуға жауаптысыз. 
Сатып алу бөлімі жеткізушілерді бағалауға 
және таңдауға (сізбен ынтымақтаса отырып) 
жауапты болып табылады. 

ЖАУАПТЫ САТЫП АЛУ БӨЛІМІ
Сатып алу біздің бәсекелесу қабілетімізге 
және кірісімізге ықпал етеді. Біздің сатып 
алу тәсіліміз бизнес әрекеттерімізді 
стандартталған процестердің, 
құралдардың, ережелер мен басқарудың 
жиынтығын жүзеге асыру арқылы 
қолдайды. Жауапкершілікпен сатып 
алу арқылы біз жеткізушілермен және 
мердігерлермен сенімді, ұзақ мерзімді 
іскерлік қарым-қатынастар құра аламыз 
және компанияның ресурстарын ең 
тиімді тәсілмен пайдалана аламыз.

Қосымша 
мәліметтер алу
Қосымша 
мәліметтер алу 
үшін біздің Сатып 
алу саясатымызды, 
Жеткізушінің мінез-
құлық кодексін 
және басқа сатып 
алуға қатысты 
нұсқауларды 
қараңыз.

Жергілікті Сатып 
алу бөлімімен 
де сөйлесуіңізге 
болады.

DON’T BUY 
IRRESPONSIBLY

Біздің сатып алу тәсіліміз бізге ең 
жақсы сапалы бәсекелі бағада сатып 
алуға көмектеседі және тауарлар 
мен қызметтердің біздің іскерлік және 
тұрақтылық қажеттіліктерімізге сай келуін 
қамтамасыз етеді.

Жеткізушімен келісімшарттарға кім  
қол қоя алады? 
Жеткізушімен келісімдер әрдайым 
жазбаша түрде болуы тиіс. Одан кейін 
ішкі акционерлердің тиісті іскерлік келісуін 
алған соң, Сатып алу бөлігіндегі өкілетті 
қызметкер оған қол қояды немесе бірге 
қол қояды. Әрқашан сатып алулар жүзеге 
асырылғанға дейін, келісімшарттарға 
қол қою және сатып алу жүйесіне 
енгізілу қажет.

Егер маған қызметтерді немесе 
өнімдерді сатып алу қажет болса,  
мен әлеуетті жеткізушілерге ұсынысқа 
сұраным жібере аламын ба?
Жоқ, әлеуетті жекізушімен өзіңіз 
хабарласпауыңыз қажет. Орнына, сатып 
алу жүйесінде Сатып алу тапсырысын 
жасаңыз. Сатып алу бөлімі одан кейін, 
қажет болса, қосымша мәліметтер алу 
үшін сізбен хабарласады немесе әлеуетті 
жеткізушілермен тікелей хабарласады.

Сатып алу процесі мен құралдары 
туралы мәліметтерді қайдан таба 
аламын?
Сатып алу процесі мен құралдары туралы 
мәліметтерді біздің интранеттен табуға 
болады. Егер ештеңе білмейтін болсаңыз, 
жергілікті Сатып алу бөлімімен сөйлесіңіз.

160503 Telia Ethics Newspaper print master_KK.indd   24 31.8.2016   16:45:06



TELIA КОМПАНИЯСЫ 25ЖАУАПТЫ САТЫП АЛУ БӨЛІМІ

160503 Telia Ethics Newspaper print master_KK.indd   25 31.8.2016   16:46:18



ЖАУАПТЫ ІСКЕРЛІК МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ КОДЕКСІ26 ӘДІЛ ЖҰМЫСҚА ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ТҮРЛІ ЭТНИКАЛЫҚ ТОПТАР 

160503 Telia Ethics Newspaper print master_KK.indd   26 31.8.2016   16:48:05



TELIA КОМПАНИЯСЫ 27ӘДІЛ ЖҰМЫСҚА ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ТҮРЛІ ЭТНИКАЛЫҚ ТОПТАР 

АНЫҚТАМАЛАР
Жұмыс күшінің әртүрлілігі әділ жұмысқа 
қабылдау тәжірибелері көптеген түрлі 
тәжірибелері бар адамдарды қамтитын 
жұмыс күшін қолдайтын ортаны сипаттайды. 

Әртүрлілік бастамалары жұмыс күші 
әртүрлілігінің құндылығын арттыруды 
көздейді. Біз біздің басқару процестерімізді 
барлық қызметкерлердің барлық күшін 
сала алатын жұмыс орнын әзірлеу және 
қамтамасыз етуге бағыттаймыз.

