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DON’T DO
THIS AT WORK

პასუხისმგებლობის მქონე ბიზნესის ქცევის კოდექსი

02

შესა ვ ა ლი

პ ა სუ ხისმგებლ ობის მქ ონე ბიზნესის ქ ც ევ ის კოდექ სი

ბიზნეს
პასუხისმგებლობას
სერიოზულად
ვეკიდებით

რატომ შევქმენით
„პასუხისმგებლობის
მქონე ბიზნესის
ქცევის კოდექსი“?
ჩვენი „პასუხისმგებლობის მქონე ბიზნესის
ქცევის კოდექსი“ გვაძლევს ზოგად მითითებებს
შიდა პოლიტიკასთან და ინსტრუქციებთან
დაკავშირებით და გვეხმარება შევქმნათ
ბიზნესის წარმართვის ჩვენებური გზა:
განვსაზღვროთ საერთო „ეთიკური კომპასი“
მთელ კომპანიაში; ჩამოვაყალიბოთ მკაფიო
სტანდარტები და მოლოდინი, თუ როგორ
ვიმოქმედოთ ამა თუ იმ სიტუაციაში; ასევე
გვეხმარება ყველა ჩვენგანს იმის აღქმაში, რომ
ბიზნესის კეთილსინდისიერად წარმოება
საერთო პასუხისმგებლობაა.
ბიზნეს-პასუხისმგებლობას სერიოზულად
ვკიდებთ ხელს. იმდენად სერიოზულად, რომ
ჩვენი „საპასუხისმგებლო ბიზნესის წარმართვის
კოდექსი“ სახალისო კარიკატურების სერიად
ვაქციეთ იმის შესახებ, თუ როგორ არ უნდა
მოიქცეთ სამუშაოზე.
ჩვენი ვალდებულება საპასუხისმგებლო
ბიზნესის წარმართვის მხრივ
ბიზნეს-პასუხისმგებლობა გულისხმობს
ადამიანის უფლებების, შრომის პირობების,
გარემოს დაცვის და ანტიკორუფციული
სტანდარტების ჩვენ ვმოქმედებთ მთელი რიგი
საერთაშორისო დეკლარაციების, კონვენციებისა
და პრინციპების შესაბამისად. ამ დოკუმენტებს
შორისაა: გაერთიანებული ერების ადამიანის
უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, შრომის
საერთაშორისო ორგანიზაციის ძირითადი
კონვენციები, ეკონომიკური თანამშრომლობისა

და განვითარების ორგანიზაციის პრინციპები
საერთაშორისო საწარმოებისათვის და გაეროს
გლობალური ხელშეკრულება.
ეს საერთაშორისო სტანდარტები ქმნის
„პასუხისმგებლობის მქონე ბიზნესის ქცევის
კოდექსის“ საფუძველს და განსაზღვრავს ჩვენი
შიდა პოლიტიკისა და ინსტრუქციების ჩარჩოს.
ვისზე ვრცელდება?
„პასუხისმგებლობის მქონე ბიზნესის ქცევის
კოდექსი“ ვრცელდება ყველა ჩვენგანზე:
თანამშრომლებზე, დირექტორებსა და საბჭოს
წევრებზე. ყველა ჩვენმა კონტრაქტორმა
და კონსულტანტმა, ასევე უნდა დაიცვას
„პასუხისმგებლობის მქონე ბიზნესის ქცევის
კოდექსი“. ჩვენი „პასუხისმგებლობის მქონე
ბიზნესის ქცევის კოდექსის“, მათ შორის, ჩვენი
შიდა პოლიტიკისა და ინსტრუქციების დარღვევა
დაუშვებელია და მას მოყვება დისციპლინური
ღონისძიება, მათ შორის, შესაძლოა, შრომითი
ხელშეკრულების შეწყვეტაც.

მოლოდინი
რას მოელიან ჩემგან, როგორც თანამშრომლისაგან?
თქვენ გევალებათ „პასუხისმგებლობის
მქონე ბიზნესის ქცევის კოდექსის“, ჩვენი
შიდა პოლიტიკის, ინსტრუქციებისა და
მითითებების, ასევე შესაბამისი ადგილობრივი
კანონმდებლობის წაკითხვა, გააზრება და დაცვა.
ყოველთვის იყავით გამჭვირვალე ნებისმიერი
გადაწყვეტილების მიღებისას და ნებისმიერი
ქმედებისას და არასოდეს გამოიყენოთ
თქვენი თანამდებობა, კომპანიის აქტივები ან
გარიგებები პირადი მოგებისათვის.

შეგვატყობინეთ ჩვენი წესების ნებისმიერი
პრობლემის ან დარღვევის შესახებ. თუ არ
ხართ დარწმუნებული, როგორ იმოქმედოთ,
უბრალოდ ჰკითხეთ თქვენს მენეჯერს ან
ეთიკისა და შესაბამისობის ოფიცერს. თუკი
თვლით, რომ საფრთხე გემუქრებათ, ან
გაიძულებენ ჩვენი პრინციპების დარღვევას, რაც
შეიძლება მოკლე დროში მოახსენეთ ამის შესახებ
თქვენს მენეჯერს და ეთიკისა და შესაბამისობის
გუნდს.

BRINGING
THE WORLD
CLOSER
ON THE
CUSTOMER’S
TERMS
რას მოელიან ჩემგან, როგორც ლიდერისგან?
გარდა ზემოაღნიშნული საკითხებისა,
თქვენგან მოელიან გახსნილობის და
კეთილსინდისიერების კულტურის
ხელშეწყობას, ისეთი გარემოს შექმნას,
რომელშიც თქვენი გუნდი კომფორტულად
იგრძნობს თავს, წამოჭრან მწვავე საკითხები.

გამონახეთ დრო დისკუსიისთვის და თქვენი
გუნდისთვის რელევანტური საკითხების
განხილვისთვის, ყურადღებით მოუსმინეთ
თქვენს თანამშრომლებს და ეცადეთ უპასუხოთ
ნებისმიერ კითხვას. საჭიროების შემთხვევაში,
დახმარებისთვის მიმართეთ არსებულ რესურსებს.
ყოველთვის იმოქმედეთ დაუყოვნებლივ, თუ
თქვენთვის ცნობილია, რომ ადგილი აქვს
კოდექსის პოტენციურ დარღვევას.

ჩვენი მიზანი
იმისათვის რომ გავზარდოთ ჩვენი ბიზნესი და
შთაგონებით ვაკეთოთ საქმე, ყოველთვის უნდა
დავრჩეთ მომხმარებლებისთვის რელევანტური.
ჩვენი ამბიციაა Telia გადავიყვანოთ შემდეგ
საფეხურზე – გავხდეთ ახალი თაობის
სატელეკომუნიკაციო კომპანია.
ამიტომაც ჩვენი მიზანია: დავაახლოვოთ სამყარო
ჩვენი მომხმარებლის პირობებით

ჩვენი ღირებულებები
ჩვენი საერთო ღირებულებები – Dare, Care და
Simplify – გვკარნახობს, როგორ ვიმოქმედოთ
და როგორ მოვიქცეთ ყოველდღიურად.
ეს ღირებულებები ჩვენგან მოითხოვს
გაბედულებას (Dare), გამოვხატოთ ჩვენი
აზრები და წუხილი. მოითხოვს ერთმანეთზე
ზრუნვას (Care), ერთმანეთის მხარდაჭერას
და ერთმანეთის მოპყრობას პატივისცემით და
გულწრფელად. მოითხოვს ჩვენს სამყაროზე
ზრუნვას პასუხისმგებლური ქცევით და ჩვენი
ეთიკური სტანდარტების შესაბამისად.
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ჩვენ ვართ ახალი თაობის
სატელეკომუნიკაციო
კომპანია
ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვართ ახალი კომპანია – სწორედ ჩვენი
ისტორია, მემკვიდრეობა, გამოცდილება და ცოდნაა ის, რაც საფუძვლად
უდევს ყველა იმ საინტერესო მოვლენას, რომლის განხორციელებასაც
ვაპირებთ.
ჩვენ ერთად გავიარეთ როგორც კარგი, ისე რთული პერიოდები და ვიცით:
როგორ წარვმართავთ საქმეს ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ის საქმე,
რასაც ვაკეთებთ. ეს ასახავს იმას, თუ ვინ ვართ ჩვენ. მაგრამ მიუხედავად
იმისა, რომ თითოეული ჩვენგანი პასუხისმგებელია იმოქმედოს საერთო
ღირებულებებზე დაყრდნობით, ყოველთვის არ ვიცით, რა არის სწორი.
ჩვენ შევიმუშავეთ „პასუხისმგებლობის მქონე ბიზნესის ქცევის კოდექსი“,
რომელიც ყველა ჩვენგანს დაეხმარება იმოქმედოს იმგვარად, რომ აშენოს
საამაყო კომპანია: კომპანია Telia, რომელიც პასუხისმგებლობას იღებს
სწორი ქმედებების განხორციელებაზე, კომპანია Telia, რომელიც პატივს
სცემს საზოგადოებასა და გარემოს. კომპანია Telia, რომელსაც წვლილი
შეაქვს უკეთესი სამყაროს შექმნის პროცესში და აახლოებს სამყაროს ჩვენი
მომხმარებლებისთვის და მომხმარებლის პირობებით.
იოჰან დენელინდი
პრეზიდენტი და აღმასრულებელი დირექტორი

საჩუქრები და გამასპინძლება
ინტერესთა კონფლიქტი
სპონსორობა და შემოწირულობები
არამართებული გადახდები
საჯარო მოხელეები
კომპანიის საინფორმაციო აქტივები
სამართლიანი კონკურენცია
შიდა ინფორმაციით ვაჭრობა
კლიენტთა კონფიდენციალურობა
გამოხატვის თავისუფლება
კომუნიკაცია და მასმედიასთან ურთიერთობა
პასუხისმგებლიანი შესყიდვები
სამართლიანი დასაქმება და სამუშაო ძალის
მრავალფეროვნება
ჯანმრთელობა და შრომის უსაფრთხოება
მოგზაურობა
ფულის გათეთრება
გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობა

04
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სა ჩუ ქრ ებ ი და გა მა სპინძლება

პ ა სუ ხისმგებლ ობის მქ ონე ბიზნესის ქ ც ევ ის კოდექ სი

საჩუქრები და გამასპინძლება
ჩვენ უზრუნველვყოფთ იმას, რომ
საჩუქრები და გართობა-გამასპინძლების
დროს ყოველთვის არსებობს მკაფიო ბიზნესკონტექსტი: არის ღიად დეკლარირებული
და ზუსტად აღწერილი, გონივრული
ღირებულების და ბიზნეს ურთიერთობების
ხასიათის შესაბამისი.

