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DON’T DO  
THIS AT WORK

Atsakingo verslo kodeksas
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KODĖL TAIKOME 
ATSAKINGO VERSLO 
KODEKSĄ?
Mūsų Atsakingo verslo kodekse rasite 
bendrovėje galiojančių politikų ir taisyklių 
bendrąsias gaires, kuriomis remdamasi „Telia“ 
vykdo veiklą. Atsakingo verslo kodeksas 
yra lyg „etikos kompasas“, leidžiantis 
darbuotojams suprasti aiškius veiklos 
standartus ir jiems keliamus lūkesčius bei 
nurodantis, kad sąžiningas verslas – tai mūsų 
bendra atsakomybė.

Atsakingą verslą vertiname rimtai, todėl 
nusprendėme Atsakingo verslo kodekso 
reikalavimus pateikti kaip žaismingas istorijas 
apie tai, ko neturėtumėte daryti darbe.

Mūsų įsipareigojimas užtikrinti atsakingumą 
versle
Atsakinga įmonė veikia pagal tarptautinius 
žmogaus teisių, darbo sąlygų, aplinkos ir 
kovos su korupcija standartus. Todėl laikomės 
įvairių tarptautinių deklaracijų, konvencijų ir 
gairių. Pavyzdžiui, laikomės Jungtinių Tautų 
Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, 
pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos 
konvencijų, Ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacijos rekomendacijų 
daugiašalėms įmonėms ir Jungtinių Tautų 
Pasaulinio susitarimo.

Šie tarptautiniai standartai sudaro Atsakingo 
verslo kodekso bei mūsų politikų ir taisyklių 
pagrindą. 

Kam jis taikomas? 
Atsakingo verslo kodeksas taikomas mums 
visiems: darbuotojams, vadovams ir valdybų 
nariams. Atsakingo verslo kodekso taip 
pat privalo laikytis visi mūsų rangovai ir 
konsultantai. Mūsų Atsakingo verslo kodekso, 
įskaitant politikas ir taisykles, pažeidimai 
nebus toleruojami – bus imamasi atitinkamų 
priemonių, įskaitant darbo santykių nutraukimą.

LŪKESČIAI
Ko tikimasi iš manęs kaip vadovo?
Turėtumėte perskaityti, suprasti ir laikytis mūsų 
Atsakingo verslo kodekso, politikų, taisyklių, 
gairių. Taip pat turite laikytis visų nacionalinių 
įstatymų. 

Visus sprendimus priimkite ir visų veiksmų 
imkitės skaidriai, niekada nesiekite asmeninės 
naudos naudodamiesi savo padėtimi, įmonės 
turtu arba susitarimais. 

Netylėkite ir praneškite apie mūsų politikos 
pažeidimus arba bet ką, kas kelia susirūpinimą. 
Jei tiksliai nežinote, ką daryti, tiesiog 
paklauskite savo vadovo arba už atitiktį 
atsakingo darbuotojo. Jei jaučiatės nesaugiai 
arba esate verčiami pažeisti mūsų principus, 

MES RIMTAI 
VERTINAME 
ATSAKINGĄ 
VERSLĄ

kuo greičiau apie tai praneškite savo vadovui 
bei atitikties komandai.

Ko iš manęs tikimasi kaip iš vadovo?
Be to, kas buvo nurodyta, turėtumėte skatinti 
atvirumo ir sąžiningumo kultūrą, kad jūsų 
komanda dirbtų aplinkoje, kurioje galėtų 
išsakyti tai, kas kelia susirūpinimą. 

BRINGING 
THE WORLD 
CLOSER 
ON THE 
CUSTOMER’S 
TERMS
Skirkite laiko konkrečiai jūsų komandai 
svarbioms kodekso dalims aptarti ir 
apsvarstyti, atidžiai išklausykite ir stenkitės 
atsakyti į visus klausimus arba rūpimus 
dalykus. Prireikus ieškokite pagalbos 
naudodamiesi esamais ištekliais. 

Sužinoję apie galimus kodekso pažeidimus, 
visada veikite nedelsdami.

MŪSŲ TIKSLAS
Kad galėtume plėtoti verslą ir išlikti motyvuoti, 
privalome būti iš tikrųjų svarbūs savo 
klientams. Mūsų ambicija – perkelti „Telia“ 
į kitą lygmenį, to become a New Generation 
Telco.

Tai galime įgyvendinti siekdami savo tikslo – 
Bringing the world closer on the customer’s 
terms.

MŪSŲ VERTYBĖS
Mūsų bendros vertybės Dare, Care and 
Simplify yra mūsų kasdienių veiksmų ir 
elgesio gairės.

Laikydamiesi šių vertybių, turime išdrįsti kalbėti 
apie tai, kas kelia susirūpinimą, ir reikšti savo 
nuomonę. Jų laikydamiesi turime rūpintis vieni 
kitais – padėti vieni kitiems ir elgtis pagarbiai 
bei sąžiningai. Jų laikydamiesi, taip pat turime 
rūpintis savo aplinka, veikti atsakingai pagal 
mūsų etikos standartus.



TELIA COMPANY 03MŪSŲ VADOVO ŽODIS

MES ESAME NEW 
GENERATION TELCO – 
NAUJOS KARTOS 
TELEKOMUNIKACIJŲ 
IR IT ĮMONĖ.
Tai nereiškia, kad esame nauja įmonė, nes būtent mūsų istorija, paveldas, 
patirtis ir žinios yra visų puikių dalykų, kurių ketiname imtis, pagrindas.

Kartu išgyvenę ir gerus, ir sunkius laikus, žinome, kad tai, kaip ką nors 
darome, yra lygiai taip pat svarbu, kaip ir tai, ką darome. Tai yra to, 
kas esame, atspindys. Žinome, kad kiekvienas iš mūsų atsako už mūsų 
bendromis vertybėmis ir tikslu grindžiamą elgesį, tačiau ne visada lengva 
suprasti, kaip elgtis tinkama.

Šį Atsakingo verslo kodeksą parengėme siekdami mums visiems padėti 
kurti tokią įmonę, kuria galėtume didžiuotis, – „Telia Company“, kuri 
prisiima atsakomybę už tinkamą elgesį, „Telia Company“, kuri gerbia 
visuomenę ir aplinką. „Telia Company“, kuri prisideda prie geresnio 
pasaulio ir priartina jį prie mūsų klientų, atsižvelgdama į jų poreikius.

Johan Dennelind
„Telia Company“ vadovas
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APIBRĖŽIMAI
Dovana apibrėžiama kaip rinkos vertę turinčių 
prekių arba paslaugų siūlymas arba gavimas. 
Dovana, kuria siekiama paveikti verslo 
santykius ir sprendimus, laikoma kyšiu.

Verslo pramogos ir svetingumas, susitikimai 
su esamais arba naujais klientais, tiekėjais bei 
akcininkais vyksta laikantis mūsų Atsakingo 
verslo kodekso, taip pat taikomų teisės aktų ir 
taisyklių.

ELKITĖS TINKAMAI
Kokio požiūrio laikosi „Telia Company“?
Mes visada apmokame visas savo darbuotojų, 
dalyvaujančių verslo renginiuose, kelionės ir 
apgyvendinimo išlaidas.

Gautą didesnės nei 50 USD rinkos vertės 
dovaną, ją būtina užregistruoti ir atiduoti 
į įmonės dovanų saugyklą Visas tiekėjų 
atrankos procese dalyvaujančių darbuotojų 
gautas dovanas būtina užregistruoti nepaisant 
jų vertės.

Kaip elgtis tinkamai?
Svetingumas ir dovanos gali apsunkinti verslo 
sprendimų priėmimą, todėl, prieš siūlydami 
arba priimdami dovanas, gerai pagalvokite.
 
Įvertinkite padėtį vadovaudamiesi sveika 
nuovoka, net jei dovanos neviršija mūsų ribinių 
verčių. Atminkite, kad kartais, atsižvelgiant 
į bendrovėje patvirtintas taisykles ar gaires, 
gali būti taikomos žemesnės ribinės vertės ir 
įmonės dovanų saugykloje gali tekti užregistruoti 
bet kokias jūsų gaunamas dovanas.

Sužinokite daugiau

Daugiau informacijos rasite Antikorupcijos 
politikoje.

Jei tiksliai nežinote, ką daryti, pasitarkite 
su už atitiktį atsakingu darbuotoju.

DOVANOS IR VERSLO SVETINGUMAS
Mes užtikriname, kad dovanos ir 
svetingumas visada būtų aiškiai susiję 
su verslo tikslais, žinomas jų naudojimas 
ir vertė, dovanos registruojamos 
atsižvelgiant į verslo santykių pobūdį.

Nesiūlykite arba nepriimkite dovanų, kelionių, 
mokėjimų ar svetingumo mainais į palankų 
sprendimą arba verslo pranašumą. Taip pat 
neteikite dovanų valstybės pareigūnams, 
išskyrus įmonės prekių ženklu pažymėtus 
nedidelės vertės daiktus, pvz., rašiklius. 

Proaktyviai informuodami tiekėjus ir trečiąsias 
šalis apie mūsų politiką, padėsite ir jiems, 
ir sau elgtis tinkamai.

PRAKTIKOJE
Iš draudimo įmonės, kuri taip pat yra 
renginio rėmėja, gavau pasiūlymą dėl VIP 
bilietų į džiazo festivalį. Pasiūlymą sudaro 
bilietai ir apgyvendinimas Ar galiu jį priimti? 
Dėl aiškios verslo priežasties (pvz., esame 
šios įmonės klientai, susitiksime su svarbiais 
akcininkais), taip pat – jei renginys skaidrus 
(oficialus pakvietimas ir daug dalyvių) ir jo 
vertė pagrįsta, į renginį vykti galima. Tačiau už 
kelionę ir apgyvendinimą turime mokėti patys.

Artėjant Naujiesiems metams norėčiau 
įteikti dovaną mūsų akcininkams. Įmonės 
pardavimo grupės darbuotojai siūlo verslo 
klientų grupei, kurioje yra ir keli viešojo 
sektoriaus atstovai, padovanoti krepšelį 
saldumynų ir prekių ženklu pažymėtas 
ausines. Ar tokia dovana tinkama? 
Užtikrindami, kad veikiame laikydamiesi 
įmonės politikos ir vietos teisės aktų, krepšelio 
viešojo sektoriaus klientams nedovanokite. 
Vietoj jo jiems galėtumėte padovanoti prekės 
ženklu pažymėtą nedidelės vertės užrašų 
knygutę ir rašiklį. Taip pat svarbu užtikrinti, 
kad visi privataus sektoriaus gavėjai būtų 
atrenkami objektyviai (ne subjektyviai).

DON’T ACCEPT 
SHINY GIFTS

Trys pagrindiniai dalykai

1   Niekada nesiūlykite arba nepriimkite 
dovanų, kelionių, mokėjimų ar 
svetingumo mainais į palankų 
sprendimą arba verslo pranašumą.

2   Su verslu susijusias pagrįstas 
apgyvendinimo ir kelionių išlaidas 
visada apmokame patys.

3   Gaunamas dovanas gali tekti 
užregistruoti. 
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APIBRĖŽIMAI
Interesų konfliktas kyla tokiomis 
aplinkybėmis, kai finansinės arba kitokios 
asmeninės paskatos daro arba gali daryti 
įtaką darbuotojo profesiniams veiklos 
rezultatams. 