ДҰРЫС ӘРЕКЕТ 
ЖАСАҢЫЗ
Бұл Telia компаниясы үшін нені білдіреді?
Біз барлық қызметкерлерге жұмысқа алудың 
әділ шарттарымен жақсы жұмыс ортасын 
қамтамасыз еткіміз келеді. Компаниямыздың 
құндылықтары мен мінез-құлықтарын сәйкес 
өмір сүруге міндеттенсек, онда шынайы 
түрде оң айырмашылықты байқаймыз. 

Біз халықаралық адам және еңбек құқықтары 
стандарттарын ұстанамыз. Бұл халықаралық 
деңгейде жарияланған адам құқықтарына 
сәйкес сыйлауды және жұмыс істеуді және 
ешқашан баланы немесе мәжбүрлі еңбекті 
қолданбауды қамтиды.

Біз сондай-ақ , жергілікті нормативтік 
талаптарға және ұжымдық шарттарға сәйкес 
келетін еңбек жағдайлары бар жаһандық 
стандарттар мен заңнамаға сай немесе 
одан асатын қауіпсіз жұмыс ортасын 
ұсынамыз және қамтамасыз етеміз - барлық 
қызметкерлердің бірлестіктер құруға немесе 

DON’T BE 
A BULLY

қосылуға және ұжымдық келіссөздер жасауға 
құқықтары бар.

Барлық қызметкерлерге жынысына, 
нәсіліне, этносына, дініне, жасына, 
мүгедектігіне, жыныстық көзқарасына, 
ұлтына, саяси көзқарастарына, кәсіподаққа 
қатыстығына, әлеуметтік жағдайына және/
немесе қолданыстағы заңмен қорғалған 
сипаттамаларына қарамастан, біліктілігіне, 
тәжірибесі мен жұмысты орындауына 
негізделген тең мүмкіндіктер берілу қажет. 
Бізде кемсітушілікке, қысымшылыққа және 
қорлауға төзімділік жоқ.

Мен дұрыс әрекетті қалай жасаймын?
Әрқашан барлық қызметкерлерге жынысы, 
нәсілі, ұлты, діні, жасы немесе кез келген 
басқа жағдайлары негізінде қысымшылық 
жоқ жұмыс орнын қамтамасыз ете 
отырып, құрметпен, адамгершілікпен және 
сыпайылықпен қатынас жасаңыз. 

Барлық қолданыстағы еңбек және 
жұмыспен қамту заңдарын, сондай-ақ біздің 
Қызметкерлерге қатысты саясатымызды 
орындаңыз. Атап айтқанда, басқа адамға 
бұзақылық, қысымшылық, кемсітуішілік мінез-
құлқын көрсетпеңіз. Бұл физикалық немесе 
ауызша қорқыту және қорлауды қамтиды. 

Әзілді барлық адам түсіне бермейтінін 
ескеру қажет, сондықтан орынсыз деп 
танылатын әңгімелерді немесе әзілдерді 
айтпаңыз. Сол секілді, кейбір адамдар 
қорлау деп қабылдауы мүмкін материалды 
таратпаңыз немесе көрсетпеңіз.

Егер жұмыс орнында қандай да бір орынсыз 
немесе қолайсыз мінез-құлықты байқасаңыз, 

ол туралы менеджеріңізге немесе жергілікті 
АР бөліміне мүмкіндігінше тез хабарлаңыз.

ІС ЖҮЗІНДЕ
Менеджерім бізбен кемсітушілік және 
қорқыту түрінде сөйлеседі. Кейде ол 
жиналыстарда бізге ұрысады. Мен не 
істеуім қажет?
Сіз заңмен қорғалатын қорқыту, дұшпандық 
немесе қорлайтын әрекет жоқ ортада жұмыс 
істеуге құқылысыз. Мәселені менеджеріңіздің 
менеджеріне немесе АР бөліміне 
хабарлаңыз - олар сізге жағдайды шешуге 
көмектеседі. 

Менің әріптесім маған ыңғайсыз сезінетін 
пікір айтты. Бұл қыспақтау ма?
Әрбір жағымсыз немесе сын пікір 
қорқытатын, дұшпандық немесе 
қорлау ретінде анықталмайды. Егер 
өзіңізді қолайсыз сезінсеңіз, алдымен 
менеджеріңізбен сөйлесіп көріңіз. Сондай ақ, 
Адам ресурстары бөлімімен немесе Сөйлесу 
желісімен хабарласыңыз. 