სამი ძირითადი რამ
1 	არასოდეს შესთავაზოთ ან მიიღოთ

საჩუქარი, მგზავრობის ხარჯების
ანაზღაურება, ფულადი თანხა ან
გართობა-გამასპინძლება სასურველი
გადაწყვეტილების ან ბიზნეს
უპირატესობის სანაცვლოდ.

2 	ჩვენ ყოველთვის ვიხდით ჩვენი

დაბინავების და მგზავრობის ხარჯებს
მივლინების დროს.

3 	მიღებული საჩუქრები შესაძლოა

ექვემდებარებოდეს დეკლარაციას.

DON’T ACCEPT
SHINY GIFTS
განმარტებები
საჩუქარი არის რაიმე ნივთის ან მომსახურების
შეთავაზება ან მიღება და განისაზღვრება
საბაზრო ღირებულებით. საჩუქარი ჩაითვლება
ქრთამად, თუკი ის მიზნად ისახავს ბიზნეს
ურთიერთობებსა და გადაწყვეტილებებზე
ზეგავლენის მოხდენას.
ბიზნეს გართობა და გამასპინძლება, შეხვედრები
ამჟამინდელ და პოტენციურ კლიენტებთან და
მომწოდებლებთან და ინტერესთა ჯგუფებთან
ურთიერთობა მიზანშეწონილია მხოლოდ მაშინ,
როდესაც ის იცავს ჩვენს „პასუხისმგებლობის
მქონე ბიზნესის ქცევის კოდექსის“, ასევე
შესაბამის კანონებსა და ნორმებს.

იმოქმედეთ სწორად
რას ნიშნავს ეს კომპანია Telia-სთვის?
ჩვენ ყოველთვის ვიხდით მივლინების:
დაბინავების და მგზავრობის ხარჯებს
იმ თანამშრომლებისათვის, რომლებიც
ღონისძიებებს ესწრებიან ჩვენი სახელით.
თუ მიიღებთ საჩუქარს, რომლის საბაზრო
ღირებულება აღემატება 50 აშშ დოლარს,
ის უნდა დაადეკლარიროთ და გადასცეთ
კომპანიას. ნებისმიერი საჩუქარი,
ღირებულებისდა მიუხედავად, რომელსაც
მიიღებს ტენდერში ჩართული თანამშრომელი,
ექვემდებარება დეკლარირებას.

გაიგეთ მეტი
დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ჩვენი
პოლიტიკა მექრთამეობისა და კორუფციის
წინააღმდეგ.
თუ არ ხართ დარწმუნებული როგორ მოიქცეთ,
გაესაუბრეთ ჯგუფის ეთიკისა და შესაბამისობის
ოფიცერს ან თქვენს ადგილობრივ ეთიკისა და
შესაბამისობის ოფიცერს.

როგორ უნდა მოვიქცე სწორად?
გამასპინძლებასა და საჩუქრებს შეუძლია
ბიზნეს გადაწყვეტილების მიღების გართულება,
ასე რომ ყურადღებით იყავით, სანამ რაიმეს
შესთავაზებთ ან მიიღებთ.
შეაფასეთ სიტუაცია მაშინაც კი, როდესაც
საჩუქრები არ აჭარბებს ჩვენ მიერ დადგენილ
ლიმიტს. გაითვალისწინეთ, რომ ადგილობრივი
კანონმდებლობით შესაძლოა საჩუქრების
ღირებულების უფრო დაბალი ლიმიტია
განსაზღვრული და შესაძლოა ნებისმიერი
საჩუქარი ექვემდებარებოდეს დეკლარირებას
და კომპანიისთვის გადაცემას.

ნუ შესთავაზებთ ან მიიღებთ საჩუქარს,
მოგზაურობას, ფულად თანხას ან
გამასპინძლებას სასურველი გადაწყვეტილების
ან ბიზნეს უპირატესობის სანაცვლოდ. ასევე,
ნუ გასცემთ საჯარო მოხელეებზე საჩუქრებს,
დაბალი ღირებულების ბრენდირებული
ნივთების გარდა, როგორიცაა კალმები.
თქვენ შეგიძლიათ დაეხმაროთ მომწოდებლებს
და მესამე პირებს სწორი ქმედების
განხორციელებაში, ჩვენი პოლიტიკის შესახებ
აქტიური კომუნიკაციის გზით.

პრაქტიკაში
მივიღე VIP ბილეთები ჯაზ ფესტივალზე ერთერთი სადაზღვევო კომპანიისაგან, რომელიც
ასევე ამ ღონისძიების სპონსორია. მოწვევაში
შედის ბილეთები და სასტუმროს ხარჯების
ანაზღაურება. შეიძლება მივიღო?
თუ არსებობს მკაფიო ბიზნეს კონტექსტი
(მაგ., ჩვენ ვართ ამ კომპანიის კლიენტი,
ღონისძიების დროს შევხვდები მნიშვნელოვან
პარტნიორებს) და ღონისძიება გამჭვირვალეა
(მოწვევა ოფიციალურია და ღონისძიებაზე
ბევრი კომპანიაა მიწვეული) და გონივრული
ღირებულებისაა, მაშინ მისაღებია მასში
მონაწილეობა. მიუხედავად ამისა, ჩვენმა
კომპანიამ უნდა გადაიხადოს მგზავრობისა
და დაბინავების ხარჯები.
ახალი წელი ახლოვდება და მინდა საჩუქარი
გავუკეთო ჩვენს პარტნიორებს. კორპორატიული
გაყიდვების გუნდმა შემოგვთავაზა ტკბილეულის
კალათა და ბრენდირებული ყურსასმენები
კორპორატიული კლიენტებისთვის, მათ შორის,
რამდენიმე ადამიანისთვის საჯარო სექტორიდან.
ეს მისაღებია?
იმისათვის, რომ იმოქმედოთ კომპანიის
პოლიტიკისა და ადგილობრივი
კანონმდებლობის შესაბამისად, არ მისცეთ
კალათა საჯარო სექტორის კლიენტებს. ამის
ნაცვლად მათ უნდა მისცეთ ბრენდირებული
რვეული და კალამი, რომლის ფასი მაქსიმუმ
10 აშშ დოლარია. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ
ნებისმიერი კერძო სექტორის წარმომადგენელი,
რომელსაც საჩუქარს ვუგზავნით, ობიექტურად
(და არა სუბიექტურად) იყოს შერჩეული.

ს აჩუქ რ ე ბ ი დ ა გ ა მ ა ს პ ინძლებ ა

კომპ ა ნია TE LIA
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კომპ ა ნია TE LIA

სამი ძირითადი რამ

განმარტებები

1 	მოერიდეთ სიტუაციებს, სადაც პირადმა

ინტერესმა შესაძლოა გავლენა მოახდინოს
ბიზნეს გადაწყვეტილების მიღებაზე –
ან შექმნას ასეთი შთაბეჭდილება.

2 	შეატყობინეთ თქვენს მენეჯერს

ინტერესთა ნებისმიერი პოტენციური
კონფლიქტის შესახებ, რომელშიც
გეხებათ თქვენ ან სხვა პირებს.

3 	ნუ მიანიჭებთ უპირატესობას პირად
კონტაქტებს, როგორიცაა მეგობრები
და ოჯახის წევრები.
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ინტერესთა კონფლიქტი წარმოიშვება მაშინ,
როდესაც ფინანსურ და სხვა პირადი ინტერესი
გავლენას ახდენს თანამშრომლის პროფესიულ
გადაწყვეტილებებზე – ან ამგვარი გავლენის
შთაბეჭდილებას ქმნის.

იმოქმედეთ სწორად
რას ნიშნავს ეს კომპანია Telia-სთვის?
თანამშრომლები არ უნდა მოელოდნენ
პირად სარგებელს ბიზნეს გარიგებებიდან ან
იმ არასაჯარო ინფორმაციიდან, რომელსაც
სამსახურის მეშვეობით იღებენ. გარდა ამისა,
შესყიდვის პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს
სამართლიანად და გამჭვირვალედ.
როგორ უნდა მოვიქცე სწორად?
ყოველთვის შეინარჩუნეთ პროფესიული
ურთიერთობები მომწოდებლებთან და
ბიზნეს პარტნიორებთან, ერიდეთ ზედმეტ
ფამილიარობას. ნუ მიანიჭებთ უპირატესობას
პირად კონტაქტებს, როგორიცაა მეგობრები და
ოჯახის წევრები და მოერიდეთ სიტუაციებს,
რომლებმაც შეიძლება ამგვარი ეჭვი წარმოშვას.

DON’T
FAVOR
FAMILY
ინტერესთა კონფლიქტი
იმისათვის რომ ჩვენ მომხმარებელს
საუკეთესო მომსახურება გავუწიოთ,
უზრუნველვყოფთ გადაწყვეტილებების
მიღებას მიუკერძოებლად და კერძო
ინტერესებისგან დამოუკიდებლად.
ამიტომაც თავიდან ვირიდებთ ისეთ
სიტუაციებს, რომელიც წარმოშობს
პოტენციურ ინტერესთა კონფლიქტს ან
ამგვარი კონფლიქტის შთაბეჭდილებას
ტოვებს.

ასევე მოერიდეთ მონაწილოებას
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რომელიც
წარმოქმნის, ან შესაძლოა აღქმული იყოს,
რომ წარმოქმნის ინტერესთა კონფლიქტს.
თუ აცნობიერებთ პოტენციური ინტერესთა
კონფლიქტის საფრთხის არსებობას, უმოკლეს
ვადაში აცნობეთ ამის შესახებ მენეჯერს.
თუ ფიქრობთ გახდეთ გარე ორგანიზაციის,
მაღალპროფილური არაკომერციული ან
სხვა მსგავსი ორგანიზაციის საბჭოს წევრი,
თანამშრომელი ან კონსულტანტი, პირველ
რიგში, აუცილებლად მიიღეთ შესაბამისი
წერილობითი თანხმობა. შეგიძლიათ
მონაწილეობა მიიღოთ აქტივობაში კომპანიის
გარეთ, მაგრამ ჰკითხეთ თქვენს მენეჯერს, ხომ
არ წარმოქმნის პოტენციურ, ან ერთი შეხედვით
პოტენციურ, ინტერესთა კონფლიქტს.
დარწმუნდით, რომ სწორად იქცევით და
საკუთარ თავს დაუსვით შეკითხვა, რაიმე
ინტერესთა კონფლიქტი ხომ არ გაქვთ
დასადეკლარირებელი. შეუძლია პირად
ურთიერთობებს გავლენა მოახდინოს ბიზნეს
გადაწყვეტილებებზე? თქვენი სამსახურეობრივი
პასუხისმვებლობა მოიცავს მოიცავს
გადაწყვეტილების მიღების ოჯახის წევრებისა
ან ახლო მეგობრების მიმართ?
თუ ეს შეკითხვები ეჭვებს წარმოშობს,
განიხილეთ სიტუაცია თქვენს მენეჯერთან
ან ადგილობრივ ეთიკისა და შესაბამისობის
ოფიცერთან.