ELKITĖS TINKAMAI
Kokio požiūrio laikosi „Telia Company“?
Darbuotojai iš verslo sandorių arba dirbant 
gautos neviešos informacijos negali siekti 
asmeninės naudos. Be to, sprendimai dėl 
pirkimų turi būti teisingi ir skaidrūs.

Kaip elgtis tinkamai?
Su tiekėjais ir verslo partneriais visada 
palaikykite profesionalius santykius – venkite 
pernelyg didelio familiarumo. Netaikykite 
lengvatų asmenims, su kuriais jus sieja 
asmeniniai ryšiai, pvz., šeimos nariams arba 
draugams ir venkite aplinkybių, kurios sukeltų 
tokį įtarimą.

Taip pat stenkitės nedalyvauti tokiuose 
sprendimų priėmimo procesuose, kuriuose kyla 
arba gali kilti interesų konfliktas. Jei sužinojote 
apie galimą interesų konfliktą, kuo greičiau 
praneškite apie tai savo vadovui.

Jei ketinate tapti kitos įmonės, ne pelno 
siekiančios arba panašios organizacijos 
valdybos nariu, darbuotoju arba konsultantu, 
pirmiausia tam gaukite rašytinį sutikimą. 
Su įprastiniu darbu nesusijusioje veikloje 
dalyvauti galite, bet, jei dėl jos kyla galimas 
arba numanomas interesų konfliktas, 
praneškite apie ją savo vadovui.

Tam, kad įsitikintumėte, jog elgiatės tinkamai, 
paklauskite savęs, ar nesate patekę į interesų 
konfliktą, kurį turite atskleisti. Ar jūsų 
asmeniniai santykiai galėtų turėti įtakos 
verslo sprendimams? Ar su jūsų pareigomis 
susiję įgaliojimai priimti sprendimus dėl šeimos 
narių arba artimų draugų? 

Jei dėl šių klausimų kyla galimų problemų, 
aptarkite situaciją kartu su savo vadovu arba 
atitiktį atsakingu darbuotoju.

INTERESŲ KONFLIKTAS
Siekdami teikti kaip įmanoma geresnes 
paslaugas, mes užtikriname, kad mūsų 
sprendimai bus priimami nepriklausomai 
nuo privačių interesų. To siekiame 
vengdami situacijų, kurios sukuria 
potencialius interesų konfliktus, 
siejamus su mūsų vykdoma veikla, 
ar jas valdydami.

DON’T 
FAVOR 
FAMILY

Trys pagrindiniai dalykai

1   Venkite situacijų, galinčių pakenkti jūsų 
priimamiems sprendimams.

2   Informuokite savo vadovą apie bet 
kokius galimus su jumis arba kitais 
asmenimis susijusius interesų konfliktus.

3   Netaikykite lengvatų asmenims, 
su kuriais jus sieja asmeniniai ryšiai, 
pvz., draugams arba šeimos nariams.

Sužinokite daugiau

Daugiau informacijos rasite Antikorupcijos 
politikoje. 

Išreikšti susirūpinimą arba pranešti apie 
galimus interesų konfliktus galite mūsų 
svetainės puslapyje „Skaidrumo linija“ 
(angl. Speak-Up Line). Jei tiksliai nežinote, 
ką daryti, pasitarkite su už atitiktį atsakingu 
grupės arba vietos darbuotoju.

PRAKTIKOJE
Mano vyras yra įmonės, kuri laikoma „Telia“ 
tiekėja, bendraturtis. Ar tai priimtina? 
Šeimos nariai arba kiti glaudžiais ryšiais su 
jumis susiję asmenys gali būti tiekėjai. Vis 
dėlto turite pasitraukti iš šios interesų konflikto 
padėties deklaruodami ryšius ir nedalyvaudami 
pirkimų arba vykdymo procesuose.

Mano kaimynas yra „Telia“ tiekėjas. 
Jis mane pakvietė savaitgaliui apsistoti 
jo vasarnamyje. Ar galiu vykti? 
Vykti galite, jei šiuo metu nevykdome derybų 
su tiekėju ir jūs neinate pareigų, dėl kurių 
galėtų atrodyti, kad teikiamos lengvatos. 

Mano pusseserė neseniai baigė mokslus 
ir ieško darbo. Turime atitinkamų neužimtų 
pareigybių, todėl ji manęs paprašė padėti 
vieną iš jų užimti. Ką turėčiau daryti?
Nukreipkite pusseserę į mūsų svetainę, kurioje 
ji gali pateikti paraišką dėl darbo internetu. 
Taip pat galite patarti jai paskambinti svetainėje 
nurodytam kontaktiniam asmeniui ir pasiteirauti 
apie savo paraišką.
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Sužinokite daugiau

Daugiau informacijos rasite Antikorupcijos 
politikoje.

Išreikšti susirūpinimą arba pranešti apie 
galimą netinkamą elgesį galite mūsų 
svetainės puslapyje „Skaidrumo linija“.

RĖMIMAS
Rėmimas – puikus būdas plėtoti mūsų 
verslą ir remti bendruomenes, kuriose 
veikiame. Visada stengiamės planuoti 
ir vykdyti rėmimą etiškai, kad būtų 
remiami mūsų veiklos tikslai ir kuriama 
socialinė vertė.

Trys pagrindiniai dalykai

1   Niekada nežadėkite rėmimo 
nesilaikydami rėmimo tvarkos.

2   Visada įvertinkite rėmimą reputacijos 
ir korupcijos rizikos atžvilgiu.

3   Rėmimo teikimo sprendimus visada 
grįskite ilgalaike strategija ir planu.

DON’T 
SPONSOR 
THE 
WRONG 
THING
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ELKITĖS TINKAMAI
Kokio požiūrio laikosi „Telia Company“?
Svarbu užtikrinti, kad bet koks mūsų teikiamas 
rėmimas derėtų su mūsų veiklos ir tvarumo 
strategija. Visada įvertinkite galimybes, 
atsižvelgdami į reputaciją ir korupcijos 
rizikos pobūdį, dokumentuose užfiksuokite 
pasirinkimą ir imkitės visų reikiamų veiksmų.

Įsitikinkite, kad rėmimas nėra susijęs su mūsų 
verslo sandoriais ir negali būti aiškinamas 
kaip politinė parama, politinis mokėjimas arba 
kyšininkavimas. Niekada neremkite asmenų, 
organizacijų, veiklos arba renginių, kurie, kaip 
manome, yra neetiški arba diskriminaciniai. 
Taip pat niekada neremkite religinės, karinės 
arba didelį neigiamą poveikį aplinkai turinčios 
veiklos.

Paklauskite savęs, ar galėtume skelbti apie 
rėmimą viešai, jei ne – paramos teikti negalime.

Kaip elgtis tinkamai?
Bet kokią paramą ir labdarą atidžiai planuokite, 
atsižvelgdami į ilgalaikę perspektyvą ir 
laikydamiesi mūsų veiklos ir tvarumo 
strategijos. 

Taip pat turėtumėte dokumentuose užfiksuoti 
kiekvieną rėmimo etapą ir, atsižvelgdami 
į iš anksto nustatytus tikslus bei rodiklius, 
sekti, kaip gavėjas naudoja lėšas.

Vertindami rėmimo gavėjus, būkite atidūs 
ir apsvarstykite, ar gali kilti korupcijos rizika. 
Rėmimu ir labdara niekada nesiekite paveikti 
su pavieniu klientu susijusių verslo procesų.

PRAKTIKOJE
Dalyvauju derybose dėl sutarties. 
Potencialus klientas sako sudarysiąs su 
mumis sutartį, jei paremsime jo renginį. 
Pasiūlymo turėtumėte mandagiai atsisakyti. 
Remdami niekada nesiekiame paveikti verslo 
santykių su pavieniu klientu, jų užmegzti arba 
išlaikyti.

Pažįstamas manęs paprašė paremti renginį, 
kuris galėtų būti svarbus mūsų įmonei.
Niekada nežadėkite rėmimo nesilaikydami 
rėmimo tvarkos. Galite remtis mūsų politika 
ir paaiškinti, kad remiame tik tam tikrų sričių 
veiklą, siekdami užtikrinti, kad ji turėtų teigiamą 
poveikį mūsų įmonei ar visuomenei arba ir 
įmonei, ir visuomenei.

Mano vadovas manęs prašo finansiškai 
paremti jo vaiko futbolo komandą. 
Visada paprašykite, kad kiekvieną prašymą 
įvertintų Rėmimo komitetas. Prieš atlikdami 
bet kokį mokėjimą, būtinai taikykite tinkamą 
sprendimų priėmimo procesą.

Ką daryti, jei svarbus politikas prašo 
finansinės paramos jo partijai? 
Niekada neteikiame politinio įnašo arba 
paramos, kuri gali būti aiškinama kaip politinis 
mokėjimas arba kyšininkavimas – pasakykite 
prašytojui apie bendrovėje galiojančią politiką.
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NETINKAMI MOKĖJIMAI 
Kad ir kur vykdytume veiklą, laikomės 
aukščiausių skaidrumo ir vientisumo 
standartų. Todėl galime užtikrinti, kad 
mūsų veiksmai ir sprendimai visada 
geriausiai atitinka klientų, mūsų įmonės 
ir visuomenės interesus.

Sužinokite daugiau

Daugiau informacijos rasite Antikorupcijos 
politikoje.

Išreikšti susirūpinimą arba pranešti apie 
galimą netinkamą elgesį galite mūsų 
svetainės puslapyje „Skaidrumo linija“. 
Jei tiksliai nežinote, ką daryti, pasitarkite 
su už atitiktį atsakingu darbuotoju.

APIBRĖŽIMAI
Korupcija – piktnaudžiavimas suteiktais 
įgaliojimais siekiant asmeninės naudos.

Kyšininkavimas – finansinio arba kitokio 
pranašumo, kuriuo siekiama paveikti sandorį 
ar sprendimą arba paskatinti piktnaudžiauti 
asmens padėtimi, siūlymas, suteikimas, 
leidimas ar prašymas suteikti jį arba jo 
gavimas.

Korupcijos finansavimas – mokėjimas 
trečiajai šaliai, pvz., tarpininkui, partneriui, 
pardavėjui arba konsultantui, naudojančiai 
jį (arba jo dalį) korupcinei veiklai.

Mokėjimai už viešąją paslaugą – tai, 
valstybės pareigūnui pasiūlyti arba atlikti 
mokėjimai, siekiant užtikrinti arba paspartinti 
įprastinę procedūrą ir būtinus veiksmus. 

ELKITĖS TINKAMAI 
Kokio požiūrio laikosi „Telia Company“?
Mes visada saugome tikslius ir skaidrius 
finansinius įrašus. Tokiu būdu lengviau 
užtikrinti, kad visi mūsų mokėjimai būtų 
atliekami dėl tinkamų priežasčių. 

Mes niekada nesiūlome, nepriimame, 
neteikiame, neleidžiame ir neprašome suteikti 
arba negauname nieko vertingo, kuo būtų 
galima siekti paveikti verslo sprendimą arba 
užtikrinti, kad jis būtų priimtas. Tai taikoma 
ir tiesioginiams, ir netiesioginiams kyšiams, 
įskaitant tuos, kurie duodami per trečiąją šalį. 
Tai taip pat taikoma mokėjimams už viešąją 
paslaugą arba finansinei paramai, kuriais gali 
būti paskatinta arba kuriais naudojantis gali 
būti vykdoma korupcija.