Қорлайтын әзілдері немесе тілді 
қамтитын электрондық хабарлама алсам, 
не істеймін?
Қорлау ретінде қаралатын әзілдерге мұнда 
орын жоқ және компанияның электрондық 
поштасы арқылы, арнайы алушыларға 
қарамастан, жіберілмеу қажет. Жіберушіге 
электрондық хабарламаны қорлайтын 
ретінде қабылдайтыныңызды айтыңыз. 
Сонымен қатар, менеджеріңізді, Адам 
ресурстары бөлімін немесе Этика және 
нормаларды қадағалау бөлімін хабардар 
етіңіз.

Басты үш нәрсе 

1   Біз түрлі жұмыс күшінің болуына 
белсенді түрде қолдау көрсетеміз

2   Әрбір адам қудалау мен кемсіту 
жоқ жұмыс орнында жұмыс 
істеуге құқылы

3   Барлық әріптестеріңізге 
құрметпен, адамгершілікпен және 
сыпайылықпен қатынас жасаңыз

ӘДІЛ ЖҰМЫСҚА ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ 
ТҮРЛІ ЭТНИКАЛЫҚ ТОПТАР 
Біздің мықты мәдениетіміз бен бәсекелесу 
қабілетіміз ең жақсы адамдарды анықтау, 
жұмысқа алу және сақтап қалу қабілетімізге 
байланысты. Біз әділ жұмыспен қамту 
тәжірибелерін енгізуге және белсенді түрде 
заңсыз кемсітудің барлық түрлеріне қарсы 
күресуге міндеттенеміз.

Қосымша 
мәліметтер алу
Қосымша 
мәліметтерТолық 
ақпарат алу үшін 
Қызметкерлерге 
қатысты саясатты 
қараңыз. Егер 
сұрақтарыңыз 
болса, тікелей 
менеджеріңізбен 
немесе жергілікті 
АР бөлімімен 
сөйлесіңіз. 

Біздің қауіпсіз веб-
порталдағы Сөйлесу 
желісінде кез 
келген мәселелерді 
көтеруге немесе 
ықтимал қате 
әрекетті хабарлауға 
болады.
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ЖАУАПТЫ ІСКЕРЛІК МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ КОДЕКСІ28 ДЕНСАУЛЫҚТЫ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫН САҚТАУ 

ДҰРЫС ӘРЕКЕТ 
ЖАСАҢЫЗ
Бұл Telia компаниясы үшін нені білдіреді?
Әлемдік стандарттар мен ұлттық заңға 
сай келетін немесе асатын саулатты және 
қауіпсіз жұмыс орталарын ұсынамыз және 
қамтамасыз етеміз. 

Атап айтқанда, жеке адамдарға теріс 
әсерлерді азайтатын жұмыс процестерін, 
қызмет жобасын және жұмыс әдістерін 
жоғары қоямыз.

Қауіпсіздік - шешімдеріміздің ең маңызды 
факторы, бірақ салауатты және қауіпсіз 
жұмыс орны апаттардың алдын алуды 
ғана қамтымайды - физикалық және 
психо-әлеуметтік әл-ауқат маңызды 
болып табылады.

Мен дұрыс әрекетті қалай жасаймын?
Қауіпсіздік ережелеріміз мен 
тәртіптерімізді түсіну және орындау арқылы 
өз денсаулығыңыз бен қауіпсіздігіңіз үшін 
жеке жауапкершілікті мойныңызға алыңыз.

DON’T 
ENDANGER 
YOURSELF 
OR OTHERS

Сіз сондай-ақ қауіпті жағдайларды болдырмау 
және хабарлау арқылы басқаларға да қауіпсіз 
жұмыс орнын қамтамасыз ете аласыз, 
осылайша әрекет етсеңіз, өзіңізге де немесе 
басқаларға да қауіп төндірмейсіз. 

ІС ЖҮЗІНДЕ
Денсаулық пен қауіпсіздікті ойда сақтау үшін 
өзіңізден және тобыңыздан осы сұрақтарды 
сұраңыз:

• Тобымызда күнделікті денсаулықты сақтау 
және қауіпсіздік мәдениеті бар ма?  
Ол қаншалықты дұрыс жұмыс істейді?  
Біз оны қалай жақсарта аламыз?