პრაქტიკაში
ჩემი მეუღლე არის Telia-ს მომწოდებელი
კომპანიის ერთ-ერთი მეწილე. ეს მართებულია?
ოჯახის წევრებისათვის ან სხვა ახლო
მეგობრებისათვის ნორმალურია, რომ
მომწოდებლები იყვნენ. თუმცა, აუცილებელია
თავიდან აირიდოთ ინტერესთა კონფლიქტი,
რისთვისაც საჭიროა ინტერესთა კონფლიქტის
დეკლარირება და ტენდერის პროცესში თქვენი
ჩაურევლობა.
ჩემი მეზობელი Telia-ს მომწოდებელია და მან
დამპატიჟა თავის საზაფხულო აგარაკზე შაბათკვირის გასატარებლად. შემიძლია წავიდე?
წასვლა შეგიძლიათ, თუ არ იმყოფებით ამ
მომწოდებელთან მოლაპარაკების პროცესში და
იმ პირობით, რომ თქვენ არ გაკისრიათ იმგვარი
როლი კომპანიაში, რომელიც წარმოქმნის
უპირატესი მოპყრობის შთაბეჭდილებას.
ჩემმა ბიძაშვილმა ახლახანს დაამთავრა
უნივერსიტეტი და ეძებს სამსახურს. ჩვენ გვაქვს
შესაბამისი პოზიციები და მან მთხოვა, ერთი
მისთვის გავითვალისწინო. როგორ მოვიქცე?
თქვენს ბიძაშვილს მიუთითეთ ჩვენი ვებგვერდი,
სადაც შეუძლია განცხადების შევსება ონლაინ
რეჟიმში. ასევე შეგიძლიათ ურჩიოთ, დარეკოს
ვებგვერდზე მითითებულ საკონტაქტო პირთან,
რათა თვალი მიადევნოს მის განაცხადს.

გაიგეთ მეტი

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ჩვენი
პოლიტიკა მექრთამეობისა და კორუფციის
წინააღმდეგ.
თქვენ შეგიძლიათ შეგვატყობინოთ პრობლემის
შესახებ ან ამხილოთ ინტერესთა პოტენციური
კონფლიქტი ჩვენი ანონიმური ცხელი ხაზის
(Speak-Up Line) მეშვეობით. თუ არ ხართ
დარწმუნებული როგორ მოიქცეთ, გაესაუბრეთ
ჯგუფის ეთიკისა და შესაბამისობის ოფიცერს ან
თქვენს ადგილობრივ ეთიკისა და შესაბამისობის
ოფიცერს.
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DON’T
SPONSOR
THE
WRONG
THING
სპონსორობა და შემოწირულობები
სპონსორობა და შემოწირულობები
კარგი საშუალებაა ჩვენი ბიზნესის
განვითარებისათვის და ეხმარება იმ
საზოგადოებას, სადაც ჩვენ ვსაქმიანობთ.
ჩვენ ყოველთვის ყურადღებით ვგეგმავთ და
ვამუშავებთ საქველმოქმედო ინიციატივებს
ეთიკური კუთხით, იმგვარად, რომ
დაეხმაროს ჩვენს ბიზნეს მიზნებს და
წარმოქმნას სოციალური ღირებულება.

სამი ძირითადი რამ
1 	არასოდეს დაპირდეთ სპონსორობას ან

შემოწირულობას დამტკიცების პროცესის
გავლის გარეშე.

2 	ყოველთვის შეაფასეთ სპონსორობა

რეპუტაციისა და კორუფციული რისკის
პერსპექტივიდან გამომდინარე.

3 	დააფუძნეთ სპონსორობის

გადაწყვეტილებები გრძელვადიან
სტრატეგიასა და გეგმაზე.

გაიგეთ მეტი
დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ჩვენი
პოლიტიკა მექრთამეობისა და კორუფციის
წინააღმდეგ.
თქვენ შეგიძლიათ შეგვატყობინოთ პრობლემის
შესახებ ან ამხილოთ პოტენციური დარღვევის
შესახებ ჩვენი ანონიმური ცხელი ხაზის
(Speak-Up Line) მეშვეობით.

ს პონ ს ო რ ო ბ ა დ ა შ ე მ ო წირ უ ლობ ებ ი

იმოქმედეთ სწორად
რას ნიშნავს ეს კომპანია Telia-სთვის?
მნიშვნელოვანია დავრწმუნდეთ, რომ ჩვენი
ნებისმიერი შემოთავაზება შეესაბამება ჩვენი
ბიზნესისა და მდგრადი განვითარების
სტრატეგიას. ყოველთვის შეაფასეთ ვარიანტები
რეპუტაციისა და კორუფციის რისკის
თვალსაზრისით, დოკუმენტურად ასახეთ
არჩევანი და, დაგეგმეთ მონიტორინგის
ქმედებები, თუ ამის საჭიროება არსებობს.
დარწმუნდით, რომ შემოწირულობა
არ არის დაკავშირებული ჩვენს ბიზნეს
გარიგებებთან და არ იქნება გაგებული, როგორც
პოლიტიკური მხარდაჭერა, პოლიტიკური
ანგარიშსწორება ან ქრთამის აღების ფაქტი.
არასოდეს დაუჭიროთ მხარი პიროვნებებს,
ორგანიზაციებს, საქმიანობებს ან ღონისძიებებს,
რომლებიც მიგვაჩნია არაეთიკურად ან
დისკრიმინაციულად. გარდა ამისა, არასოდეს
დაუჭიროთ მხარი რელიგიურ ან სამხედრო
ქმედებებს ან ისეთ ქმედებებს, რომელთაც
მნიშვნელოვანი უარყოფითი გავლენა აქვს
გარემოზე.
ჰკითხეთ საკუთარ თავს, შევძლებთ თუ არა ამ
პროექტის საჯაროდ მხარდაჭერას – თუ თქვენი
პასუხი იქნება „არა“, მაშინ ეს პროექტი საერთოდ
არ უნდა განვახორციელოთ.

კომპ ა ნია TE LIA

როგორ უნდა მოვიქცე სწორად?
ყურადღებით დაგეგმეთ ნებისმიერი აქტივობა
სპონსორობასა და შემოწირულობებთან
დაკავშირებით, როგორც წლიური პროგრამის
ნაწილი, იფიქრეთ გრძელვადიან პერსპექტივაზე
და გაითვალისწინეთ ჩვენი ბიზნესისა და
მდგრადი განვითარების სტრატეგია.
თქვენ ასევე დოკუმენტურად უნდა ასახოთ
სპონსორობის ყოველი ნაბიჯი, თვალყური
ადევნოთ მიმღების მიერ თანხების განკარგვის
პროცესს წინასწარ განსაზღვრულ მიზნებსა და
მაჩვენებლებზე დაყრდნობით.
მიჰყევით სათანადო პროცესს მიმღებების
შეფასებისას და გაითვალისწინეთ კორუფციის
რისკები – არასოდეს გამოიყენოთ სპონსორობა და
შემოწირულობები ინდივიდუალურ კლიენტთან
ბიზნეს პროცესებზე ზეგავლენის მოსახდენად.

პრაქტიკაში
ამჟამად კონტრაქტთან დაკავშირებით
მოლაპარაკებების პროცესში ვარ. პოტენციური
კლიენტი ამბობს, რომ კონტრაქტს დავდებთ იმ
შემთხვევაში, თუ ჩვენ სპონსორობას გავუწევთ
მათ ღონისძიებას.
თქვენ ზრდილობიანად უნდა თქვათ
უარი ამ შემოთავაზებაზე. ჩვენ არასოდეს
ვიყენებთ სპონსორობას და შემოწირულობებს
ინდივიდუალურ კლიენტთან ბიზნესის
წარმართვის თუ შენარჩუნების პროცესზე
გავლენის მოსახდენად.

ერთ-ერთმა ნაცნობმა მთხოვა, რომ დავაფინანსო
ღონისძიება, რომელიც რელევანტური იქნება
ჩვენი ბიზნესისათვის.
არასოდეს დაპირდეთ სპონსორობას ან
შემოწირულობას შესაბამისი პროცესის
გავლის გარეშე. თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ
ჩვენს პოლიტიკაზე და აცნობოთ, რომ ჩვენ
ვასპონსორებთ მხოლოდ გარკვეული სფეროების
ღონისძიებებს, ისეთს, რომელსაც ვიცით, რომ
დადებითი გავლენის მოხდენა შეუძლია ჩვენს
ბიზნესსა თუ საზოგადოებაზე, ან ორივეზე.
ჩემმა მენეჯერმა მთხოვა, ფინანსური
მხარდაჭერა აღმოვუჩინო მისი შვილის
საფეხბურთო გუნდს.
ყოველთვის სთხოვეთ თქვენ კოლეგებს,
რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან
მარკეტინგზე, სპონსორობასა და
შემოწირულობებზე, რომ შეაფასონ
თითოეული თხოვნა. აუცილებლად მიჰყევით
გადაწყვეტილების მიღების სათანადო პროცესს
ნებისმიერ ანგარიშსწორებამდე.
როგორ მოვიქცეთ, თუ მნიშვნელოვანი
პოლიტიკოსი ითხოვს ფინანსურ მხარდაჭერას
თავისი პარტიისათვის?
ჩვენ არასოდეს გავცემთ პოლიტიკურ
კონტრიბუციებს ან შემოწირულობებს, რომელიც
შეიძლება აღქმული იქნას, როგორც ქრთამი –
მიუთითეთ ინფორმაციის მომთხოვნს ჩვენს
პოლიტიკაზე.
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განმარტებები
კორუფცია განიმარტება, როგორც მინიჭებული
უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება პირადი
მოგებისათვის.
ქრთამი არის ფინანსური ან სხვა სახის სარგებლის
შეთავაზება, უზრუნველყოფა, გადაწყვეტილების
მიღება, მოთხოვნა, რომელიც მიზნად
ისახავს გავლენის მოხდენას ტრანზაქციასა
თუ გადაწყვეტილებაზე, ან მიზნად ისახავს
თანამდებობის ბოროტად გამოყენების წახალისებას.
კორუფციის დაფინანსება არის თანხის გადახდა
მესამე პირისათვის – როგორიცაა აგენტი,
პარტნიორი, მომწოდებელი ან კონსულტანტი
– რომელიც იყენებს ამ თანხას (ან მის ნაწილს)
კორუფციული საქმიანობისათვის.
გასამრჯელო გამარტივებული პროცედურებისათვის
არის არაოფიციალური გადასახადი, რომელსაც
იღებს საჯარო მოხელე რუტინული და საჭირო
სამთავრობო თუ ოფიციალური ქმედების
უზრუნველსაყოფად ან დასაჩქარებლად.