Kaip elgtis tinkamai?
Niekada iš verslo sandorio nesiekite asmeninės 
naudos arba pelno. Tai apima ir kyšio siūlymą, 
davimą, leidimą arba prašymą jį duoti, 
jo priėmimą arba gavimą.

Visada atsargiai bendraukite su trečiosiomis 
šalimis, pvz., partneriais, tiekėjais, 
konsultantais, subrangovais, lobistais, 
tarpininkais ir agentūromis. Sužinoję apie 
galimą korupciją arba kyšininkavimą, apie 
tai kuo greičiau praneškite savo vadovui 
arba už atitiktį atsakingam darbuotojui.

Paprašyti mokėti už viešąją paslaugą 
susisiekite su atsakingu vadovu tam, 
kad jis jums padėtų išspręsti šį klausimą.

Kreipdamiesi į valstybės pareigūnus tokiame 
regione, kuriame mokėti už viešąsias paslaugas 
įprasta, įsitikinkite, kad jūsų dokumentai 
tvarkingi – taip bus mažiau galimybių prašyti 
papildomų mokėjimų.

Atminkite, kad atsisakius mokėti už viešąsias 
paslaugas, gali būti sunkiau gauti jums 
reikiamą paslaugą – planuokite tai iš anksto, 
o kilus abejonių pasitarkite su savo vadovu.

Esant išskirtiniams atvejams, pvz., kilus smurto 
arba asmeninės žalos grėsmei, darbuotojas gali 
būti priverstas pažeisti šias taisykles. 

PRAKTIKOJE
Atsakau už mūsų tinklo plėtrą rinkoje, 
pasižyminčioje sudėtinga reguliavimo 
aplinka. Plėtra „stringa“, todėl imu 
nekantrauti, nes tai kenkia įmonei ir galime 
nepasiekti užsibrėžtų tikslų. Dabar gavau 
pasiūlymą paremti vaikų namus ir taip 
paspartinti procesą. 
Paaiškinkite pareigūnui, kad rėmimas – ne jūsų 
atsakomybės sritis. Taip pat galite nurodyti, 
kad įmonė nesieja rėmimo su verslo veikla.

DON’T 
DO 
BRIBES

Trys pagrindiniai dalykai

1   Niekas neturėtų siekti asmeninės 
naudos iš mūsų sprendimų.

2   Atsargiai bendraukite su 
trečiosiomis šalimis ir niekada 
neteikite mokėjimų už viešąsias 
paslaugas.

3   Visada saugokite tikslius ir 
skaidrius finansinius įrašus. 
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APIBRĖŽIMAI
Politikoje dalyvaujančiu asmeniu arba 
valstybės pareigūnu laikomas:

• valstybės institucijos ar departamento 
valdininkas, narys ar darbuotojas; 

• valstybės institucijos agentūros pareigūnas, 
narys arba darbuotojas; 

• valstybės institucijai, departamentui, 
agentūrai arba tarptautinei vyriausybinei 
organizacijai oficialiai dirbantis arba jo vardu 
veikiantis asmuo;

• politinės partijos narys ar atstovas;
• kandidatas į politinę arba valstybės 

tarnautojo poziciją;
• tarptautinio, nacionalinio, valstybės ir (ar) 

regiono arba vietos lygmens valdininkas 
arba darbuotojas;

• valstybės arba vyriausybės kontroliuojamos 
įmonės, mokyklos, ligoninės arba kitos 
viešosios įstaigos darbuotojas.

ELKITĖS TINKAMAI
Kokio požiūrio laikosi „Telia Company“?
Mes siekiame apsaugoti darbuotojus ir įmonę 
nuo galimų interesų konfliktų ir korupcinių 
mokėjimų.

Tai įvairiai atsispindi mūsų derybose su 
valstybės tarnautojais arba viešuosiuose 
pirkimuose dalyvaujančiais pareigūnais. 
Pavyzdžiui, per verslo susitikimus arba 
renginius siūlome tik įprastinę arbatą, kavą 
arba paprastus pietus. Niekada nesiūlome 
dovanų arba verslo pramogų, ypatingų numerių 
arba nemokamų minučių, nebent tai teisėto 
verslo sandorio dalis.

Kaip elgtis tinkamai?
Vykstant į susitikimus su tarnautojais arba 
politikoje dalyvaujančiais asmenimis, geriausia, 
jei drauge vyksta ir kolega. Tokiu atveju bus 
mažesnė tikimybė, kad susidarys „nepatogios“ 
aplinkybės, o jei jos susidarytų, turėsite žmogų, 
kuris jus palaikys ir patvirtins jūsų įvykių versiją. 

Be to, turėtumėte iš anksto sutarti dėl 
susitikimų darbotvarkių ir užtikrinti, kad bus 
rengiamas protokolas – vėliau pasidalykite 
šiais dokumentais su atitinkamais asmenimis.

Niekada neteikite valstybės pareigūnams 
dovanų, išskyrus įmonės prekės ženklu 
pažymėtus mažos vertės daiktus (jei leidžiama 
pagal teisės aktus arba gavėjo elgesio kodeksą).

VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Kadangi valstybės tarnautojai ir 
politikoje dalyvaujantys asmenys dažnai 
priima sprendimus arba kontroliuoja 
procesus, galinčius turėti įtakos mūsų 
verslo sėkmei, dirbdami kartu su jais 
laikomės aukščiausių etikos standartų.

Sužinokite daugiau

Daugiau informacijos rasite Antikorupcijos 
politikoje.

Jei tiksliai nežinote, ką daryti, pasitarkite su 
už atitiktį atsakingu darbuotoju.

DON’T  
MEET PUBLIC 
OFFICIALS 
ALONE

Trys pagrindiniai dalykai

1   Niekada nesiūlykite dovanų arba verslo 
pramogų valstybės pareigūnams 
arba viešuosiuose pirkimuose 
dalyvaujantiems pareigūnams.

2   Užtikrinkite, kad derybos ir susitarimai, 
kuriuose dalyvauja valstybės atstovai, 
būtų išsamiai fiksuojami dokumentuose.

3   Vykdami į susitikimus su valstybės 
tarnautojais kartu pasiimkite kolegą.
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APIBRĖŽIMAI
Nevieša informacija – įmonės vidinė, 
konfidenciali arba slapta informacija, kuri nėra 
skirta skelbti viešai. 

ELKITĖS TINKAMAI
Kokio požiūrio laikosi „Telia Company“?
Savo informaciją saugome vadovaudamiesi 
trimis aspektais: konfidencialumo, vientisumo 
ir prieinamumo.

Siekdami išlaikyti konfidencialumą, užtikriname, 
kad informacijos nesužinotų neįgalioti asmenys. 
Vientisumą užtikrina tiksli ir išsami informacija. 
Prieinamumą užtikriname sudarydami sąlygas 
prireikus gauti ir naudoti informaciją.

Kaip elgtis tinkamai?
Įmonės informaciją naudokite tik darbo 
užduotims – niekada nenaudokite jos 
asmeninėms reikmėms. Pavyzdžiui, 
neatskleiskite informacijos socialiniuose 
tinkluose, nebent turite tam leidimą.

Taip pat svarbu saugoti įmonės informaciją 
nuo netyčinio arba neleistino jos atskleidimo, 
netinkamo naudojimo, keitimo arba 
sunaikinimo, ypač tvarkant informaciją ne 
darbo vietoje.

Nelaikykite ant savo darbo stalo dokumentų 
ir išorinių laikmenų. Jei neketinate jų naudoti – 
užrakinkite. Naudokite tik įmonės patvirtintus 
įrenginius, paslaugas ir programinę įrangą. 
Visada laikykitės savo vietos ir (arba) grupės 
rizikų padalinio nustatytų tvarkų, IT ir tinklo 
saugumo tvarkos, mobiliųjų telefonų politikos 
ir kt.

Naudokitės internetu saugiai - nespauskite 
įtartinų nuorodų ir neatverkite įtartinų el. 
laiškų priedų. Venkite nelegalios medžiagos, 
turinio, kuriam taikomos nežinomos licencijos 
nuostatos, ir svetainių, kuriose pateiktas 
netinkamas arba kenksmingas turinys.

Įtarę saugumo incidentą arba apie jį sužinoję, 
iš karto praneškite apie tai savo vadovui arba 
Pranešimų apie saugumo incidentus tarnybai, 
naudodamiesi „Skaidrumo linija“. 

DON’T SHARE 
SENSITIVE 
INFORMATION

Asmeninis saugumas
Mes norime, kad kiekvienas galėtų dirbti savo 
darbą nejausdamas baimės arba grėsmės. 

Būdami mūsų patalpose, visada matomoje 
vietoje nešiokite savo darbuotojo pažymėjimą 
ir įleiskite į patalpas tik įgaliotus asmenis. 
Laikykitės savo įmonės ir (arba) grupės 
rizikų padalinio nustatytų patalpų naudojimo 
nuostatų ir taisyklių – jose gali būti nustatytas 
privalomas saugos mokymas ir veiklos 
apribojimai.

PRAKTIKOJE
Kartais man reikia skambinti ir atsakyti 
į el. laiškus ne mano įprastinėje darbo 
vietoje. Ar dėl to gali kilti problemų?
Tvarkydami įmonės informaciją visada atsakote 
už tinkamą jos apsaugą. Visada atsižvelkite 
į tai, kur esate, ir užtikrinkite, kad informacija 
nebūtų atskleista neįgaliotiems asmenims – 
itin atidūs būkite viešose vietose.

Jei tiksliai nežinote, kaip tinkamai elgtis su 
informacija, pasitarkite su savo vadovu arba 
rizikų padalinio darbuotojais. 

Dirbu iš namų ir noriu naudoti savo 
asmeninį kompiuterį, nes jo ekranas 
didesnis. Ar galiu jį naudoti?
Įmonės darbui naudojant asmeninius įrenginius 
kyla saugumo rizika. Tvarkydami įmonės 
informaciją naudokite tik mūsų patvirtintus 
įrenginius, paslaugas ir programinę įrangą.

Kas atsako už mūsų informacijos apsaugos 
užtikrinimą?
Už atsakingą mūsų informacijos tvarkymą 
atsakome mes visi. Jei parengėte dokumentą 
ir esate tos informacijos savininkas, turite 
užtikrinti tinkamą jos apsaugos lygį. Vienas 
iš būdų tai užtikrinti – pažymėti dokumentą 
tinkama konfidencialumo žyma. 

Po susitikimo parengiau užrašus. Kas juos 
gali skaityti?
Tai priklauso nuo susitikimo konfidencialumo 
ir nuo to, kam šios informacijos reikia darbui. 
Dėl to, kas gali skaityti užrašus, turėtų 
spręsti informacijos savininkas – paprastai 
tai leidžiama susitikimo dalyviams ir kitiems 
susijusiems komandų nariams. 

Trys pagrindiniai dalykai

1   Mes siekiame užtikrinti savo 
informacijos konfidencialumą, 
vientisumą ir prieinamumą.

2   Atidžiai elkitės su visa nevieša 
informacija.

3   Venkite rizikos naudodamiesi 
internetu.

Sužinokite daugiau
Jei tiksliai nežinote, kaip elgtis 
su tam tikra informacija, galite 
paieškoti gairių arba nurodymų 
intranete, pasitarti su savo 
vadovu arba rizikų padalinio 
darbuotojais. 