• Салаутты жұмыс ортасы біздің бизнесімізге 
қалай әсер етеді?

• Тобымызда денсаулықты сақтау және 
қауіпсіздік бойынша қандай қауіптер бар?

• Қауіптерді анықтауға, болдырмауға және 
түзетуге арналған жоспарымыз бар ма?

• Қауіпті жағдайды, оқиғаны немесе жұмыста 
алған жарақат туралы хабарлау жолын 
білеміз бе?

• Тобымызда жақсы денсаулық пен жақсы  
әл-ауқатты қалай қолдаймыз?

ДЕНСАУЛЫҚТЫ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК 
ТЕХНИКАСЫН САҚТАУ 
Көптеген апаттардың, оқиғалардың, 
жарақаттардың, жұмысқа қатысты 
аурулардың және қауіпсіз әрекеттер  
мен жағдайлардың алдын алуға болады. 
Қай жерде жұмыс істесек те, біздің 
компаниямызда немесе бізбен жұмыс 
істейтін барлық адамдардың денсаулығы 
мен қауіпсіздігін қорғағымыз және 
жақсартқымыз келеді.

Қосымша мәліметтер алу
Қосымша мәліметтер алу үшін Еңбекті, 
денсаулықты қорғау және қауіпсіздік 
техникасы туралы саясатты қараңыз.

Біздің қауіпсіз веб-порталдағы Сөйлесу 
желісінде ықтимал денсаулықты қорғау 
және қауіпсіздік мәселелері туралы 
хабарлауға немесе алаңдаушылығыңызды 
білдіруге болады.

Басты үш нәрсе 

1   Салауатты және қауіпсіз жұмыс 
орны әркімнің жауапкершілігі 
болып табылады 

2   Бұл апаттарды алдын алудан да 
кеңірек тақырыптарды қамтиды

3   Тобыңыздағы мәселелер туралы 
ойланыңыз
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ЖАУАПТЫ ІСКЕРЛІК МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ КОДЕКСІ30 САЯХАТТАУ

ДҰРЫС ӘРЕКЕТ ЖАСАҢЫЗ
Бұл Telia компаниясы үшін нені білдіреді?
Біз іссапар мен кездесулер әрдайым қызметкер 
ретінде сіз үшін жемісті және қауіпсіз болуын 
және экономикалық тиімді жеткізушілердің 
ұйымдастыруын қамтамасыз етеміз.

Іссапарларға қатысты қауіпсіздік туралы 
мәліметтерді интранетімізден таба аласыз.

Мен дұрыс әрекетті қалай жасаймын?
Әрқашан бекітілген брондау процесін орындаңыз 
- іссапар мен шығындар бойынша нұсқауларды 
қараңыз. 

Ісапарға сұраным барлық саяхаттар үшін қажет 
және менеджермен бекітілуі тиіс. Әрқашан 
экономикалық тиімді жолмен сапарға шығуға 
тырысыңыз - әдеттегі тәжірибеміз - эконом-класс 
брондау және келісілген стандартты қызмет 
деңгейлерін пайдаланыңыз, мыcалы, қонақ үйлер 
мен көлікті жалға алу. Тек болашақ іссапарлар 
үшін жиі саяхатшы схемаларынан бонустар 
мен өтемақының барлық түрлерін немесе 
іссапарға байланысты бонустық карталарды 
пайдаланыңыз.

Сапарда сіздің жеке қауіпсіздігіңіз маңызды болып 
табылады. Интранеттен саяхат қауіпсіздігін 
қолдау беттерін оқып, ағымдағы саяхаттау 
тәуекелдерін түсініңіз - тәуекелі жоғары елдерге 
саяхаттау шектелген және менеджеріңіздің 
рұқсаты қажет. 

Қонақ үй, жергілікті байланыстар мен біздің 
сапар қауіпсіздігін қолдау қызметіміздің байланыс 
деректерін, қажет болғанда, тез көмек алу үшін 
жазып алу арқылы сапарыңызға дайындалыңыз 
және алдын ала баратын жеріңізбен танысыңыз. 
Қауіптерді басқару қызметі бізді ұялы 
қосымшамен және телефон нөмірімен қолдайды. 
Сапарда жүргенде, жағдайға қарай әрекет ете алу 
үшін әрдайым қырағы болыңыз.