იმოქმედეთ სწორად
რას ნიშნავს ეს კომპანია Telia-სთვის?
ჩვენ ყოველთვის ვაწარმოებთ ზუსტ და გამჭვირვალე
ფინანსურ აღრიცხვებს, რადგანაც ეს გვეხმარება იმის
უზრუნველყოფაში, რომ ყველა ანგარიშსწორება
გახორციელდეს შესაბამისი მიზნებისათვის.
ჩვენ არასოდეს ვთავაზობთ, ვამტკიცებთ,
უზრუნველვყოფთ, მოვითხოვთ ან ვიღებთ რაიმე
ღირებულს, რაც გამიზნული იქნება ბიზნეს
გადაწყვეტილებაზე გავლენის მოსახდენად
ან წასახალისებლად. ეს მოიცავს ქრთამს,
იქნება ეს პირდაპირი თუ არაპირდაპირი,
მათ შორის ნებისმიერი გადახდა, რომელიც
განხორციელებულია მესამე მხარის მეშვეობით.
ეს ასევე მოიცავს გასამრჯელოს გამარტივებული
პროცედურებისათვის ან ფინანსურ მხარდაჭერას,
რომელიც წაახალისებს ან მიგვიყვანს კორუფციამდე.
როგორ უნდა მოვიქცე სწორად?
არასოდეს მიიღოთ პირადი მოგება ბიზნეს
ტრანზაქციიდან. ეს მოიცავს ქრთამის შეთავაზებას,
უზრუნველყოფას, ავტორიზაციას, მოთხოვნას,
დათანხმებას ან მიღებას.
ყოველთვის სიფრთხილე გამოიჩინეთ მესამე
პირებთან ურთიერთობის დროს, როგორებიც არიან
პარტნიორები, მომწოდებლები, კონსულტანტები,
ქვეკონტრაქტორები, ლობისტები, აგენტები
და სააგენტოები. თუ თქვენთვის ცნობილია
პოტენციური კორუფციის ან ქრთამის ფაქტის
შესახებ, რაც შეიძლება მოკლე ვადაში აცნობეთ
ამის თაობაზე მენეჯერს ან ადგილობრივ ეთიკისა
და ნორმების დაცვის ოფიცერს.
თუ თქვენ გთხოვენ გასამრჯელოს გამარტივებული
პროცედურების განხორციელებისათვის, მყარად
დადექით და დაუკავშირდით პასუხისმგებელ
მენეჯერს ამ სიტუაციის მოსაგვარებლად.
დარწმუნდით, რომ დოკუმენტაცია წესრიგში გაქვთ,
როდესაც უკავშირდებით საჯარო მოხელეებს
რეგიონში, სადაც გასამრჯელო გამარტივებულ
პროცედურებზე მიღებულია – ეს ამცირებს
დამატებითი გადასახადების მოთხოვნის რისკს.
გახსოვდეთ, რომ უარის თქმამ გამარტივებული
პროცედურის გასამრჯელოს გადახდაზე შეიძლება
კიდევ უფრო გაართულოს თქვენთვის საჭირო
მომსახურების მიღება – წინასწარ დაგეგმეთ ეს
პროცესი და დაელაპარაკეთ თქვენს მენეჯერს,
თუ რაიმე პრობლემები გაქვთ.
ჩვენ ვაცნობიერებთ იმ ფაქტს, რომ იშვიათ და
გამონაკლის სიტუაციებში, თანამშრომელი შეიძლება
აიძულონ ამ წესების დარღვევა ძალადობის ან
პირადი ზიანის მუქარით.

პრაქტიკაში
მე ვარ პასუხისმგებელი ჩვენი ქსელის
განვითარებაზე ბაზარზე, რომელიც ხასიათდება
რთული რეგულაციებით. ქსელის დანერგვა
(roll-out) უკვე დაგვიანებულია და მე უკვე
მოთმინება მეწურება – ეს ზიანს აყენებს კომპანიას
და ჩვენ წლიურ გეგმას ვერ შევასრულებთ. მე
შემომთავაზეს ვარიანტი, რომ თანხა გავიღო
ობოლთა თავშესაფრისათვის, რაც დააჩქარებს
პროცესს.
აუხსენით მოხელეს, რომ თქვენ არ ხართ
შემოწირულობებზე პასუხისმგებელი პირი.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ აღნიშნოთ, რომ
კომპანია ქველმოქმედებას ახორციელებს ბიზნეს
აქტივობებისაგან დამოუკიდებლად.

გაიგეთ მეტი
დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ჩვენი
პოლიტიკა მექრთამეობისა და კორუფციის
წინააღმდეგ.
თქვენ შეგიძლიათ შეგვატყობინოთ პრობლემის
შესახებ ან ამხილოთ პოტენციური დარღვევის
შესახებ ჩვენი ანონიმური ცხელი ხაზის (Speak-Up
Line) მეშვეობით. თუ არ ხართ დარწმუნებული
როგორ მოიქცეთ, გაესაუბრეთ ჯგუფის ეთიკისა და
შესაბამისობის ოფიცერს ან თქვენს ადგილობრივ
ეთიკისა და შესაბამისობის ოფიცერს.

პ ა სუ ხისმგებლ ობის მქ ონე ბიზნესის ქ ც ევ ის კოდექ სი

არამართებული გადახდები
ჩვენ ყველგან ვმოქმედებთ
გამჭვირვალეობისა და
კეთილსინდისიერების უმაღლესი
სტანდარტებით. ასეთი მიდგომით ჩვენ
შეგვიძლია უზრუნველვყოთ ის, რომ
ჩვენი ქმედებები და გადაწყვეტილებები
ყოველთვის კლიენტების, ჩვენი
ბიზნესისა და საზოგადოების საუკეთესო
ინტერესებში იყოს.

DON’T
DO
BRIBES

სამი ძირითადი რამ
1 	არავინ არ უნდა მიიღოს პირადი
სარგებელი ჩვენი ბიზნეს
გადაწყვეტილებებიდან.

2 	გამოიჩინეთ სიფრთხილე მესამე

პირებთან ურთიერთობის დროს და
არასოდეს გადაიხადოთ გასამრჯელო
გამარტივებული პროცედურებისათვის.

3 	ყოველთვის ზუსტად და გამჭვირვალედ
აღრიცხეთ ფინანსური ჩანაწერები.

ს აჯ არ ო მო ხე ლ ე ე ბ ი
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სამი ძირითადი რამ
1 	არასოდეს შეთავაზოთ საჩუქრები ან

ბიზნეს გართობა საჯარო მოხელეებს
ან იმ მოხელეებს, რომლებიც ჩაბმულნი
არიან საჯარო შესყიდვებში.

2 	უზრუნველვყოთ, რომ დისკუსიები და
შეთანხმებები საჯარო მოხელეებთან
სრულად იყოს დოკუმენტირებული.

3 	წაიყვანეთ კოლეგა საჯარო მოხელეებთან
შეხვედრაზე.

განმარტებები
პოლიტიკურად აქტიური პირი (PEP) ან საჯარო
მოხელე არის:
• ოფიცერი, წევრი ან სამთავრობო
დაწესებულების ან დეპარტამენტის
თანამშრომელი
• ოფიცერი, წევრი ან სამთავრობო სააგენტოს
თანამშრომელი
• ნებისმიერი პირი, რომელსაც აქვს
ოფიციალური უფლებამოსილება ან
მოქმედებს სამთავრობო დაწესებულების,
დეპარტამენტის, სააგენტოს ან საერთაშორისო
სამთავრობო ორგანიზაციის სახელით
• პოლიტიკური პარტიის თანამდებობის პირი
• კანდიდატი პოლიტიკურ ან სამთავრობო
თანამდებობაზე ან ასეთ თანამდებობაზე
დანიშნული პირი
• სამთავრობო ოფიცერი ან თანამშრომელი
საერთაშორისო, სახელმწიფო, რეგიონის/
რაიონის ან ადგილობრივ დონეზე
• სახელმწიფო ან სამთავრობო კუთვნილებაში
არსებული ორგანიზაციის, სკოლის,
საავადმყოფოს ან სხვა იურიდიული პირის
თანამშრომელი

იმოქმედეთ სწორად

DON’T
MEET PUBLIC
OFFICIALS
ALONE
საჯარო მოხელეები
რადგანაც ისინი ხშირად აკონტროლებენ
გადაწყვეტილებებსა თუ პროცესებს, რომლებსაც
გავლენის მოხდენა შეუძლია ჩვენი ბიზნესის
წარმატებაზე, ჩვენ უმაღლეს ეთიკურ
სტანდარტებს ვუწესებთ საკუთარ თავს,
როდესაც ვმუშაობთ საჯარო მოხელეებთან
და პოლიტიკურად აქტიურ პირებთან.