ĮMONĖS INFORMACIJOS IŠTEKLIAI 
Informacija – vienas iš vertingiausių 
ir jautriausių mūsų išteklių. Atidžiai ją 
saugome ir laikomės teisinių, sutartinių 
ir verslo reikalavimų.
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APIBRĖŽIMAI
Konkurencijos teisės draudžiami bet 
kokie įmonių susitarimai, įmonių asociacijų 
sprendimai ir suderinti veiksmai, kuriais 
siekiama užkirsti kelią konkurencijai, ją apriboti 
arba iškraipyti. Susitarimai draudžiami net jei 
tokių padarinių atsiranda to nesiekiant.

Užimdami dominuojančią padėtį atitinkamose 
rinkose turime labai gerai žinoti, kokį poveikį 
mūsų sprendimai turi klientams, konkurentams 
ir paslaugų teikėjams. Užimti dominuojančią 
padėtį rinkoje nedraudžiama, bet piktnaudžiauti 
ja – draudžiama.

Konkurencijos taisyklės taikomos bet 
kokiai – oficialiai ar neoficialiai – situacijai, 
pvz., socialiniams renginiams, neoficialiems 
socialiniams susibūrimams, taip pat 
posėdžiams ir praktiniams seminarams.

ELKITĖS TINKAMAI
Kokio požiūrio laikosi „Telia Company“?
Mūsų, kaip tarptautinės įmonės, veiklai 
konkurencijos teisės aktai gali būti taikomi 
nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu. 

Nors konkretūs teisės aktai skiriasi, paprastai 
jais konkurentams draudžiama dalytis rinkomis, 
nustatyti kainas arba kitaip daryti poveikį 
konkurencijai. Jais taip pat draudžiama 
dominuojančią padėtį rinkoje užimančioms 
įmonėms piktnaudžiauti tokia padėtimi. 

Mes neužsiimame jokia praktika arba veikla, 
kuria pažeidžiami atitinkami konkurencijos arba 
antimonopoliniai teisės aktai.

Pirmiausia stengiamės niekada nesiimti 
veiksmų, kuriais būtų trukdoma arba kenkiama 
klientams, konkurentams ar paslaugų teikėjams 
arba kurie galėtų būti laikomi prieštaraujančiais 
konkurencijos teisės aktams.

Taip pat nesudarome jokių susitarimų, kuriais 
būtų siekiama užkirsti kelią konkurencijai, 
ją apriboti arba iškraipyti. Kaip pavyzdžius 
būtų galima nurodyti kainų arba kitų prekybos 
sąlygų nustatymą, gamybos, rinkų, technikos 
raidos arba investicijų apribojimą arba 
valdymą; dalijimąsi rinkomis arba tiekimo 
šaltiniais; kitų įmonių diskriminavimą arba 
joms nepalankesnės konkurencinės padėties 
sudarymą, taip pat su sutartimi nesusijusių 
šalių pritarimo reikalavimą.

Kaip elgtis tinkamai?
Susisiekdami su esamu arba galimu 
konkurentu, turite atidžiai laikytis atitinkamų 
konkurencijos teisės aktų; jų turi laikytis ir bet 
kuris mūsų atstovas. 

Niekada neaptarkite (ankstesnių, dabartinių 
arba prognozuojamų) kainų, jų nustatymo 
politikos ir (arba) formulių, pelno maržų arba 
panašių opių klausimų ir dėl jų nesitarkite. 
Tai apima ir minimalios kainos nustatymą 
arba didelių paskatų teikimą perpardavėjams, 
pvz., palankesnių sutartinių sąlygų nustatymą 
siekiant išlaikyti minimalią kainą.

Taip pat neturėtumėte aptarti rinkodaros, 
rinkos sričių, klientų ir tiekėjų arba dėl jų 
susitarti.

Be to, niekada nesusitarkite atsisakyti derėtis 
su tiekėju arba klientu, neaptarkite ir nesiekite 
priimti standartų, kuriais ribojama technologijų 
plėtra ar naudojimas arba kuriais užkertamas 
kelias dalyvauti konkurentams, tiekėjams arba 
klientams.

PRAKTIKOJE
Kaip sužinoti, ar užimame dominuojančią 
padėtį?
Dominavimo apibrėžtis priklauso 
nuo geografinės ir produkto rinkos – 
pasikonsultuokite su bendrovės teisininku.

Į mane kreipėsi konkurentas, norėdamas 
aptarti būsimą rinkos padėtį – manau, 
kad bus aptariamos ir kainos. Kaip turėčiau 
reaguoti?
Tokiame susitikime nedalyvaukite. 
Jei įmanoma, fiksuokite, kad prašymą 
atmetėte. Jei manote, kad jums reikia 
pagalbos, pasitarkite su bendrovės teisininku.

SĄŽININGA KONKURENCIJA
Laisva ir sąžininga konkurencija 
sudaro geriausias sąlygas vartotojams, 
visuomenei ir verslui. Mes palaikome 
konkurenciją ir etiškas sąlygas 
kiekvienos šalies, kurioje vykdome 
veiklą, teisinėje sistemoje.

Trys pagrindiniai dalykai

1   Kad ir kur vykdytumėte veiklą, atidžiai 
laikykitės atitinkamų konkurencijos arba 
antimonopolinių teisės aktų.

2   Niekada nesinaudokite mūsų kaip rinkos 
lyderių padėtimi, siekdami apriboti 
konkurenciją.

3   Visada galite naudotis teisine pagalba 
spręsdami klausimus, susijusius su 
konkurencijos teise.

Sužinokite daugiau
Jei kilo su konkurencijos teise susijęs 
klausimas arba tiksliai nežinote, kaip 
susidariusiomis aplinkybėmis taikomi 
teisės aktai, kuo greičiau – dar ankstyvame 
susitarimų, sprendimų dėl kainų nustatymo 
arba kitų priemonių planavimo etape – 
pasitarkite su bendrovės teisininkais. 

Mes visada teikiame teisinę pagalbą 
konkurencijos teisės klausimais.

DON’T  
COMPETE 
UNFAIRLY
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APIBRĖŽIMAI
Viešai neatskleista informacija – informacija, 
kuri, jei ji būtų viešai atskleista, gali turėti didelį 
poveikį akcijų arba kitų vertybinių popierių 
vertei.

Prekyba vertybiniais popieriais naudojantis 
viešai neatskleista informacija – tai viešai 
neatskleistos informacijos naudojimas siekiant 
prekiauti akcijomis arba kitais vertybiniais 
popieriais arba informacijos dalijimasis su 
kitais asmenimis, galinčiais pasinaudoti ja 
prekiaujant biržoje. 

ELKITĖS TINKAMAI
Kokio požiūrio laikosi „Telia Company“?
Mes labai rūpinamės verslo informacijos 
konfidencialumo užtikrinimu, ypač jei šios 
informacijos atskleidimas galėtų turėti įtakos 
„Telia“ arba kitos įmonės akcijų kainai.

Kaip elgtis tinkamai?
Prekyba vertybiniais popieriais naudojantis 
viešai neatskleista informacija daugelyje šalių 
laikoma neteisėta.

DON’T DO 
INSIDER 
TRADING

Niekada neatskleiskite konfidencialios verslo 
ar viešai neatskleistos informacijos (net jei 
ji gauta netyčia) neįgaliotiems asmenims. 
Taip pat neskleiskite gandų ir neklaidinkite 
kitų netikslia informacija. 

Nepirkite ir neparduokite jokios įmonės 
akcijų ir kitų vertybinių popierių turėdami 
viešai neatskleistos informacijos.

Šios taisyklės taikomos net tada, kai baigiate 
dirbti „Telia“. 

PRAKTIKOJE
Išgirdau kalbant, kad ketiname 
bendradarbiauti su nauju strateginiu tiekėju. 
Manau, kad pranešus šią naujieną, tiekėjo 
akcijų kaina turėtų kilti. Ar galiu pirkti 
tiekėjo akcijų? 
Pirkti akcijų arba informuoti ką nors apie šiuos 
ketinimus negalite. Prekyba, grindžiama viešai 
neatskleista informacija, draudžiama, kad ir 
kieno – „Telia“ ar tiekėjo – būtų akcijos.

Sužinokite daugiau
Daugiau informacijos galite rasti mūsų 
dokumente „Viešai neatskleistos informacijos 
konfidencialumo užtikrinimo politika“; jame 
taip pat pateikta informacija apie pareigą 
teikti ataskaitas ir draudimus prekiauti.

Užduoti klausimus apie galimą netinkamą 
elgesį arba išreikšti susirūpinimą dėl jo taip 
pat galite kontaktiniam savo Teisės padalinio 
darbuotojui. 

SANDORIAI, SUDAROMI 
PASINAUDOJANT VIEŠAI 
NEATSKLEISTA INFORMACIJA 
Etiškas elgesys skatina efektyvią 
kapitalo rinką. Viešai neatskleistos 
informacijos atžvilgiu visada laikomės 
aukščiausių etikos standartų.

Trys pagrindiniai dalykai

1   Saugokite konfidencialią verslo 
informaciją.

2   Neprekiaukite akcijomis, turėdami viešai 
neatskleistos informacijos.

3   Neklaidinkite kitų netikslia informacija.
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APIBRĖŽIMAI
Asmens duomenų apsauga susijusi su tuo, 
kaip mes renkame, naudojame ir tvarkome 
klientų asmens duomenis ir gerbiame su 
klientų duomenimis ir privatumu susijusias jų 
teises. Teisė į privatumą – žmogaus teisė.

Asmens duomenys apima visą informaciją 
apie asmenį, kurio tapatybė yra žinoma 
arba gali būti nustatoma gavus ir derinant 
papildomą informaciją. 

ELKITĖS TINKAMAI
Kokio požiūrio laikosi „Telia Company“?
Pasitikėjimas – mūsų veiklos pagrindas, todėl 
privatumas mums – svarbiausias dalykas, kad 
ir ką darytume. Todėl privatumą integruojame 
kaip savaime suprantamą mūsų paslaugų, 
procesų, IT infrastruktūros ir kasdienio mūsų 
darbo dalį bei taikome „privacy by design“ požiūrį. 

Siekiame užtikrinti tinklų saugumą ir užkirsti 
kelią neleistinai prieigai prie mūsų klientų 
asmens duomenų. Taip pat stengiamės mažinti 
su valdžios institucijų vykdoma ryšių priežiūra 
susijusią riziką mūsų klientų žmogaus teisių 
atžvilgiu.

Siekdami suvaldyti riziką nuolat kintančioje 
aplinkoje, nuolat ir aktyviai vertiname, kokią 
įtaką mūsų veiksmai ir sprendimai turi klientų 
privatumui, ir visada laikomės žmogaus 
teisių apsaugą, įskaitant teisę į privatumą, 
reglamentuojančių tarptautinių standartų ir 
teisės aktų. Todėl gerbiame savo klientų teisę 
į privatumą ir naudojame jų asmens duomenis 
teisėtai, sąžiningai ir laikydamiesi aukštų 
Privatumo politikos standartų. 