Сіз сондай-ақ компаниямыздың құжаттарына 
және басқа құпия ақпаратқа сақ болуыңыз қажет. 
Сапарда жүргенде, талқылауларды, телефон 
қоңырауларын, құжаттар мен презентацияларды 
басқалар оңай естіп немесе оқи алады, 
сондықтан жай сөйлеп, компанияның белгілі 
болуына жол бермеңіз немесе әріптестеріміз 
бен компанияларымыздың аттарын атамаңыз. 
Ақпаратты құпия сақтау үшін ноутбугыңыздың 
экранын қорғауды пайдаланыңыз.

Барлық іссапарларда сіз біздің 
компаниямыздыңның елшісі ретінде әрекет 
етуіңіз қажет – жеткенге дейін келетін жеріңіз 
туралы ақпаратты жинау сізге жергілікті мәдениет 
пен әдеттерді құрметтеуге көмектеседі. Іссапар 
барысында, жұмыс уақытында кезінде немесе 
жұмыс уақытынан тыс жыныстық қызметтерді 
сатып алмаңыз.

ІС ЖҮЗІНДЕ
Сапарға шығардан бұрын, мәселені виртуалды 
түрде шешу мүмкіндігін қарастырыңыз. Бейне 
конференция, телеконференция және желідегі 
жиналыс құралдары ақшаны үнемдейді, сапардың 
болмауын және іркілуін болдырмайды, сондай-ақ 
біздің қоршаған ортаға әсерімізді азайтады.

Жиналыс үшін сапарға шығу әрдайым қажет 
емес, бірақ реалист болыңыз - егер бару қажет 
болса, баруыңыз қажет.

Топтық сапарға шығуды жоспарлағанда, бәрінің 
баруы қаншалықты маңызды екенін ойлаңыз. Егер 
қажет болса, адамдардың билеттерді брондауына 
жетерліктей уақыт беру үшін сапарды алдын ала 
жоспарлаңыз. Адамдар сапарға түрлі орындардан 
шығатын болса, әрқашан саяхаттаудың ең төмен 
бағасын беретін жерді таңдаңыз.

Саяхат кезінде қажет болуы мүмкін болғандықтан, 
өзіңіздің жергілікті туристік агенттіктер телефон 
нөмірін жазып алып, біздің туристік сақтандыру 
ақпараты мен сақтандыру нөмірін оқыңыз және 
көшірмесін сақтап қойыңыз. Әрқашан қосымша 
шығындар келтіретін сапар жоспарларына 
қажетсіз өзгерістерге жол бермеңіз. 

Басты үш нәрсе 

1   Іссапарға барғанда, сіз біздің 
компаниямыздың өкілі боласыз. 

2   Сапарға шығу әрдайым қажет емес 
- виртуралды ынтымақтастықты 
қарастырыңыз және экологиялық пайдалы 
жолдарды қараңыз

3   Сапарды брондау кезінде, біздің бекітілген 
процестерімізді орындап, ұсынылған 
жеткізушілердің қызметін пайдаланыңыз

DON’T TRAVEL 
IF YOU DON’T 
NEED TO
САЯХАТТАУ
Денсаулықты сақтау, қауіпсіздік техникасы, 
қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау 
үшін жауапкершілік -біздің сапардағы 
негізгі талаптарымыз. Сапардан барынша 
тиімділік алуды қамтамасыз ету үшін, 
сондай-ақ, біз барлық қаржылай және 
уақыт шығындарын жоспарлаймыз.
Қосымша мәліметтер алу
Қосымша мәліметтер алу үшін 
Сапар мен шығындар нұсқауларын 
және Қауіпсіздік саясатын қараңыз 
немесе Интранетке кіріңіз.
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TELIA КОМПАНИЯСЫ 31АҚШАНЫ ЖЫЛЫСТАТУ

АНЫҚТАМА
Ақшаны жылыстату - қылмыскерлердің 
қылмыстың нәтижесінде алған ақша 
қаражатын иемденуге және басқаруға 
құқықтық кейіп беруді сипаттау үшін 
қолданылатын термин. 

ДҰРЫС ӘРЕКЕТ 
ЖАСАҢЫЗ
Бұл Telia компаниясы үшін нені білдіреді?
Барлық қаржылық әрекетімізді сақтықпен 
ашық және этикалық жолмен орындаймыз.