რას ნიშნავს ეს კომპანია Telia-სთვის?
ჩვენი მიზანია თანამშრომლებისა და კომპანიის
დაცვა ინტერესთა პოტენციური კონფლიქტისგან
და კორუფციული გადახდებისაგან.
ეს გავლენას ახდენს ჩვენს ურთიერთობებზე
საჯარო მოხელეებთან ან იმ მოხელეებთან,
რომლებიც ჩართულები არიან საჯარო
შესყიდვებში. ბიზნეს-შეხვედრების ან ივენთების
დროს პარტნიორებს ვთავაზობთ მხოლოდ
ჩაის, ყავას ან უბრალო ლანჩს ჩვენ არასოდეს
ვთავაზობთ საჩუქრებს ან ბიზნეს გართობას,
არც სპეციალურ ნომრებს ან უფასო წუთებს,
თუ ეს არ არის ლეგიტიმური ბიზნეს გარიგების
ნაწილი.
როგორ უნდა მოვიქცე სწორად?
საუკეთესო გამოსავალია, საჯარო მოხელეებსა
თუ პოლიტიკურად აქტიურ პირებთან
შეხვედრას დაესწროთ კოლეგასთან ერთად
ეს რთული სიტუციების წამოჭრას ნაკლებად
სავარაუდოს გახდის და თუ ეს მოხდება, ვიღაც
გეყოლებათ გვერდით, რომელიც დაგეხმარებათ
და დაადასტურებს მოვლენების თქვენებურ
ვერსიას.
ამასთან, თქვენ ყოველთვის უნდა შეათანხმოთ
შეხვედრის დღის წესრიგი წინასწარ,
შეხვედრის შემდეგ მოამზადოთ ანგარიში და
გადაუგზავნოთ შესაბამის თანამშრომლებს.
არასოდეს მისცეთ საჩუქრები საჯარო
მოხელეებს, გარდა კომპანიის ბრენდირებული
მინიმალური ღირებულების ნივთებისა (თუ
ეს ნებადართულია ადგილობრივი კანონით ან
მიმღების ქცევის კოდექსით).

გაიგეთ მეტი
დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ჩვენი
პოლიტიკა მექრთამეობისა და კორუფციის
წინააღმდეგ.
თუ არ ხართ დარწმუნებული როგორ მოიქცეთ,
გაესაუბრეთ ჯგუფის ეთიკისა და შესაბამისობის
ოფიცერს ან თქვენს ადგილობრივ ეთიკისა და
შესაბამისობის ოფიცერს.
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კომპანიის საინფორმაციო აქტივები
ინფორმაცია ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული
და სენსიტიური აქტივია. ჩვენ მას ყურადღებით
ვიცავთ და ვასრულებთ შესაბამის კანონის,
საკონტრაქტო და ბიზნეს მოთხოვნებს.

DON’T SHARE
SENSITIVE
INFORMATION
სამი ძირითადი რამ
1 	ჩვენ ვიცავთ ჩვენი ინფორმაციის

კონფიდენციალურობის, ერთიანობის
და ხელმისაწვდომობას.

2 	ყველა არასაჯარო ინფორმაციას

განმარტებები
არასაჯარო ინფორმაცია გულისხმობს
შიდა, კონფიდენციალურ ან საიდუმლო
ინფორმაციას, რომელიც არ არის გამიზნული
საჯაროობისათვის.

უნდა მოვეპყროთ ყურადღებით.

3 	მოერიდეთ სარისკო ქცევას
ინტერნეტში.

იმოქმედეთ სწორად
რას ნიშნავს ეს კომპანია Telia-სთვის?
არსებობს სამი ასპექტი, რომლის მხრივ
უნდა დავიცვათ ჩვენი ინფორმაცია:
კონფიდენციალურობა, ერთიანობა და
ხელმისაწვდომობა.
კონფიდენციალურობა გულისხმობს, რომ
ჩვენ ვიცავთ ინფორმაციას არასანქცირებული
წვდომისგან. ერთიანობა ნიშნავს იმას,
რომ ინფორმაცია ზუსტია და სრული.
ხოლო ხელმისაწვდომობა გულისხმობს,
რომ ჩვენ უზრუნველვყოფთ ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობას და გამოყენებადობას,
საჭიროების შემთხვევაში.
როგორ უნდა მოვიქცე სწორად?
გამოიყენეთ კომპანიის ინფორმაცია მხოლოდ
სამუშაო დავალებების შესასრულებლად
და არასოდეს გამოიყენოთ ის პირადი
მიზნებისათვის. მაგალითად, არ გაამჟღავნოთ
ინფორმაცია სოციალურ მედიაში, თუ ამის
ნებართვა არ გაქვთ.
ასევე მნიშვნელოვანია დაიცვათ კომპანიის
ინფორმაცია შემთხვევითი ან არასანქცირებული
გამჟღავნებისაგან, ბოროტად გამოყენების,
არასათანადო გადაკეთების ან განადგურებისაგან
– განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ინფორმაციას
იყენებთ თქვენი სამუშაო ადგილის გარეთ.
აალაგეთ საწერი მაგიდიდან ქაღალდები და
ელ-მოწყობილობები – ჩაკეტეთ, როდესაც არ
იყენებთ – და გამოიყენეთ მხოლოდ კომპანიის
მიერ დამტკიცებული მოწყობილობები,
მომსახურებები და პროგრამული
უზრუნველყოფა. ყოველთვის დაიცავით
პირობები ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური
მოწყობილობებისათვის, რომელიც
დაწესებულია ადგილობრივი შესაბამისი/
დეპარტამენტის მიერ – იქნება ეს მობილური
მოწყობილობის ან დისტანციური წვდომის
შესახებ პოლიტიკა ან სხვა დოკუმენტი.

გაიგეთ მეტი

თუ არ ხართ დარწმუნებული, როგორ
მოეპყროთ ამა თუ იმ ინფორმაციას,
შეგიძლიათ მოძებნოთ მითითებები ან
ინსტრუქციები კომპანიის შიდა ქსელში
– ინტრანეტში, ან დაელაპარაკოთ
თქვენს მენეჯერს ან ადგილობრივი
უსაფრთხოების გუნდს.

დაიცავით უსაფრთხოება ინტერნეტით
სარგებლობისას და ნუ გადახვალთ საეჭვო
ბმულებზე და ნუ გახსნით ელექტრონული
ფოსტით თანდართულ საეჭვო ფაილებს.
მოერიდეთ არალიცენზირებულ მასალებს
უცნობი სალიცენზიო პირობებით და
ვებგვერდებით, რომლებსაც აქვს შეუფერებელი
ან მავნე შინაარსი.
თუ გეეჭვებათ ან თქვენთვის ცნობილია
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული
ინციდენტების, თაღლითობის ან საფრთხის
შესახებ, დაუყოვნებლივ მოახსენეთ ამის
შესახებ მენეჯერს ან განაცხადეთ ცხელი ხაზის
(Speak-Up Line).

პირადი უსაფრთხოება
ჩვენ გვინდა, რომ ყველა მუშაობდეს შიშისა და
მუქარის გარეშე.
როდესაც იმყოფებით სამუშაო ადგილზე,
ყოველთვის თვალსაჩინოდ გეკეთოთ
საიდენტიფიკაციო სამკერდე ბეიჯი და
ოფისში შემოუშვით მხოლოდ უფლებამოსილი
პირები. დაიცავით სამუშაო ადგილის პირობები,
რომელიც მითითებულია თქვენი ადგილობრივი
კომპანიის/ უფლებამოსილი თანამშრომლის
მიერ – ეს შეიძლება მოიცავდეს სავალდებულო
უსაფრთხოების გადამზადებას და შეზღუდვებს.

პრაქტიკაში
მე ხანდახან მჭირდება სატელეფონო ზარების
განხორციელება და ელექტრონულ ფოსტაზე
პასუხის გაცემა ჩემი სამუშაო ადგილის გარეთ.
ეს პრობლემა იქნება?
როდესაც საქმე გვაქვს კომპანიის
ინფორმაციასთან, თქვენ ყოველთვის ხართ
პასუხისმგებელი მის სათანადოდ დაცვაზე.
ყოველთვის გაითვალისწინეთ სად იმყოფებით,
დარწმუნდით, რომ ინფორმაციის გაცემა
არ ხდება არასანქცირებულ პირებზე –
განსაკუთრებული ყურადღება გამოიჩინეთ
საზოგადოებრივ ადგილებში.
თუ არ ხართ დარწმუნებული, როგორ მოეპყროთ
ინფორმაციას სწორად, დაელაპარაკეთ თქვენს
მენეჯერს ან უსაფრთხოების გუნდს.
მე ვმუშაობ სახლიდან და მინდა გამოვიყენო
ჩემი პერსონალური კომპიუტერი, რადგან მას
უფრო დიდი ეკრანი აქვს. შეიძლება?
საკუთარი პერსონალური კომპიუტერის
გამოყენება კომპანიის საქმეებისათვის
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკია.
გამოიყენეთ მხოლოდ დამტკიცებული
მოწყობილობები, მომსახურებები და
პროგრამული უზრუნველყოფა, როდესაც
ამუშავებთ კომპანიის ინფორმაციას.
ვინ არის პასუხისმგებელი ჩვენი ინფორმაციის
დაცვის უზრუნველყოფაზე?
ჩვენ ყველანი ვართ პასუხისმგებლები ჩვენს
ინფორმაციასთან პასუხისმგებლობით
მოპყრობაზე. თუ თქვენ შექმენით დოკუმენტი
და ხართ ამ ინფორმაციის მფლობელი, უნდა
უზრუნველყოთ მისი სათანადო დონეზე დაცვა.
ამის უზრუნველსაყოფად ერთ-ერთი გზა არის
დოკუმენტის აღნიშვნა კონფიდენციალურობის
შესაბამისი დონით.
მე შევადგინე მემო კრების შემდეგ. ვის აქვს
მისი წაკითხვის უფლება?
ეს დამოკიდებულია კრების
კონფიდენციალურობაზე და იმაზე, თუ ვის
სჭირდება ინფორმაცია თავისი სამუშაოს
შესასრულებლად. ინფორმაციის მფლობელმა
უნდა გადაწყვიტოს, ვის შეიძლია კონსპექტის
წაკითხვა – ჩვეულებრივ ესენი არიან კრების
მონაწილეები და შესაბამისი გუნდების სხვა
წევრები.
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DON’T
COMPETE
UNFAIRLY
სამი ძირითადი რამ
1 	ყურადღებით გაითვალისწინეთ

შესაბამისი ანტიმონოპოლიური და
კონკურენციის კანონები.

2 	არასოდეს გამოიყენოთ ჩვენი

მარკეტინგის ლიდერის პოზიცია
კონკურენტულობის შეზღუდვისათვის.

3 	თქვენთვის ყოველთვის ხელმისაწვდომია
იურიდიული დახმარება კონკურენციის
საკითხებთან დაკავშირებით.

სამართლიანი კონკურენცია
თავისუფალი და სამართლიანი კონკურენცია
კლიენტებისთვის, საზოგადოებისა და ჩვენი
ბიზნესისათვის საუკეთესო შედეგების
საწინდარია. ჩვენ სრულად ვუჭერთ მხარს
კონკურენციას და ეთიკურ პირობებს,
ადგილობრივი სამართლებრივი ჩარჩოების
მიხედვით.