Renkame tik tuos asmens duomenis, kurių 
mums reikia, kad galėtume teikti savo 
paslaugas ir vykdyti veiklą. Saugome mūsų 
turimų duomenų konfidencialumą ir vientisumą 
ir naudojame šiuos duomenis tik tuo tikslu, 
kuriuo esame juos surinkę. Jei jų nebereikia tuo 
tikslu, kuriuo jie buvo gauti, juos pašaliname 
arba paverčiame juos anonimiškais, 
nebent taikomi privalomi teisiniai duomenų 
išsaugojimo reikalavimai.

Visada užtikriname skaidrumą: suteikiame savo 
klientams galimybę susipažinti su informacija 
ir prasmingai pasirinkti, kaip galime ją naudoti. 
Taip pat įsipareigojame laikytis teisės aktų 
ir nusistatytų aukštų privatumo standartų, 
prisiimame už tai atsakomybę ir to paties 
reikalaujame iš savo tiekėjų.

DON’T VIOLATE 
CUSTOMERS’ 
PRIVACY

Kaip elgtis tinkamai?
Asmens duomenis tvarkykite tik tiek, kiek 
to reikia jūsų darbui atlikti, ir tvarkykite juos 
saugiai, laikydamiesi griežtų konfidencialumo 
reikalavimų. Laikykitės visų iš anksto nustatytų 
procedūrų ir teisės aktų, taip pat mūsų vidaus 
reikalavimų.

Patys pasirūpinkite tinkamu privatumo 
klausimų išmanymu ir nuolat gilinkite žinias. 
Atsižvelkite į asmens duomenų apsaugos 
reikalavimus, kad ir ką darytumėte, per 
visą kliento duomenų gyvavimo ciklą – nuo 
surinkimo iki pašalinimo. Niekada nesiimkite 
veiksmų, turinčių poveikį klientų asmens 
duomenims arba privatumui, kol įsitikinsite, 
kad šie veiksmai atitinka mūsų privatumo 
reikalavimus.

PRAKTIKOJE
Ar klientų asmens duomenis galiu naudoti 
bet kuriuo tikslu? 
Ne – niekada nerinkite, neperžiūrėkite, 
nenaudokite jokių kliento asmens duomenų, 
nesidalykite jais arba neatskleiskite jų, jei 
nesate visiškai tikri, kad jums tai leidžiama. 
Kilus abejonių, pasitarkite su savo vadovu 
arba privatumo pareigūnu, kurie atsakys į jums 
kilusius klausimus, susijusius su privatumu, 
asmens duomenų rinkimu arba naudojimu.

Jūsų draugė įtaria, kad buvęs jos partneris 
susirado naują draugę. Ji jūsų prašo, kad 
jūs jo sąskaitų informacijoje paieškotumėte 
tokio telefono numerio, kuriuo jis dažnai 
skambina ir ilgai kalbasi telefonu. 
Ką turėtumėte daryti? 
Klientų asmens duomenis galima peržiūrėti ir 
naudoti tik darbo užduotims atlikti, laikantis iš 
anksto nustatytų darbo procedūrų ir taikomų 
teisės aktų. Tikrinti šios informacijos arba 
dalytis ja su savo drauge negalite.

Per pietus jūsų kolega jums papasakoja 
apie klientą – garsią įžymybę. 
Dėl sudėtingos finansinės padėties jam 
sunku apmokėti savo telefono sąskaitą. 
Žinoma, jo asmeninis gyvenimas įdomus 
visiems – ar turėtumėte klausinėti 
išsamesnės informacijos? 
Ne – savo kolegai turėtumėte pasakyti, 
kad klientų asmeninių reikalų nereikėtų su 
niekuo aptarti. Klientų asmens duomenys – 
konfidenciali informacija, kurią galima naudoti 
tik darbo užduotims vykdyti.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
Klientai mums patiki savo asmeninę 
ir jautrią informaciją. Pateisinti šį 
pasitikėjimą gerbiant ir apsaugant mūsų 
klientų privatumą – mums gyvybiškai 
svarbu. Mes labai rūpinamės tuo, 
kad būtų išsaugotas šios informacijos 
konfidencialumas ir ją naudojame tik 
darbo tikslais. 

Sužinokite 
daugiau
Daugiau informacijos 
rasite mūsų 
Privatumo politikoje 
arba sužinosite 
pakalbėję su 
vietos arba grupės 
privatumo pareigūnu.

Išreikšti susirūpinimą 
arba pranešti apie 
galimą netinkamą 
elgesį taip pat galite 
mūsų interneto 
svetainės puslapyje 
„Skaidrumo linija“.

Trys pagrindiniai dalykai 
1   Asmens duomenų apsauga – 

svarbiausias dalykas, kad ir 
ką darytume.

2   Asmens duomenis tvarkykite 
tik tiek, kiek reikia jūsų darbo 
užduotims atlikti. 

3   Saugokite visus asmens 
duomenis, laikydamiesi griežtų 
konfidencialumo reikalavimų, 
ir tvarkykite juos saugiai.
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APIBRĖŽIMAI
Saviraiškos laisvė – pagrindinė žmogaus 
teisė, kylanti iš visų žmonių prigimties. 

ELKITĖS TINKAMAI
Kokio požiūrio laikosi „Telia Company“?
Mes laikomės tarptautinių žmogaus teisėms, 
įskaitant mūsų klientų teisę į saviraiškos 
laisvę ir privatumą, taikomų standartų ir juos 
palaikome.

Visada reiškiame susirūpinimą dėl naujų 
teisėkūros, administracinių, su licencijomis 
susijusių arba teisės aktų vykdymo užtikrinimo 
taisyklių, kurių iš mūsų reikalaujama laikytis, jei 
manome, kad jos gali turėti neigiamą poveikį 
saviraiškos laisvei arba privatumui.

Taip pat saugome, skatiname ir palaikome 
saviraiškos laisvę ir privatumą, atsakingai 
priimdami sprendimus ir užtikrindami kuo 
didesnį skaidrumą dėl valstybės institucijų ryšių 
stebėsenos ir apribojimų masto.

Siekdami atidžiai įvertinti valstybės institucijų 
prašymus ir reikalavimus, galinčius turėti įtakos 
mūsų klientų saviraiškos laisvei, taikome kritinį 
požiūrį. Prašymus ir reikalavimus vykdome tik 
tiek, kiek būtina, – ne daugiau.

Mes nedalyvaujame šalių, kuriose vykdome 
veiklą, politikoje, bet mūsų vadovybė, 
pasisakydama už aiškią ir skaidrią teisėkūrą, 
įsitraukia į viešą dialogą. Taip pat vykdome 
dialogą su valdžios institucijomis ir kitais 

SAVIRAIŠKOS LAISVĖ
Saviraiškos laisvė ir privatumas – 
mūsų veiklos pagrindas. Giname ir 
palaikome visų savo klientų teises 
keistis idėjomis ir skatiname kurti 
atviresnę visuomenę. 

suinteresuotais subjektais dėl poveikį mūsų 
veiklai ir mūsų klientų teisėms turinčių taisyklių.

Kaip elgtis tinkamai?
Siekdami skatinti kiekvieno žmogaus teisę 
į saviraiškos laisvę ir privatumą, stenkitės 
numatyti saviraiškos laisvei kylančią riziką, jos 
išvengti ir ją mažinti. Visada ginkite visuotinę 
teisę prašyti informacijos, ją gauti ir dalytis ja 
bei sumanymais bet kokiomis priemonėmis, 
nepaisydami apribojimų.

Jei sužinojote apie prašymus ir reikalavimus, 
galinčius turėti didelį poveikį saviraiškos laisvei 
ir privatumui, įvertinkite ir praneškite apie juos, 
kad, kuo nuodugniau išanalizavę prašymą 
galėtume priimti tinkamą sprendimą.

PRAKTIKOJE
Mūsų vadovybė yra paskelbusi viešą 
įsipareigojimą gerbti ir remti saviraiškos laisvę – 
mūsų tinklais ir paslaugomis tam sudaromos 
palankesnės sąlygos.

Be to, kartu su konkurentais savo darbu 
skatiname saviraiškos laisvę, o mūsų 
skelbiamos teisės vykdymo atskleidimo 
ataskaitos leidžia plėsti suinteresuotųjų 
subjektų žinias, gerinti jų supratimą ir skatinti 
didesnį skaidrumą.

Trys pagrindiniai dalykai

1   Mes gerbiame ir palaikome saviraiškos 
laisvę ir privatumą. 

2   Venkite bet kokio neigiamo poveikio 
saviraiškos laisvei ir privatumui bei 
mažinkite šį poveikį.

3   Palaikykite vartotojų teises, susijusias su 
naujomis taisyklėmis, kurios gali turėti 
neigiamą poveikį asmens saviraiškos 
laisvei ir privatumui.

Sužinokite daugiau
Daugiau informacijos rasite mūsų Saviraiškos 
laisvės telekomunikacijų srityje politikoje. 

Taip pat turime priemonę, kuria naudodamiesi 
vertiname bet kokius valstybės institucijų 
prašymus arba reikalavimus, galinčius turėti 
didelį poveikį mūsų klientų saviraiškos laisvei 
ir privatumui, ir apie juos pranešame.

DON’T DISRESPECT 
FREEDOM OF 
EXPRESSION
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ELKITĖS TINKAMAI
Kokio požiūrio laikosi „Telia Company“?
Visa mūsų komunikacija turėtų būti proaktyvi, 
skaidri, paprasta, svarbi ir nukreipta 
į paslaugas.

Visą informaciją teikiame laikydamiesi įstatymų, 
taip pat į vertybinių popierių biržos sąrašą (-us) 
įtrauktoms įmonėms taikomų taisyklių.

Kaip elgtis tinkamai?
Internete veikite atsakingai, vadovaudamiesi 
sveiku protu – jūs asmeniškai atsakote už 
turinį, kurį skelbiate tinklaraščiuose, Twitter 
žinutėse, wiki arba kitokiuose socialiniuose 
tinkluose. Niekada nekalbėkite apie pajamas, 
būsimus produktus, kainodaros sprendimus, 
neviešus finansinius rezultatus arba kitais 
konfidencialiais klausimais.

Visada peržiūrėkite, ką parašėte, – jei kyla bent 
mažiausių abejonių, dar kartą pagalvokite, 
ar verta skelbti įrašą.

Bet kokius vidaus pranešimus, kurie bus 
skelbiami platesnei darbuotojų grupei, 
vertinkite taip pat atidžiai, kaip ir viešus 
pranešimus, ir domėkitės savo darbui 
svarbiais klausimais.

DON’T 
POST 
WITHOUT 
THINKING

PRAKTIKOJE
Kokį su mano darbu susijusį turinį tinka 
skelbti socialiniuose tinkluose?
Pakalbėkite su savo vadovu, už komunikaciją 
atsakingu darbuotoju arba Žmogiškųjų 
išteklių padalinio darbuotojais – jie gali padėti 
nuspręsti.

Netikėtai paskambina žurnalistas ir nori 
man užduoti kelis klausimus. Ką turėčiau 
daryti?
Paprašykite jo kontaktinės informacijos ir 
pasakykite, kad netrukus jam perskambinsite. 
Tada pasitarkite su už ryšius su žiniasklaida 
atsakingu darbuotoju ir kartu nuspręskite, 
ką atsakyti.