Бұл күдікті қылмыскерлермен жұмыс 
істемейтінімізді, қылмыстық мүлікті алуға 
немесе басқаруға көмектеспейтінімізді 
немесе қатысты жалған құжаттарды 
жасамайтынымызды немесе 
жоймайтынымызды білдіреді. Байланысы 
жоқ тараптарды, қалыпты емес төлем 
әдістерін немесе дұрыс емес шарттар 
мен жағдайларды қамтитын мәмілелерге 
қатыспаймыз.

Ағымдағы немесе әлеуетті тұтынушылармен 
немесе жеткізушілермен жұмыс істегенде, 
біз әрқашан кәсіби және орынды жолдармен 
жұмыс істейміз.

Мен дұрыс әрекетті қалай жасаймын?
Барлық мәмілелер мен қаржы 
белсенділіктерін толық ашықтықпен 
және стандартты процесстерге сәйкес 
орындаймыз.

Әрқашан күдікті мәмілелер мен әлеуетті 
немесе нақты ақшаны жылыстату туралы 
хабарлаңыз және бизнес мәмілесін жасаудан 
бұрын, үшінші тараптарды кешенді заңды 
тексеріңіз.

DON’T 
LAUNDER 
MONEY
АҚШАНЫ ЖЫЛЫСТАТУ
Стандартты процесстерді 
орындау және барлық қаржылық 
әрекеттерімізде ашық болу 
арқылы біз барлық пайдамызды 
этикалық және заңды жолдармен 
табатынымызға көз жеткіземіз.

Қосымша мәліметтер алу
Этика және нормаларды қадағалау 
тобымен немесе жергілікті Этика және 
нормаларды қадағалау мәселелері жөніндегі 
менеджермен байланысу арқылы қосымша 
мәліметтерді алуға, мәселелерді көтеруге 
немесе ықтимал қате әрекетті хабарлай 
аласыз.

Басты үш нәрсе

1   Барлық қаржылық әрекеттерді ашық 
және этикалық жолмен орындаймыз

2   Байланысы жоқ тараптарды, қалыпты 
емес төлем әдістерін немесе дұрыс 
емес шарттар мен жағдайларды 
қамтитын істермен айналыспаймыз

3   Біз кез келген бизнес мәмілесін 
жасаудан бұрын, үшінші тараптардың 
кешенді заңды тексеру жүргіземіз
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АНЫҚТАМАЛАР
Қоршаған ортаға әсер - өнімнің немесе 
қызметтің нәтижесінде қоршаған ортаға 
тиетін әсер Әсер өнімнің бүкіл жарамдылық 
мерзіміне ескерілу қажет – өндірілгеннен 
пайдаланғанға дейін және жарамдылық 
мерзімінің соңына дейін.

Парниктік газдар шығарындылары – 
жаһандық жылынуды тудыратын газдар. 
Мұны барынша азайту қажет.

ДҰРЫС ӘРЕКЕТ 
ЖАСАҢЫЗ
Бұл Telia компаниясы үшін нені білдіреді?
Біздің қоршаған ортаға тигізетін басты 
әсерлеріміз - қуат көзін пайдалану, парниктік 
газдар шығарындылары мен қалдықтары. 
Дизель, бензин және табиғи газ секілді 
кен мұнайлары орнына қуатты үнемдейтін 
желілерді құру және мүмкін болатын 
жерлерде жасыл электр қуаты мен күн 
энергиясы секілді жаңартылатын энергия 
көздерін пайдалана отырып, осы әсерлерді 
азайтуға болады.

Біз қалдықтарды барынша азайтуға және 
дұрыс қайта өңдеуге тырысамыз, сондай-ақ 
тұтынушыларымыздың қоршаған ортаға 
әсерін азайтуға көмектесетін қызметтерді 
жетілдіреміз және көрсетеміз.

Ал экологиялық жауапты жеткізушілерден 
ғана сатып алу арқылы біз одан әрі біздің 
бизнеске байланысты қоршаған ортаға 
тиетін әсерді азайтуға болады.

Мен дұрыс әрекетті қалай жасаймын?
Бизнес шешімдердеріңіздің қоршаған ортаға 
тиетін қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді 
әсерін ескеріңіз - ең арзан шешім көбіне 
экологиялық тұрғыдан ең үздік болып 
табылмайды.