განმარტებები
კონკურენციის კანონი კრძალავს
ყველა შეთანხმებას კომპანიებს შორის,
გადაწყვეტილებებს კომპანიების ასოციაციებს
შორის და შეთანხმებულ ქმედებებს, რომელთაც
აქვს კონკურენციის პრევენციის, შეზღუდვისა
და დაბრკოლების მიზანი. მაშინაც კი,
როდესაც შეთანხმებებს არ აქვს ეს მიზანი,
ის მაინც იკრძალება, თუ მათი შედეგი არის
კონკურენციის შეზღუდვა.
როდესაც შესაბამის ბაზარზე გვიკავია
დომინანტური საბაზრო პოზიცია,
განსაკუთრებით უნდა გავითვალისწინოთ ის
ეფექტები, რომელიც ჩვენს გადაწყვეტილებებს
აქვს ხოლმე კლიენტებზე, კონკურენტებსა და
სერვისის პროვაიდერებზე. დომინანტური
საბაზრო პოზიცია არ იკრძალება, მაგრამ მისი
ბოროტად გამოყენება – კი.
კონკურენტობის კანონი გამოიყენება
ნებისმიერ სიტუაციაში, ოფიციალურსა თუ
არაოფიციალურში, მაგ. სოციალური მოვლენები,
არაოფიციალური სოციალური შეკრებები,
ასევე შეხვედრები და სემინარები

იმოქმედეთ სწორად
გაიგეთ მეტი
თუ წამოიჭრება საკითხი კონკურენციის
კანონთან დაკავშირებით, ან არ ხართ
დარწმუნებული, რომელი კანონი გამოიყენება
ამ სიტუაციაში, გაესაუბრეთ იურისტს, რაც
შეიძლება მოკლე ვადაში, მაშინ როდესაც
შეთანხმებები, გადაწყვეტილებების
დაზუსტებები ან სხვა ზომები ჯერ კიდევ
დაგეგმვის ადრეულ ეტაპზეა.
ჩვენ ყოველთვის უზრუნველვყოფთ
იურიდიულ დახმარებას კონკურენციის
კანონთან დაკავშირებით.

რას ნიშნავს ეს კომპანია Telia-სთვის?
როგორც საერთაშორისო ბიზნესი, ჩვენი
ქმედებები შეიძლება ექვემდებარებოდეს
კონკურენციულ კანონმდებლობას ეროვნულ
თუ რეგიონალურ დონეზე.
მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ქვეყნის
კანონმდებლობა ერთმანეთისგან განსხვავდება
დეტალებში, ყველა მათგანი ზოგადად
უკრძალავს კონკურენტებს ბაზრების გაყოფას
და ფიქსირებული ფასების დაწესებას ან სხვა
გზებით ზეგავლენას კონკურენციაზე. ის ასევე
დომინანტურ საბაზრო პოზიციაზე მყოფ
კომპანიებს უკრძალავს ამ პოზიციის ბოროტად
გამოყენებას.

ჩვენ არ ვერთვებით რომელიმე პრაქტიკასა თუ
ქმედებებში, რომლებიც არღვევს შესაბამის
კონკურენციის ან ანტიმონოპოლიურ კანონებს.
კერძოდ, ჩვენ ვართ ყურადღებით, რომ
არასოდეს განვახორციელოთ ქმედებები,
რომლებიც ხელს შეუშლის ან ზიანს მიაყენებს
კლიენტებს, კონკურენტებს ან სერვისის
პროვაიდერებს, ან რაც შეიძლება ჩაითვალოს
კონკურენციის კანონის საწინააღმდეგოდ.
ასევე, ჩვენ არ ვდებთ შეთანხმებებს იმ
განზრახვით, რომ დავიცვათ, შევზღუდოთ
ან დავაბრკოლოთ კონკურენცია. ეს მოიცავს:
ფასების ან სხვა სავაჭრო პირობების
რეგულირებას (price fixing); წარმოების,
ბაზრების, ტექნიკური განვითარების ან
ინვესტიციების შეზღუდვას ან გაკონტროლებას;
ბაზრების ან მომარაგების წყაროების გაყოფას;
დისკრიმინაციას სხვა კომპანიების მიმართ ან
მათთვის კონკურენციის მხრივ არახელსაყრელი
მდგომარეობის შექმნას; იმ მხარეთა თანხმობის
მოთხოვნას, რომლებიც არ არიან კონტრაქტთან
დაკავშირებულები.
როგორ უნდა მოვიქცე სწორად?
როდესაც თქვენ ან ჩვენი წარმომადგენელი
ეკონტაქტებით ფაქტობრივ თუ პოტენციურ
კონკურენტს, ყურადღებით გადახედეთ
შესაბამის კონკურენციის კანონს.
არასოდეს განიხილოთ ან შეათანხმოთ ფასები
(ისტორიული, ამჟამინდელი ან სამომავლო),
ფასის პოლიტიკა/ფორმულები, მოგების ზღვარი
ან მსგავსი სენსიტიური საკითხები. ეს მოიცავს
ფიქსირებულ მინიმალურ ფასს ან გამყიდველის
სტიმულირებას – მაგ. უკეთესი საკონტრაქტო
პირობების შეთავაზება – მინიმალური ფასის
მისაღებად.
ასევე არ უნდა განიხილოთ ან შეათანხმოთ
მარკეტინგი, მარკეტინგის სფეროები, კლიენტები
და მომწოდებლები.

ამასთან, არასოდეს დაეთანხმოთ, რომ უარს
იტყვით მომწოდებელთან ან კლიენტთან
გარიგების დადებაზე, ან განიხილავთ იმგვარი
სტანდარტების მიღებას, რომლებიც შეზღუდავს
ტექნოლოგიების განვითარებას ან გამოყენებას,
ან რომლებიც გამორიცხავს კონკურენტებს,
მომწოდებლებს ან კლიენტებს.

პრაქტიკაში
როგორ უნდა მივხვდე, რომ ჩვენ დომინანტურ
პოზიციაში ვიმყოფებით?
დომინანტობის განმარტება დამოკიდებულია
გეოგრაფიულ ან პროდუქციის ბაზარზე –
გაესაუბრეთ თქვენს იურისტებს.
კონკურენტმა შემომთავაზა ბაზრის სამომავლო
სიტუაციის განხილვა – ვფიქრობ, ფასებსაც
განვიხილავთ. როგორ უნდა მოვიქცე?
არ ჩაერთოთ ასეთი სახის დისკუსიაში. თუ
შესაძლებელია, დოკუმენტურად ასახეთ
თქვენი უარი მოთხოვნაზე. თუ გრძნობთ,
რომ დახმარება გჭირდებათ, დაელაპარაკეთ
იურისტს.
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DON’T DO
INSIDER
TRADING
სამი ძირითადი რამ
1 	დაიცავით კონფიდენციალური ბიზნეს
ინფორმაცია.

2 	არასოდეს ივაჭროთ აქციებით, როდესაც
ფლობთ შიდა ინფორმაციას.

3 	ნუ შეიყვანთ სხვებს შეცდომაში არაზუსტი
ინფორმაციით.

განმარტებები

შიდა ინფორმაცია არის ინფორმაცია, რომელიც,
თუ საჯარო გახდა, სავარაუდოდ მნიშვნელოვან
გავლენას იქონიებს აქციების ან სხვა ფასიანი
ქაღალდების ღირებულებაზე.
შიდა ინფორმაციით ვაჭრობა არის შიდა
ინფორმაციის გამოყენება აქციებით ან სხვა
ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობისთვის, ან
ინფორმაციის გაზიარება სხვებთან, რომლებმაც
ის შეიძლება გამოიყენონ ვაჭრობისთვის.

იმოქმედეთ სწორად
რას ნიშნავს ეს კომპანია Telia-სთვის?
ჩვენ სიფრთხილით ვეკიდებით
კონფიდენციალური ბიზნეს ინფორმაციის
დაცვას, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მისმა
გამჟღავნებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს Telia-ს
ან სხვა კომპანიის აქციების ფასზე.
როგორ უნდა მოვიქცე სწორად?
შიდა ინფორმაციით ვაჭრობა იკრძალება უმეტეს
ქვეყნებში.
არასანქცირებულ პირებს არასოდეს
გაუმჟღავნოთ კონფიდენციალური ინფორმაცია
ან შიდა ინფორმაცია, მაშინაც კი, თუ ის

შიდა ინფორმაციით ვაჭრობა
ეთიკური საქციელი ხელს უწყობს კაპიტალის
ბაზრის ეფექტურობას. ჩვენ ყოველთვის
ვიცავთ მაღალ ეთიკურ სტანდარტებს შიდა
ინფორმაციასთან დაკავშირებით.

შემთხვევითაა მიღებული. ანალოგიურად, არ
გაავრცელოთ ჭორები და არ შეიყვანოთ სხვები
შეცდომაში არაზუსტი ინფორმაციით.
არ იყიდოთ და არ გაყიდოთ აქციები და სხვა
ფასიანი ქაღალდები ნებისმიერ კომპანიაში,
სანამ ფლობთ შიდა ინფორმაციას.
ეს წესები მოქმედებს მაშინაც კი, როდესაც აღარ
მუშაობთ Telia-ში.

პრაქტიკაში
ყური მოვკარი, ვიღაც ამბობდა, რომ ჩვენ
ვგეგმავთ სტრატეგიულ მომწოდებელთან
დაკავშირებას. მე მოველი, რომ მომწოდებლის
აქციის ფასი გაიზრდება, როგორც კი
ეს ინფორმაცია გაჟღერდება. შემიძლია
მომწოდებლის აქციების შეძენა?
თქვენ არ უნდა შეიძინოთ აქციები, არც
არავის გაუმხილოთ გეგმები. ვაჭრობა შიდა
ინფორმაციაზე დაყრდნობით არალეგალურია,
მიუხედავად იმისა ეს აქციები Telia-სია თუ
მომწოდებლის.