Ką turėčiau daryti, jei pastebėjau pažeidimų, 
kurie galėtų būti įdomūs žiniasklaidai?
Nedelsdami susisiekite su savo vadovu arba 
už ryšius su žiniasklaida ir (arba) komunikaciją 
atsakingu darbuotoju tam, kad ši problema 
būtų išspręsta. Pranešti apie mūsų kodekso 
pažeidimus taip pat galite naudodamiesi 
„Skaidrumo linija“.

Trys pagrindiniai dalykai

1   Mūsų komunikacija turėtų būti aktyvi, 
skaidri, paprasta, svarbi ir nukreipta 
į paslaugas.

2   Skelbdami internete, būkite atidūs 
ir atsakingi.

3   Su didesnei grupei teikiamais vidaus 
pranešimais elkitės taip, lyg jie būtų 
vieši.

KOMUNIKACIJA IR RYŠIAI SU ŽINIASKLAIDA
Mūsų komunikacija atvira, atspindinti 
bendrąsias mūsų vertybes. Nuosekliai 
laikydamiesi šios krypties, mes galime 
sukurti stipraus prekės ženklo įvaizdį, 
prisidedantį prie mūsų verslo.

Sužinokite daugiau

Daugiau informacijos galite gauti pakalbėję su 
komunikacijos padalinio atsakingu darbuotoju. 

Išreikšti bet kokį susirūpinimą arba pranešti 
apie galimą netinkamą elgesį galite mūsų 
svetainės puslapyje „Skaidrumo linija“.
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Trys pagrindiniai dalykai

1   Nesikreipkite į tiekėjus tiesiogiai – į juos 
kreipsis pirkimų padalinys.

2   Nesilaikant pirkimų procesų arba 
nesinaudojant esamomis priemonėmis, 
mums gali kilti finansinė, su veikla ir 
reputacija susijusi rizika.

3   Neteikite tiekėjams ir rangovams 
patys ir nepriimkite iš jų jokių dovanų, 
kyšių arba kitų neteisėtų mokėjimų.

ELKITĖS TINKAMAI
Kokio požiūrio laikosi „Telia Company“?
Mes norime būti vertinami kaip sąžiningi ir 
profesionalūs, todėl dirbame laikydamiesi 
aukščiausių verslo etikos ir pirkimų praktikos 
standartų. Mes reikalaujame, kad mūsų 
tiekėjai ir subrangovai atitiktų tuos pačius 
aukštus standartus. Nesilaikant procesų arba 
nesinaudojant esamomis priemonėmis, mums 
gali kilti finansinė, su veikla ir reputacija susijusi 
rizika.

Pavyzdžiui, tiekėjus atrenkame pagal 
sąžiningus, iš anksto nustatytus kriterijus, 
taikydami skaidrų ir konkurencingą pasiūlymų 
teikimo procesą, atsižvelgdami į tiekėjo 
kvalifikaciją, įskaitant mūsų Tiekėjų etikos 
kodekse ir kituose dokumentuose apibrėžtus 
reikalavimus.

Už visus pirkimus ir tiekimo sutarčių derybas, 
įskaitant susitarimų pasirašymą su tiekėjais, 
yra atsakingas mūsų Pirkimų padalinys. 
Dėl visų mūsų pirkinių, prieš pristatant bet 
kokias prekes arba paslaugas, turi būti pateiktas 
rašytinis pirkimo užsakymas (angl. Purchase 
Order, toliau – PO) – neturėdami PO, mes 
neapmokame jokių sąskaitų faktūrų.

Kaip elgtis tinkamai?
Norėdami pateikti užsakymą, visada naudokitės 
mūsų pirkimo sistemomis. Nesikreipkite į tiekėją 
tiesiogiai – jei jums reikia pagalbos, susisiekite 
su Pirkimų padalinio kolegomis ir jie jums 
padės.

Pirkimo užsakymus, sutartis, prekių ir (arba) 
paslaugų gavimą ir sąskaitas faktūras tvirtinkite 
atidžiai ir laiku, pasižymėkite bet kokias klaidas 
arba neatitikimus. 

Niekada neteikite tiekėjams ir rangovams 
patys ir nepriimkite iš jų jokių dovanų, kyšių 
arba kitų neteisėtų mokėjimų ir nesidalykite 
konfidencialia informacija, pvz., apie pirkimo 
kainas, viešųjų pirkimų projektus arba sutarčių 
sąlygas nei įmonės viduje, nei už jos ribų.

Jei kiltų abejonių arba sužinotumėte apie 
esamus arba galimus interesų konfliktus, 
kreipkitės į savo vadovą, Teisės padalinį 
arba Atitikties komandą.

PRAKTIKOJE
Kas atrenka naujus tiekėjus? 
Mes aiškiai skiriame savo poreikių nustatymą 
nuo tiekėjų atrankos. 

Jei jums reikia ką nors įsigyti, turite laiku 
susisiekti su Pirkimų padaliniu. Pirkimų 
padalinys atsako už tiekėjų įvertinimą ir atranką 
(bendradarbiaujant kartu su jumis). 

Laikantis įmonės viešųjų pirkimų taisyklių 
mums lengviau įsigyti geriausią kokybę už 
konkurencingą kainą ir užtikrinti, kad prekės 
arba paslaugos atitiktų mūsų verslo ir tvarumo 
poreikius.

ATSAKINGI PIRKIMAI
Pirkimais galima didinti mūsų 
konkurencingumą ir pelningumą. 
Mūsų versle pirkimai vyksta 
remiantis standartizuotais procesais, 
priemonėmis, taisyklėmis ir valdymu. 
Pirkdami atsakingai, galime užmegzti 
su tiekėjais ir rangovais patikimus, 
ilgalaikius verslo ryšius ir efektyviausiai 
naudoti įmonės išteklius.

Sužinokite daugiau
Daugiau informacijos ieškokite 
mūsų dokumentuose „Pirkimų 
politika“, „Tiekėjų etikos 
kodeksas“ ir kitose su pirkimais 
susijusiuose dokumentuose.

Taip pat galite pasitarti su 
Pirkimų padalinio darbuotojais.

DON’T BUY 
IRRESPONSIBLY

Kas gali pasirašyti sutartis su tiekėjais? 
Sutartys su tiekėjais visada turi būti sudaromos 
raštu. Jas pasirašo įgaliotas Pirkimų padalinio 
darbuotojas, gavęs suinteresuotų asmenų 
patvirtinimą. Prieš atliekant pirkimą visada 
turi būti pasirašomos ir pirkimų sistemoje 
užregistruojamos sutartys.

Ar, prireikus pirkti paslaugų arba produktų, 
galiu potencialiems tiekėjams išsiųsti 
prašymą pateikti pasiūlymus?
Ne, neturėtumėte kreiptis į potencialius 
tiekėjus patys. Vietoj to mūsų pirkimo 
sistemoje sukurkite pirkimų prašymą. Prireikus, 
Pirkimų padalinio darbuotojai susisieks su 
jumis dėl išsamesnės informacijos arba patys 
susisieks su galimais tiekėjais.

Kur galiu rasti informacijos apie pirkimo 
procesą ir priemones?
Informacijos apie pirkimo procesą ir priemones 
galite rasti mūsų intranete. Jei nesate dėl ko 
nors tikri, pasitarkite su Pirkimų padalinio 
darbuotojais.
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APIBRĖŽIMAI
Darbuotojų įvairove apibūdinama aplinka, 
kurioje, įgyvendinant sąžiningo įdarbinimo 
praktiką, skatinama iš įvairių žmonių sudaryta 
darbo jėga. 

Įvairovės iniciatyvomis siekiama didinti 
darbuotojų įvairovės dydį. Kurdami valdymo 
procesus siekiame kurti ir išlaikyti tokią darbo 
aplinką, kurioje visi darbuotojai galėtų prisidėti 
naudodamiesi visomis savo galimybėmis.

ELKITĖS TINKAMAI
Kokio požiūrio laikosi „Telia Company“?
Mes norime sukurti gerą darbo aplinką, kurioje 
visiems darbuotojams būtų taikomos sąžiningos 
darbo sąlygos. Jei mes visi įsipareigosime 
aktyviai laikytis savo įmonės vertybių ir elgesio 
normų, pajusime tikrai teigiamus pokyčius. 

Mes laikomės tarptautinių žmogaus ir darbo 
teisių standartų. Todėl gerbiame tarptautiniu 
mastu įtvirtintas žmogaus teises, dirbame jų 
laikydamiesi ir niekada nesinaudojame vaikų 
arba priverstiniu darbu.

Taip pat siūlome ir išlaikome saugią ir tinkamą 
darbo aplinką, atitinkančią arba viršijančią 
dabartinius pasaulinius standartus ir teisės 
aktus, kurioje taikomos darbo sąlygos, 
atitinkančios teisės aktų reikalavimus 
ir kolektyvinius susitarimus – visi mūsų 
darbuotojai turi teisę steigti asociacijas 
arba prisijungti prie jų.

DON’T BE
A BULLY

Visi darbuotojai turėtų galėti naudotis lygiomis 
galimybėmis, grindžiamomis kompetencija, 
patirtimi ir veiklos rezultatais, nepaisant jų 
lyties, rasės, etninės kilmės, religijos, amžiaus, 
negalios, seksualinės orientacijos, pilietybės, 
politinių pažiūrų, narystės profesinėse 
sąjungose, socialinės aplinkos ir (arba) kitų 
teisės aktais saugomų savybių. Mes visiškai 
netoleruojame diskriminacijos, priekabiavimo 
ir patyčių.

Kaip elgtis tinkamai?
Su kitais darbuotojais visada elkitės pagarbiai, 
oriai ir mandagiai, suteikite kiekvienam 
galimybę dirbti tokioje darbo vietoje, kurioje 
nepriekabiaujama dėl lyties, rasės, etninės 
kilmės, religijos, amžiaus arba bet kokių kitų 
savybių. 

Laikykitės visų taikomų darbo ir įdarbinimo 
teisės aktų, taip pat mūsų politikų. 
Nesityčiokite iš kitų asmenų, jų nepersekiokite 
ir nediskriminuokite. Tai taip pat taikoma 
fiziniam arba žodiniam bauginimui arba 
žeminimui. 

Turėkite omenyje tai, kad ne visiems juokingi 
tie patys dalykai, todėl nepasakokite istorijų 
arba anekdotų, kurie galėtų būti vertinami kaip 
netinkami. Taip pat neplatinkite ir nerodykite 
medžiagos, kuri galėtų ką nors įžeisti.

Pastebėję bet kokį netinkamą arba nepriimtiną 
elgesį darbo vietoje, kuo greičiau apie jį 
praneškite savo vadovui arba Žmogiškųjų 
išteklių padaliniui.

PRAKTIKOJE
Kalbėdama su mumis, mūsų vadovė mus 
žemina ir baugina. Kartais per susirinkimus 
ji mus bara. Ką turėčiau daryti?
Turite teisę dirbti tokioje aplinkoje, kurioje 
nebauginama, nesielgiama priešiškai ir 
neįžeidinėjama, – tokia aplinka saugoma 
teisiškai. Praneškite apie šią problemą savo 
vadovės vadovui arba Žmogiškųjų išteklių 
padaliniui – jie jums padės rasti išeitį iš šios 
padėties. 

Mano kolega pasakė man nemalonią 
pastabą. Ar tai priekabiavimas?
Ne kiekviena neigiama arba kritiška pastaba 
apibrėžiama kaip bauginanti, priešiška arba 
įžeidžianti. Jei jaučiatės nemaloniai, pirmiausia 
pabandykite pakalbėti su savo vadovu. Taip 
pat galite susisiekti su Žmogiškųjų išteklių 
padaliniu arba pasinaudoti „Skaidrumo linija“. 