Қағаз бен электр қуатын аз пайдалану, 
жабдықты қайта пайдалану және 
қалдықтарды қайта өңдеу арқылы азайтуды, 
қайта пайдалануды және қайта өңдеуді 
мақсат етіңіз.

DON’T WASTE 
RESOURCES

Қоршаған ортаға әсерді және сапар 
шығынын болдырмас үшін таңдаған 
жолыңызбен виртуалды ынтымақтастық 
жасаңыз. Егер сізге сапарға шығу аса 
қажет болса, ұшақпен ұшудан немесе 
көлікпен барудан гөрі пойызбен жету жолын 
қарастырыңыз. 

ІС ЖҮЗІНДЕ
Қызметтеріміз экологиялық таза ма 
деп сұраған тұтынушыға не деп жауап 
беруім қажет? 
Біздің қызметтеріміз тұтынушыларымызға 
және бизнес сапарға шығудан гөрі 
қоршаған ортаға аз әсер ететін қашықтан 
өзара әрекет жасауға көмектеседі. 
Біздің қызметтеріміз қоршаған ортаға 
кері әсерді азайтып, жұмыстарды тиімді 
орындауды және процестердің тиімділігін 
арттыруды қамтамасыз етеді. Біздің 
көмірқышқыл газ шығарындыларына балама 
шығарындыларымыз өте төмен, негізінен 
біз жасыл электр энергиясын Швециядан 
және Еуропадан сатып аламыз. Бізде жасыл 
портфель жоқ – барлық қызметтеріміз 
- жасыл.

Экологиялық жауапкершілік біздің 
шығындарымызды қалай төмендетеді? 
Электр қуаты, бензин мен дизель 
секілді ресурстар тегін емес - егер біз аз 
пайдалансақ, шығындарымызды азайтамыз. 
Егер қалдықты азайтсақ, қалдықты басқаруға 
шығындардың аз кетуі дегенді білдіреді. 
Қалдықтарды қайта өңдеуді жетілдіру 
арқылы бізге беретін телефондар секілді 
заттарды қайта пайдалану және қайта сату 
мүмкіндігін жақсартамыз. 

Экологиялық жауапкершілік күнделікті 
жұмыс үшін нені білдіреді? 
Біз ISO 14001 қоршаған ортаны басқару 
жүйесін жатырмыз - бұл тендерлердегі 
талап болып табылады және құрылымдық 
жолмен экологиялық әсерлерді басқарудағы 
өте жақсы құрал. Бұл энергияны 
тиімді пайдалану, шығарындылар мен 
қалдықтарды басқаруды қоса, басты 
экологиялық әсерлерді біздің тұрақты 
түрде бағалайтынымызды және мақсат 
қоятынымызды білдіреді. 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК
Біз желілерімізді қоршаған ортаға 
әсері аз тиетін деңгейде жобалап, 
қызметтерімізді көрсетеміз.  
Сондай-ақ, біз бен жеткізушілерімізге 
қоршаған ортаға ықпалдарын 
азайтуға көмектесеміз.

Қосымша мәліметтер алу
Қосымша мәліметтер алу үшін 
біздің Қоршаған ортаны қорғау 
саясатымызды қараңыз немесе 
sustainability-group @ teliacompany.com 
тобына хабарласыңыз.

Басты үш нәрсе 

1   Қуат көзін пайдалануды, парниктік 
газдар шығарындылары мен 
қалдықтарын азайту мүмкіндіктерін 
іздейміз

2   Қоршаған ортаға әсерімізді азайт 
шығындарды азайтуға көмектесе 
алады

3   Бизнес шешімдеріңіздің қоршаған 
ортаға тиетін әсерін ескеріңіз
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МЕН ДҰРЫС ӘРЕКЕТТІ 
ҚАЛАЙ ЖАСАЙМЫН?
Біздің кодексімізге қатысты сәйкессіздік 
туралы күдіктенсеңіз немесе куә болсаңыз, 
әрқашан дереу шара қолданыңыз. 

Егер жеткізушінің, тұтынушының немесе 
басқа бизнес серіктестің ықтимал қате 
әрекеті туралы немесе Telia компаниясымен 
бизнесті жүргізу жолы туралы 
алаңдаушылығыңызларыңыз болса, бұл 
туралы менеджеріңізге, АР бөліміне, заң 
бөліміне, Этика және нормаларды қадағалау 
тобына немесе жергілікті Этика және 
нормаларды қадағалау мәселелері жөніндегі 
менеджерге хабарлаңыз. 