გაიგეთ მეტი
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ჩვენი
„შიდა ინფორმაციით ვაჭრობის პოლიტიკა“, მათ
შორის ინფორმაცია ანგარიშვალდებულების და
სავაჭრო აკრძალვების შესახებ.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვები ან
აცნობოთ პოტენციური გადაცდომის შესახებ
თქვენს იურიდულ საქმეთა საკონტაქტო პირს.
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მომხმარებლის კონფიდენციალურობა
კლიენტები ჩვენ საკუთარ პირად და სენსიტიურ
ინფორმაციას გვანდობენ. ჩვენთვის სასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანია ეს ნდობა, ჩვენი კლიენტების
კონფიდენციალურობის პატივისცემა და დაცვა.
ჩვენ დიდი სიფრთხილით ვიცავთ ამ ინფორმაციის
კონფიდენციალურობას და ვიყენებთ მას მხოლოდ
ჩვენი სამუშაოს შესრულების მიზნებისათვის.

DON’T VIOLATE
CUSTOMERS’
PRIVACY
სამი ძირითადი რამ
1 	მომხმარებლის კონფიდენციალურობა
წარმოადგენს ჩვენი საქმიანობის
ქვაკუთხედს.

2 	დაამუშავეთ პირადი მონაცემები

მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც ეს
საჭიროა ჩვენი სამუშაო მოვალეობების
შესასრულებლად.

3 	მკაცრად კონფიდენციალურად

დაიცავით ყველა პირადი ინფორმაცია
და მოეპყარით სიფრთხილით.

განმარტებები
კლიენტთა კონფიდენციალურობა არის ის
თუ როგორ უნდა შევაგროვოთ, გამოვიყენოთ
და დავამუშავოთ კლიენტის პერსონალური
მონაცემები და პატივი ვცეთ კლიენტთა უფლებებს
მათი მონაცემებისა და კონფიდენციალურობის
გათვალისწინებით. პირადი ცხოვრების
ხელშეუხებლობის უფლება ადამიანური უფლებაა.
პირადი მონაცემები მოიცავს მთელ ინფორმაციას
პიროვნების შესახებ, რომლის ვინაობაც
დადგენილია ან შესაძლებელია დადგინდეს
დამატებითი ინფორმაციის მიღებითა და
კომბინირებით.

იმოქმედეთ სწორად
რას ნიშნავს ეს კომპანია Telia-სთვის?
ნდობა წარმოადგენს ჩვენი ბიზნესის უმთავრეს
ნაწილს, ამიტომაც ჩვენ კონფიდენციალურობას
ვიცავთ ყველაფერში, რასაც ვაკეთებთ. ეს იმას
ნიშნავს, რომ კონფიდენციალურობა ჩვენი
მომსახურების, პროცესების და ინფორმაციული
ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის
ბუნებრივი ნაწილად და ყოველდღიური
მუშაობის ნაწილად უნდა ვაქციოთ და
დავნერგოთ „privacy by design“ მიდგომა ახალი
პროდუქტის განვითარების დროს.
ჩვენ მიზნად ვისახავთ ვიმოქმედოთ უსაფრთხო
საკომუნიკაციო ქსელით და ავირიდოთ
არასანქცირებული წვდომა ჩვენი მომხმარებლების
პირად ინფორმაციაზე. ჩვენ ასევე ვცდილობთ
შევამციროთ სამთავრობო მოსმენების შედეგად
ჩვენს მომხმარებლის ადამიანის უფლებებზე
მიყენებული ზიანის რისკი.
იმისათვის რომ ვმართოთ რისკები მუდმივად
ცვალებად სამყაროში, ჩვენ მუდმივად
და პროაქტიურად ვაფასებთ იმას, თუ რა
გავლენის მოხდენა შეუძლია ჩვენს ქმედებებსა
და გადაწყვეტილებებს მომხმარებლის
კონფიდენციალურობაზე; ჩვენ ყოველთვის
ვითვალისწინებთ ამ უკანასკნელს და
საერთაშორისო სტანდარტებსა და კანონებს
ადამიანის უფლებებზე, მათ შორის პირადი
ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებაზე. ეს
გულისხმობს ჩვენი მომხმარებლების პირადი
ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების
დაცვას და მათი პირადი ინფორმაციის
გამოყენებას სამართლიანად, კანონიერად და
ჩვენი საკუთარი უმაღლესი სტანდარტების
შესაბამისად, როგორც ეს აღწერილია „კლიენტთა
კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში“.

გაიგეთ მეტი
დეტალური ინფორმაციისათვის
იხილეთ მომხმარებელთა
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა,
ან გაესაუბრეთ თქვენს ადგილობრივ
კონფიდენციალობის ოფიცერს ან
ჯგუფის კონფიდენციალურობის
ოფიცერს.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ
შეგვატყობინოთ პრობლემის
შესახებ ან ამხილოთ პოტენციური
დარღვევის შესახებ ჩვენი ანონიმური
ცხელი ხაზის (Speak-Up Line)
მეშვეობით.

ჩვენ ვაგროვებთ მხოლოდ რელევანტურ
პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც გვჭირდება
ჩვენი მომსახურების უზრუნველსაყოფად და
ჩვენი ბიზნესის წარმართვისთვის. მონაცემებს,
რომლებსაც ჩვენ ვფლობთ, ჩვენ ვიცავთ
კონფიდენციალურობისა და ერთიანობის
მიზნებიდან გამომდინარე და ვიყენებთ მათ
მხოლოდ იმ მიზნით, რა მიზნითაც შევაგროვეთ
ისინი. როდესაც ისინი საჭირო აღარ არის იმ
მიზნით, რა მიზნისთვისაც შეგროვდა, ჩვენ ვშლით
მონაცემებს ან ვახდენთ მათ ანონიმიზირებას, თუ
მონაცემების სამართლებრივი სავალდებულო
შენახვა არ არსებობს.
ჩვენ გამჭვირვალობას ვინარჩუნებთ ყოველთვის,
ინფორმაციას ხელმისაწვდომს ვხდით ჩვენი
კლიენტებისათვის და უზრუნველვყოფთ
მისი გამოყენების მნიშვნელოვან ვარიანტებს.

ჩვენ ასევე ვიღებთ პასუხისმგებლობას,
რომ ვიმოქმედოთ კანონთან და
კონფიდენციალურობის უმაღლეს სტანდარტთან
შესაბამისად და იმავეს მოვითხოვთ ჩვენი
მომწოდებლებისაგან.
როგორ უნდა მოვიქცე სწორად?
დაამუშავეთ მხოლოდ ის პერსონალური
მონაცემები, რომლებიც საჭიროა
თქვენი სამუშაოს შესასრულებლად,
მოეპყარით სიფრთხილით და მკაცრი
კონფიდენციალურობით. დაიცავით ყველა
წინასწარ განსაზღვრული ნორმა და კანონი,
ასევე ჩვენი შიდა მოთხოვნები.
აიღეთ პასუხისმგებლობა საკუთარ ცოდნაზე
კონფიდენციალურობის შესახებ და იზრუნეთ
მის განვითარებაზე. გაითვალისწინეთ
კონფიდენციალურობა ყველაფერში, რასაც
აკეთებთ, კლიენტის ინფორმაციის მთელი
ციკლის განმავლობაში – შეგროვებიდან
წაშლამდე. არასოდეს იმოქმედოთ ისე,
რომ ზიანი მიაყენოთ მომხმარებელთა
პერსონალურ მონაცემებს ან პირადი
ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას,
სანამ არ დარწმუნდებით, რომ თქვენი
ქმედება შეესაბამება ჩვენს მოთხოვნებს
კონფიდენციალურობის მიმართ.

პრაქტიკაში
შემიძლია მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია
გამოვიყენო ნებისმიერი მიზნით?
არა – არასოდეს შეაგროვოთ, დაათვალიეროთ,
გამოიყენოთ, გაუზიაროთ ან გაამჟღავნოთ
რომელიმე კლიენტის პირადი მონაცემები, თუ
აბსოლუტურად არ ხართ დარწმუნებული, რომ
თქვენ ამის გაკეთების უფლება გაქვთ. თუ ეჭვი
გეპარებათ, დაელაპარაკეთ თქვენს მენეჯერს ან
ადგილობრივ კონფიდენციალურობის ოფიცერს,
რომელიც იმისთვის არის, რომ პასუხი გასცეს
თქვენს შეკითხვებს, რომლებიც უკავშირდება
კონფიდენციალურობას ან პირადი ინფორმაციის
შეგროვება-გამოყენებას.
თქვენი მეგობარი ეჭვობს, რომ მის ყოფილ
პარტნიორს ახალი ურთიერთობა აქვს. ის
გთხოვთ გადახედოთ მეუღლის ზარების
ინფორმაციას, რომ ნახოთ ტელეფონის ნომერი,
რომელზეც ის ხშირად და დიდი ხნით რეკავს.
როგორ უნდა მოიქცეთ?
მომხმარებლის პირადი მონაცემების ნახვა
და გამოყენება შეიძლება მხოლოდ სამუშაო
მოვალეობების შესასრულებლად წინასწარ
განსაზღვრული სამუშაო განრიგისა და მოქმედი
კანონმდებლობის შესაბამისად. თქვენ არ გაქვთ
უფლება ჩაიხედოთ ამ დეტალებში და არც
თქვენს მეგობარს არ უნდა გაუზიაროთ.
ლანჩის დროს თქვენი კოლეგა გიყვებათ
ერთი მომხმარებლის შესახებ, რომელიც
ძალიან ცნობილი პირია. მას პრობლემები
აქვს გადაიხადოს სატელეფონო მომსახურება
რთული ფინანსური სიტუაციის გამო. რა თქმა
უნდა, ყველა დაინტერესებულია მისი პირადი
ცხოვრებით – შეიძლება კითხვების დასმა უფრო
მეტი ინფორმაციის მისაღებად?
არა – თქვენ უნდა უთხრათ თქვენს კოლეგას,
რომ არავისთან არ განიხილოს მომხმარებლის
პირადი ინფორმაცია. მომხმარებლის პირადი
მონაცემები წარმოადგენს კონფიდენციალურ
ინფორმაციას და მისი გამოყენება შეიძლება
მხოლოდ სამუშაო მოვალეობების
შესასრულებლად.
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გამოხატვის თავისუფლება
ჩვენი ბიზნესისათვის უმნიშვნელოვანესია
გამოხატვის თავისუფლება და
კონფიდენციალურობა. ჩვენ ვიცავთ
და მხარს ვუჭერთ ყველა კლიენტის
უფლებებს, რომ გაცვალონ იდეები და
ხელი შეუწყონ უფრო ღია საზოგადოების
ჩამოყალიბებას.

სამი ძირითადი რამ
1 	ჩვენ პატივს ვცემთ და ხელს ვუწყობთ

კლიენტების გამოხატვის თავისუფლებასა
და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის
უფლებას.