Ką daryti gavus el. laišką su įžeidžiančiais 
juokais?
Juokai, kuriuos pagrįstai galima laikyti 
įžeidžiančiais, netoleruojami, todėl jie neturėtų 
būti siunčiami įmonės el. paštu, kad ir kam 
jie būtų skirti. Galite pasakyti siuntėjui, kad 
jums jo el. laiškas pasirodė įžeidžiantis. 
Taip pat galite apie tai pranešti savo vadovui, 
Žmogiškųjų išteklių padaliniui arba Atitikties 
komandai.

Trys pagrindiniai dalykai 

1   Mes aktyviai skatiname darbuotojų 
įvairovę.

2   Kiekvienas turi teisę dirbti tokioje 
darbo vietoje, kurioje nepriekabiaujama 
ir nediskriminuojama.

3   Su visais kolegomis elkitės pagarbiai, 
oriai ir mandagiai.

SĄŽININGAS ĮDARBINIMAS IR 
ĮVAIROVĖ
Stiprią mūsų kultūrą ir konkurencingumą 
lemia tai, ar sugebame identifikuoti, 
įdarbinti ir išlaikyti geriausius darbuotojus. 
Esame įsipareigoję įgyvendinti teisingą 
įdarbinimo praktiką ir aktyviai kovoti su 
bet kokia neteisėta diskriminacija. 

Sužinokite 
daugiau
Daugiau informacijos 
rasite mūsų 
dokumente 
politikose. Kilus 
klausimams, 
pasitarkite su 
savo vadovu 
arba Žmogiškųjų 
išteklių padalinio 
darbuotojais. 

Išreikšti bet kokį 
susirūpinimą arba 
pranešti apie 
galimą netinkamą 
elgesį galite mūsų 
svetainės puslapyje 
„Skaidrumo linija“.
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ELKITĖS TINKAMAI
Kokio požiūrio laikosi „Telia Company“?
Mes sukuriame ir palaikome sveiką ir saugią 
darbo aplinką, atitinkančią arba viršijančią 
pasaulinius standartus ir nacionalinius teisės 
aktus. 

Pavyzdžiui, teikiame pirmenybę tokiems darbo 
procesams, paslaugoms ir darbo metodams, 
kuriais mažinamas bet koks neigiamas poveikis 
žmonėms.

Sauga yra svarbiausias kiekvieno mūsų 
sprendimo veiksnys; vis dėlto sveika ir saugi 
darbo vieta yra ne tik tokia, kurioje išvengiama 
nelaimingų atsitikimų – svarbu ir fizinė, 
ir psichosocialinė gerovė.

Kaip elgtis tinkamai?
Prisiimkite asmeninę atsakomybę už savo 
pačių sveikatą ir saugą – įsitikinkite, kad 
supratote mūsų saugos taisykles ir procedūras, 
ir būtinai jų laikykitės.

Taip pat galite prisidėti prie saugios kitų 
darbuotojų darbo aplinkos, nutraukdami 
nesaugius veiksmus ir apie juos pranešdami, 
jei dėl to nekyla pavojus jums patiems arba 
kam nors kitam. 

DON’T 
ENDANGER 
YOURSELF 
OR OTHERS

PRAKTIKOJE
Kad sveikata ir sauga išliktų svarbiausias 
prioritetas, užduokite sau ir savo komandai šiuos 
klausimus:

• Ar mūsų komandoje kasdien puoselėjama 
sveikatos ir saugos kultūra? Ar ji veiksminga? 
Kaip galime ją pagerinti?

• Kokią įtaką sveika darbo aplinka turi mūsų 
veiklai?

• Kokia su sveikata ir sauga susijusi rizika kyla 
mūsų komandoje?

• Ar turime rizikos nustatymo, prevencijos 
ir šalinimo planą?

• Ar žinome, kaip pranešti apie darbe vos 
neįvykusį ar jau įvykusį incidentą arba 
sužalojimą?

• Kaip galime skatinti gerą sveikatą ir gerovę 
mūsų komandoje?

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 
Daugumos avarijų, incidentų, 
sužalojimų, su darbu susijusių ligų, 
nesaugių veiksmų ir sąlygų galima 
išvengti. Norime apsaugoti ir gerinti 
kiekvieno mums arba kartu su mumis 
dirbančiojo sveikatą, kad ir kur 
vykdytume veiklą.

Sužinokite daugiau
Daugiau informacijos rasite mūsų dokumente 
„Darbuotojų saugos ir sveikatos politika“.

Išreikšti bet kokį susirūpinimą arba pranešti 
apie galimas sveikatos ir saugos problemas 
galite mūsų svetainės puslapyje „Skaidrumo 
linija“.

Trys pagrindiniai dalykai 

1   Sveika ir saugi darbo vieta – 
kiekvieno atsakomybė. 

2   Ji apima daugiau nei vien 
nelaimingų atsitikimų 
prevenciją.

3   Pagalvokite apie tai, kokių 
problemų kyla jūsų komandoje.
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ELKITĖS TINKAMAI
Kokio požiūrio laikosi „Telia Company“?
Mes užtikriname, kad verslo kelionės ir 
susitikimai jums kaip darbuotojui visada būtų 
produktyvūs ir saugūs bei organizuojami kartu 
su išlaidų efektyvumą užtikrinančiais paslaugų 
teikėjais.

Su verslo kelionėmis susijusią informaciją apie 
saugą galite rasti mūsų intranete.

Kaip elgtis tinkamai?
Visada laikykitės patvirtinto užsakymo proceso 
– žr. nurodymus dėl kelionių ir išlaidų. 

Patvirtinti prašymai reikalingi visoms 
kelionėms. Juos tvirtina vadovai. Kelionės turi 
būti organizuojamos užtikrinant didžiausią 
išlaidų efektyvumą, pvz., užsakydami 
viešbučius ir nuomodamiesi automobilius, 
renkamės ekonominę klasę ir naudojame 
sutarto standarto paslaugų lygį. Įvairiomis 
premijomis arba kompensacijomis, teikiamomis 
pagal dažnai keliaujantiesiems taikomas 
programas, arba su verslo kelionėmis 
susietomis lojalumo kortelėmis naudokitės 
tik planuodami būsimas verslo keliones.

Keliaujant svarbiausia jūsų asmeninė sauga. 
Intranete perskaitykite apie saugumą kelionėse, 
suvokite keliavimo pavojus. Kelionės į šalis, 
kurios įvertintos kaip rizikingos, ribojamos; 
joms turite gauti savo vadovo patvirtinimą. 

Pasirenkite kelionei ir iš anksto susipažinkite su 
vieta, į kurią keliaujate: pasižymėkite kontaktinę 
viešbučių informaciją, vietos kontaktinę 
informaciją ir mūsų kelionių saugumo pagalbos 
informaciją, kad prireikus galėtumėte greitai 
gauti pagalbą. Rizikų padalinys teikia pagalbą 
telefonu. Keliaudami visada išlikite budrūs, kad 
galėtumėte veikti atsižvelgdami į aplinkybes.

Taip pat turite atidžiai elgtis su mūsų įmonės 
dokumentais ir kita neskelbtina informacija. 
Diskusijas, pokalbius telefonu, dokumentus 
ir prezentacijas kelionių metu lengvai gali 
išgirsti arba perskaityti kiti, todėl elkitės 
atsargiai ir nerodykite įmonę identifikuojančios 
informacijos, o kalbėdamiesi neminėkite kolegų 
pavardžių ir įmonių pavadinimų. Siekdami 
išsaugoti informacijos privatumą, apsaugokite 
savo kompiuterio ekraną užsklanda.

Per visas verslo keliones turėtumėte elgtis 
kaip mūsų įmonės ambasadorius – susirinkus 
informacijos apie atvykimo vietą, prieš į ją 
atvykstant, jums gali būti lengviau atsižvelgti 
į vietos kultūrą ir papročius. Verslo kelionės 
metu niekada – nei darbo, nei ne darbo 
valandomis – nepirkite sekso paslaugų.

PRAKTIKOJE
Prieš organizuodami bet kokią kelionę, 
pirmiausia apsvarstykite, ar nepakaktų 
bendravimo virtualiosiomis priemonėmis. 
Naudojantis vaizdo konferencijos, 
telekonferencijos ir internetinių susitikimų 
priemonėmis galima sutaupyti pinigų, darbo 
trikdymo ir prastovų dėl kelionės, taip pat 
galima mažinti poveikį aplinkai.

Norint surengti susitikimą, ne visada būtina 
keliauti; vis dėlto būkite realistai – jei vykti 
reikia, tai reikia.

Planuodami grupinę kelionę, pasvarstykite, 
ar tikrai prasminga vykti visiems. Jei taip, 
pradėkite planuoti kelionę pakankamai anksti, 
kad keliaujantieji turėtų pakankamai laiko 
užsisakyti bilietus. Jei bus keliaujama iš kelių 
vietovių, visada pasirinkite tokią vietovę, dėl 
kurios susidaro mažiausios bendros kelionės 
išlaidos.

Perskaitykite savo kelionės draudimo 
informaciją, pasidarykite jos kopiją ir 
pasižymėkite savo draudimo numerį, 
užsirašykite savo kelionių agentūros telefono 
numerį, jei jums jo prireiktų keliaujant. Visada 
stenkitės be reikalo nekeisti savo kelionės 
planų, jei dėl to susidaro papildomų išlaidų. 

Trys pagrindiniai dalykai 

1   Keliaudami verslo reikalais, atstovaujate 
įmonei. 

2   Ne visada būtina keliauti – apsvarstykite 
galimybę bendradarbiauti virtualiosiomis 
priemonėmis ir pagalvokite apie aplinkai 
nekenksmingas galimybes.

3   Užsakydami kelionę, laikykitės mūsų 
patvirtinto proceso ir rinkitės tuos 
tiekėjus, kuriems teikiame pirmenybę.

DON’T TRAVEL 
IF YOU DON’T 
NEED TO
KELIONĖS
Keliaujant mums svarbiausia sveikata, 
sauga, saugumas ir aplinkosauga. 
Kad mūsų kelionės būtų kuo 
naudingesnės, atidžiai valdome 
išlaidas ir laiko sąnaudas.

Sužinokite daugiau

Daugiau informacijos rasite mūsų dokumentuose 
„Komandiruočių politika“ ir „Darbuotojų saugos 
ir sveikatos politika“ arba apsilankę intranete.



TELIA COMPANY 31PINIGŲ PLOVIMAS

APIBRĖŽIMAS
Pinigų plovimu apibūdinamas procesas, 
kuriuo nusikaltėliai užmaskuoja pradinę 
nusikalstamos veikos pajamų nuosavybę 
ir kontrolę taip, kad šios pajamos atrodo 
esančios gautos iš teisėto šaltinio. 

ELKITĖS TINKAMAI
Kokio požiūrio laikosi „Telia Company“?
Mes rūpinamės tuo, kad visa mūsų finansinė 
veikla būtų vykdoma skaidriai ir etiškai.