Егер сізде неғұрлым ауыр алаңдаушылық 
болса, Сөйлесу желісін де пайдалана 
аласыз.

СӨЙЛЕСУ ЖЕЛІСІ
Сөйлесу желісі ықтимал қате әрекет туралы 
алаңдаушылығыңызды немесе п тұрған 
мәселеңізді көтеріп, дұрыс емес әрекетті 
хабарлауғахабарыңызды жеткізетін жеңіл, 
қауіпсіз және құпия арна болып табылады.

Сіз қудалаудан қорықпай, кез келген уақытта 
24/7 хабарлай аласыз. Сізде анонимді болып 
қалу мүмкіндігі бар, бірақ өзіңізді туралы 
ашып көрсетуді таңдасаңыз, хабарыңыз 
құпия болып қалатынына сенімді болыңыз.

Сөйлесу желісіне , www.speakupline.
ethicspoint.com сайтынан қосымша 
мәліметтерді таба аласыз. Сонымен 
қатар, Арнайы тексерулер тобына speak-
up-line @ teliacompany.com мекенжайына 
электронды пошта жібере аласыз. 

МЕН ХАБАРДЫ 
ЖІБЕРГЕННЕН КЕЙІН, 
НЕ БОЛАДЫ?
Арнайы тексерулер тобы сіз жіберген 
ақпаратты қарап, тиісті қадамдарды 
жасайды. Қандай қадамдар жасалғанын 
көруге және тексерушімен байланысуға 
мүмкіндік беретін хабарлама нөмірін аласыз

Барлық байланыстар анонимді болады және 
толықтай құпияда өтеді - Жауапты іскерлік 
мінез-құлық кодексіміз бұзушылық туралы 
хабарлауды қандай да бір қудалаукектену 
шараларына тыйым салады.

ҚУДАЛАУ ДЕГЕН НЕ?
Қудалау қызметкердің шағымдануға немесе 
құқықтарын қолдануға қорқытатын әрекет 
болып табылады. Ашық жұмыс мәдениеті 
қорқынышсыз сөлей алып, өзімізді қолайлы 
сезініуімізге байланысты болады, сондықтан 
осы мәдениетті қолдау үшін барлығын 
істейміз.

Әсіресе, біз алаңдаушылықты көтеретін 
немесе компаниядағы тексеруге 
көмектесетін адамдарға жаза, залал 
келтіретін, кемсітушілік көрсететін әрекетке 
жол бермейміз. Менеджер әдейі немесе 
байқаусызда бұзушылықты хабарлаушының 
аты-жөні туралы мәліметті жайып жіберсе, 
жұмыстан шығару мүмкіндігін қоса, шара 
қолданамыз.

СӨЙЛЕСУ
Әрбір адамның еркін 
сөйлеуіне қолдау 
көрсететін мәдениетті 
– адам құқықтарын, 
қызметкердің қасиетін, 
денсаулығы мен 
қауіпсіздігін қорғайтын 
мәдениетті қолдаймыз. 
Әдеттегі амалдар сәйкес 
емес немесе қолжетімсіз 
кезде, біз мәселелер мен 
сұрақтарды жеткізу үшін 
қауіпсіз және құпия жолды 
қамтамасыз етеміз.

ДҰРЫС 
ӘРЕКЕТТІ 
ҚОЛДАҢЫЗ
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ҚАТЕ ӘРЕКЕТТІ 
ХАБАРЛАУ АРҚЫЛЫ 
СІЗ БҰЛ ЖЕРДІ 
ЖҰМЫС ОРНЫ ЕТЕ 
АЛАСЫЗ

SPEAK-UP-LINE @
TELIACOMPANY.COM

Бұл жарияланым 
міздің бір бөлігі 
болып табылады.
Барлық құқықтары 
қорғалған. 

Бұл 
жарияланымның 
ешқандай 
бөлігін Telia 
компаниясының 
рұқсатынсыз 
ешқандай түрде 
қайта шығаруға 
болмайды. 

1.0.нұсқасы 
2016 жылы басылып 
шығарылған
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Қате әрекетті хабарлау арқылы сіз бұл жерді жақсы жұмыс орны ете аласыз. 
www.speakupline.ethicspoint.com немесе speak-up-line@teliacompany.com

DONTDOTHISATWORK.
TELIACOMPANY.COM
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