Mes niekada nesiderame su įtariamais 
nusikaltėliais, nepadedame įsigyti ar valdyti 
nusikalstamo turto arba klastoti ar sunaikinti 
su tuo susijusių dokumentų. Taip pat 
nedalyvaujame sandoriuose, į kuriuos yra 
įsitraukusios nesusijusios šalys, kuriems 
taikomi neįprasti mokėjimo metodai arba 
neįprastos nuostatos ir sąlygos.

Su esamais arba potencialiais klientais arba 
tiekėjais visada bendraujame profesionaliai 
ir paprastai.

Kaip elgtis tinkamai?
Visus sandorius ir finansinę veiklą vykdykite 
visiškai skaidriai ir laikydamiesi standartinių 
procesų.

Visada praneškite apie įtartinus sandorius 
ir galimą arba faktinį pinigų plovimą ir, prieš 
sudarydami verslo sandorį, atidžiai patikrinkite 
trečiąsias šalis.

DON’T 
LAUNDER 
MONEY
PINIGŲ PLOVIMAS
Laikydamiesi standartinių procesų ir 
skaidriai vykdydami visą savo finansinę 
veiklą, galime užtikrinti, kad visos mūsų 
pajamos būtų uždirbamos etiškais ir 
teisėtais būdais.

Sužinokite daugiau

Sužinoti daugiau, išreikšti susirūpinimą arba 
pranešti apie galimą netinkamą elgesį galite 
susisiekę su už atitiktį atsakingu grupės arba 
vietos darbuotoju.

Trys pagrindiniai dalykai

1   Visą savo finansinę veiklą vykdome 
skaidriai ir etiškai.

2   Mes nedalyvaujame sandoriuose, 
į kuriuos yra įsitraukusios nesusijusios 
šalys, ir (arba) taikomi neįprasti 
mokėjimo metodai, ir (arba) neįprastos 
nuostatos ir sąlygos.

3   Prieš sudarydami bet kokį verslo sandorį 
atidžiai patikriname trečiąsias šalis.
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APIBRĖŽIMAI
Poveikis aplinkai – tai, kaip gaminys arba 
paslauga veikia aplinką. Reikėtų atsižvelgti 
į produkto poveikį per visą gyvavimo ciklą – 
nuo gamybos ir naudojimo iki tvarkymo 
gyvavimo ciklo pabaigoje.

Išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos – tai dujos, dėl kurių vyksta visuotinis 
atšilimas. Reikėtų stengtis, kad jų būtų 
išmetama kuo mažiau.

ELKITĖS TINKAMAI
Kokio požiūrio laikosi „Telia Company“?
Pagrindinį mūsų veiklos poveikį aplinkai sudaro 
energijos vartojimas, išmetamos šiltnamio 
efektą sukeliančios dujos ir kitos atliekos. 
Šį poveikį galime mažinti kurdami efektyvaus 
energijos vartojimo tinklus ir, jei įmanoma, 
vietoj iškastinio kuro, pvz., dyzelino, benzino 
ir gamtinių dujų, naudodami atsinaujinančią 
energiją, pvz., ekologišką elektros energiją 
ir saulės energiją.

Be to, mes tinkamai perdirbame atliekas 
ir siūlome bei teikiame tokias paslaugas, 
kuriomis naudojantis mūsų klientams lengviau 
mažinti savo veiklos poveikį aplinkai.

Pirkdami tik iš atsakomybę už aplinką 
prisiimančių tiekėjų, galime dar labiau 
sumažinti su mūsų veikla susijusį poveikį 
aplinkai.

Kaip elgtis tinkamai?
Atsižvelkite į trumpalaikį ir ilgalaikį mūsų 
verslo sprendimų poveikį aplinkai – pigiausias 
sprendimas dažnai nėra pats geriausias.

DON’T WASTE 
RESOURCES

Trys svarbūs dalykai – mažinti, naudoti 
pakartotinai ir perdirbti: naudoti mažiau 
popieriaus ir elektros energijos, naudoti 
įrangą pakartotinai ir perdirbti atliekas.

Siekdami išvengti poveikio aplinkai ir kelionių 
išlaidų, pirmenybę teikite bendradarbiavimui 
virtualiosiomis priemonėmis. Jei jums tikrai 
reikia keliauti, apsvarstykite galimybę ne 
skristi arba vykti automobiliu, bet pasinaudoti 
visuomeniniu transportu ar vykti traukiniu. 

PRAKTIKOJE
Ką galiu atsakyti klientui, klausiančiam, 
ar mūsų paslaugos nekenkia aplinkai. 
Naudodamiesi mūsų paslaugomis, vartotojai 
ir verslo klientai gali bendrauti nuotoliniu 
būdu taip darydami mažesnį poveikį aplinkai 
nei keliaudami. Jomis taip pat sudaromos 
sąlygos išmaniau dirbti ir taikyti efektyvesnius 
procesus, turinčius mažesnį poveikį aplinkai. 
Mūsų anglies pėdsakas labai mažas, 
daugiausia todėl, kad perkame ekologišką 
elektros energiją Švedijoje ir Europos regione. 
Mes neturime „žaliojo rinkinio“ – visos mūsų 
paslaugos yra žaliosios.

Kaip, prisiimant atsakomybę už aplinką, 
gali būti lengviau mažinti mūsų išlaidas? 
Ištekliai, pvz., elektros energija, benzinas 
ir dyzelinas kainuoja, todėl mažiau jų 
naudodami, mažiname ir savo išlaidas. 
Mažindami atliekas, kartu mažiname atliekų 
tvarkymo sąnaudas; Gerindami atliekų 
perdirbimą mes didiname galimybę daiktus 
naudoti dar kartą bei juos perparduoti, pvz., 
telefonus, kuriuos mums atiduoda klientai. 

APLINKOSAUGA 
Diegiame tinklus ir teikdami paslaugas 
stengiamės užtikrinti kuo mažesnį jų 
poveikį aplinkai. Taip pat padedame 
savo klientams ir tiekėjams mažinti 
jų poveikį aplinkai.

Sužinokite daugiau

Daugiau informacijos rasite mūsų dokumente 
„Aplinkosaugos politika“ arba susisiekę adresu 
sustainability-group@teliacompany.com.

Trys pagrindiniai dalykai 

1   Ieškokite galimybių mažinti energijos 
vartojimą, išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir atliekas.

2   Mažindami savo poveikį aplinkai, 
galime lengviau mažinti sąnaudas.

3   Atsižvelkite į savo verslo sprendimų 
poveikį aplinkai.

Ką reiškia aplinkosauga kasdieniame 
darbe? 
Mes įgyvendiname ISO 14001 standartą, 
susijusį su aplinkosaugos valdymo sistema – 
ji dažnai nustatoma konkursų reikalavimuose ir 
yra puiki priemonė struktūriškai valdyti poveikį 
aplinkai. Todėl nuolat vertiname ir užsibrėžiame 
tikslus, susijusius su didžiausiu mūsų veiklos 
poveikiu aplinkai, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą, išmetamuosius teršalus ir atliekų 
tvarkymą. 

mailto:sustainability-group@teliacompany.com
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KAIP ELGTIS TINKAMAI?
Jei įtariate arba pastebėjote tai, kas neatitinka 
Atsakingo verslo kodekso, skubiai imkitės 
veiksmų. 

Jei manote, kad tiekėjas, klientas ar verslo 
partneris elgiasi netinkamai ar susirūpinimą 
kelia „Telia“ vykdoma veikla, pirmiausia 
turėtumėte susisiekti su savo vadovu, 
Žmogiškųjų išteklių padaliniu grupės arba 
vietos Etikos ir atitikties komandos darbuotoju. 

Jei jums kilo didesnis susirūpinimas, taip pat 
galite naudotis „Skaidrumo linija“.

SKAIDRUMO LINIJA
„Skaidrumo linija“ – paprastas, saugus ir 
konfidencialus kanalas, kuriuo galite išreikšti 
susirūpinimą arba pranešti apie galimą 
netinkamą elgesį.

Nesibaimindami keršto, pranešimą galite 
pateikti bet kada – 24 valandas per parą, 
7 dienas per savaitę. Informuoti galite 
anonimiškai, bet, jei nuspręstumėte atskleisti 
savo tapatybę, galite būti tikri, kad jūsų 
pranešimas išliks konfidencialus.

Naudotis „Skaidrumo linija“ ir rasti daugiau 
informacijos galite adresu www.speakupline.
ethicspoint.com. Taip pat adresu  
speak-up-line@teliacompany.com galite 
parašyti el. laišką Specialiajai tyrimų grupei. 

KAS VYKS, KAI PATEIKSIU 
PRANEŠIMĄ?
Specialioji tyrimų grupė įvertins jūsų 
pateiktą informaciją ir imsis atitinkamų 
veiksmų. Gausite pranešimo numerį, kuriuo 
naudodamiesi galėsite matyti, kokių veiksmų 
imtasi, ir susisiekti su tyrėju.

Visa mūsų komunikacija yra anonimiška ir 
konfidenciali – pagal mūsų Atsakingo verslo 
kodeksą draudžiama kerštauti už informavimą.

KAS YRA KERŠTAS? 
Kerštas – tai darbuotojo įbauginimas, kad 
jis bijotų skųstis arba ginti savo teises. 
Skaidri darbo kultūra priklauso nuo to, 
ar visi mes jaučiame, kad galėtume kalbėti 
nesibaimindami, todėl visomis pastangomis 
stengiamės tai palaikyti.

Pavyzdžiui, netoleruojame jokių bandymų 
taikyti sankcijas, sudaryti nepalankias 
sąlygas tiems, kas išreiškia susirūpinimą arba 
bendradarbiauja vykdant įmonės tyrimą, arba 
juos diskriminuoti. Taip pat imamės priemonių, 
įskaitant galimą darbo santykių nutraukimą, 
jei vadovas tyčia arba netyčia nutekina 
informaciją apie informatoriaus tapatybę.

NETYLĖKITE
Mes palaikome tokią 
kultūrą, kurioje kiekvienas 
skatinamas kalbėti 
laisvai, kultūrą, kurioje 
paisoma žmogaus teisių, 
darbuotojų orumo ir 
saugos bei sveikatos. 
Mes suteikiame galimybę 
saugiai ir konfidencialiai 
reikšti susirūpinimą ir kelti 
klausimus, kai įprastiniais 
būdais to padaryti negalima 
arba nejauku.

GINKITE 
TEISYBĘ

http://www.speakupline.ethicspoint.com
http://www.speakupline.ethicspoint.com
mailto:speak-up-line@teliacompany.com
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PRANEŠDAMI APIE 
NETINKAMĄ ELGESĮ 
GALITE DAR LABIAU 
PAGERINTI DARBO 
SĄLYGAS MŪSŲ 
ĮMONĖJE.

SPEAK-UP-LINE@
TELIACOMPANY.COM

Ši publikacija – mūsų Atsakingo 
verslo kodekso dalis.
Visos teisės saugomos. 

Negavus „Telia Company“ 
leidimo draudžiama atkurti 
bet kurią šios publikacijos dalį. 

Versija 1.0. 
Išspausdinta 2016 m.
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Pranešdami apie netinkamą elgesį, galite dar labiau pagerinti darbo sąlygas mūsų įmonėje. 
Apsilankykite portale www.speakupline.ethicspoint.com arba parašykite el. laišką adresu speak-up-line@teliacompany.com.

DONTDOTHISATWORK.
TELIACOMPANY.COM

http://www.speakupline.ethicspoint.com
mailto:speak-up-line@teliacompany.com