2 	მოერიდეთ და შეამცირეთ

უარყოფითი ზემოქმედება გამოხატვის
თავისუფლებასთან და პირადი
ცხოვრების ხელშეუხებლობასთან
დაკავშირებულ პოტენციური რისკებზე.

3 	მხარი დაუჭირეთ მომხმარებელთა

უფლებებს ახალ წესებთან მიმართებაში,
რომლებმაც შეიძლება უარყოფითი
გავლენა მოახდინოს გამოხატვისა და
კონფიდენციალურობის თავისუფლებაზე.

DON’T DISRESPECT
FREEDOM OF
EXPRESSION
განმარტებები
გამოხატვის თავისუფლება არის ადამიანის
ფუნდამენტალური უფლება, რომელიც
გამომდინარეობს ყველა პიროვნების
თანდაყოლილი ღირსებიდან.

იმოქმედეთ სწორად
რას ნიშნავს ეს კომპანია Telia-სთვის?
ჩვენ პატივს ვცემთ და ხელს ვუწყობთ ადამიანის
უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებს, მათ
შორის ჩვენი მომხმარებლის გამოხატვისა და
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას.
ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ყოველთვის
ხმამაღლა ვაყენებთ საკითხს თუ ვფიქრობთ,
რომ ახალი საკანონმდებლო, ადმინისტრაციული,
სალიცენზიო ან სამართალდამცავი წესები,
რომლის დაცვაც გვევალება, უარყოფით
გავლენას ახდენს მომხმარებლის გამოხატვის
თავისუფლების და პირადი ცხოვრების
ხელშეუხებლობის უფლებაზე.

გაიგეთ მეტი

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ
„გამოხატვის თავისუფლების პოლიტიკა“.
ჩვენ ასევე გვაქვს ინსტრუმენტი, რომელსაც
ვიყენებთ იმგვარი სამთავრობო მოთხოვნების
შეფასება-დამუშავებისთვის, რომლებიც
პოტენციურად სერიოზულ გავლენას
ახდენს ჩვენი მომხმარებლის გამოხატვის
თავისუფლებასა და პირადი ცხოვრების
ხელშეუხებლობის უფლებაზე.

ეს ასევე ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვიცავთ,
ხელს ვუწყობთ და ვეხმარებით გამოხატვისა
და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის
უფლებას - ვიღებთ გადაწყვეტილებებს
პასუხისმგებლობით და ვართ გამჭვირვალე,
რამდენადაც ეს შესაძლებელია სამთავრობო
ზედამხედველობის და საკომუნიკაციო
შეზღუდვების ჩარჩოებში.
ეს ერთგვარი გამოწვევაა, მაგრამ ჩვენ დიდი
ყურადღებით ვაფასებთ არასტანდარტული
მოთხოვნები მთავრობებისაგან, რომლებმაც
შეიძლება იმოქმედოს ჩვენი მომხმარებლის
გამოხატვის თავისუფლებაზე. ჩვენ მათ ვიცავთ
მხოლოდ იმ მინიმუმით, რაც გვევალება.
ჩვენ არ ვერევით იმ ქვეყნის პოლიტიკაში, სადაც
ვმუშაობთ, მაგრამ ჩვენი მენეჯმენტი აქტიურად
ერთვება კანონშემოქმედებით პროცესში და, ჩვენ

პრინციპებზე დაყრდნობით, მოითხოვს უფრო
მკაფიო და გამჭვირვალე კანონმდებლობას. ჩვენ
ასევე ვაწარმოებთ დიალოგს მთავრობებთან
და სხვა აქციონერებთან იმ რეგულაციებთან
დაკავშირებით, რომლებიც გავლენას ახდენს
ჩვენს ბიზნესზე და ჩვენი მომხმარებლის
უფლებებზე.
როგორ უნდა მოვიქცე სწორად?
იმისათვის რომ მხარი დავუჭიროთ
გამოხატვის თავისუფლების და მომხმარებლის
კონფიდენციალურობის უფლებას, მიზნად
დაისახეთ, რომ განჭვრიტოთ, თავიდან
აირიდოთ ან შეამციროთ მომხმარებლის
უფლების დარღვევის რისკები. ყოველთვის
დაიცავით უნივერსალური უფლება, მივიღოთ და
გავაზიაროთ ინფორმაცია და იდეები ნებისმიერი
მედიის მეშვეობით, საზღვრების მიუხედავად.
თუ შეიტყობთ არასტანდარტულ მოთხოვნის
შესახებ, რომელმაც შესაძლოა სერიოზული
გავლენა იქონიოს გამოხატვის თავისუფლებასა
და მომხმარებლის კონფიდენციალურობაზე,
შევეცადოთ მისი ინტერპრეტაცია
განვახორციელოთ რაც შეიძლება ვიწრო
გაგებით და შევეცადოთ მის გასაჩივრებას.

პრაქტიკაში
ჩვენმა აღმასრულებელი დირექტორმა
გამოაქვეყნა საჯარო განცხადება გამოხატვის
თავისუფლების პატივისცემისა და ხელშეწყობის
ვალდებულების შესახებ – ჩვენი ქსელი და
სერვისებიც აძლევს ამის საშუალებას.
ჩვენ ასევე გავერთიანდით კონკურენტებთან
და ერთად დავისახეთ მიზნად გამოხატვის
თავისუფლების ხელშეწყობა. ჩვენ ვაქვეყნებთ
ანგარიშს სამართალდამცავების მოთხოვნების
შესახებ (Law Enforcement Disclosure Reports), რაც
საშუალებას აძლევს სხვადასხვა საზოგადოებრივ
ჯგუფს უკეთ გაერკვეს ამ საკითხში და, ამასთან,
ხელს ვუწყობთ უფრო მეტ გამჭვირვალობას.
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DON’T
POST
WITHOUT
THINKING

სამი ძირითადი რამ
1 	ჩვენი კომუნიკაცია უნდა იყოს

პროაქტიური, გამჭვირვალე, პირდაპირი,
შესაბამისი და მომსახურებაზე
ორიენტირებული.

2 	იმოქმედეთ ზრუნვითა და

პასუხისმგებლობით, როდესაც
აქვეყნებთ რამეს ონლაინ რეჟიმში.

3 	ისე მოეპყარით შიდა კომუნიკაციას,
რომელიც გადადის უფრო ფართო
ჯგუფში, თითქოს ის საჯარო იყოს.

კომუნიკაცია და მასმედიასთან ურთიერთობა
ჩვენ კომუნიკაციას ვახორციელებთ ღიად,
ისეთი გზით, რომელიც ასახავს ჩვენს საერთო
ფასეულობებს. ამის თანმიმდევრულად
შესრულებით, ჩვენ ვქმნით და ვამკვიდრებთ
ბრენდის ძლიერ საჯარო იმიჯს, რომელიც ძალიან
ეხმარება ჩვენს ბიზნეს საქმიანობებს.

იმოქმედეთ სწორად

პრაქტიკაში

რას ნიშნავს ეს კომპანია Telia-სთვის?
ყველა ჩვენი კომუნიკაცია უნდა იყოს
პროაქტიური, გამჭვირვალე, პირდაპირი,
შესაბამისი და მომსახურებაზე
ორიენტირებული.

რა არის შესაბამისი შინაარსი ჩემი
სამუშაოსათვის სოციალურ მედიაში?
გაესაუბრეთ თქვენს მენეჯერს, კომუნიკაციების
ოფიცერს ან ადამიანთა რესურსების
განყოფილებას – ისინი დაგეხმარებიან
გადაწყვეტილების მიღებაში.

ჩვენ უზრუნველვყოფთ ყველა ინფორმაციის
მიწოდებას ადგილობრივი კანონმდებლობის და
წესების და დადგენილი პრაქტიკის შესაბამისად,
რომლებიც მართავს საფონდო ბირჟებზე
ჩამოთვლილ კომპანიებს.
როგორ უნდა მოვიქცე სწორად?
ონლაინ რეჟიმში იმოქმედეთ
პასუხისმგებლობით, გამოიყენეთ საღი აზრი
– თქვენ პირადად ხართ პასუხისმგებელი იმ
შინაარსზე, რაც იბეჭდება ბლოგებში, ტვიტერზე,
ვიკიპედიასა და სხვადასხვა სახის სოციალურ
მედიაში. არასოდეს ისაუბროთ კომპანიის
შემოსავლებზე, მომავალ პროდუქციაზე,
ფასებზე, გამოუცხადებელ ფინანსურ შედეგებზე
ან სხვა კონფიდენციალურ საკითხებზე.
ყოველთვის გადაავლეთ თვალი თქვენს
ნაწერს – თუ ცოტა მაინც არაკომფორტულად
მოგეჩვენათ, იქნებ ხვალისათვის გადაგედოთ
მისი გამოქვეყნება?
მოეპყარით ნებისმიერ შიდა კომუნიკაციას,
რომელიც ვრცელდება თანამშრომელთა ფართო
ჯგუფზე, იმავე მზრუნველობით, როგორც
საჯარო კომუნიკაციებია და ყოველთვის
გქონდეთ ინფორმაცია თქვენს სამუშაოსთან
დაკავშირებულ საკითხებზე.

ჟურნალისტი მოულოდნელად მირეკავს და
მთხოვს რამდენიმე შეკითხვაზე პასუხის გაცემას.
როგორ მოვიქცე?
ჩაიწერეთ მისი საკონტაქტო დეტალები და
სთხოვეთ, რომ ცოტა ხანში გადმოგირეკოთ.
შემდეგ გაესაუბრეთ პრეს-ოფიცერს და ერთად
გადაწყვიტეთ, რა პასუხი გასცეთ.
როგორ მოვიქცე, თუ შევამჩნევ დარღვევებს,
რომლებიც შესაძლოა მედიისათვის საინტერესო
აღმოჩნდეს?
დაუკავშირდით თქვენს მენეჯერს ან პრეს/
კომუნიკაციების ოფიცერს დაუყოვნებლივ,
რომ პრობლემა მალე მოგვარდეს. თქვენ ასევე
შეგიძლიათ ჩვენი კოდექსის დარღვევების
შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ანონუმურ
ცხელ ხაზზე (Speak-Up Line).

გაიგეთ მეტი
დეტალური ინფორმაციისათვის გაესაუბრეთ
პრეს-ოფიცერს ან კომუნიკაციების ოფიცერს.
თქვენ შეგიძლიათ შეგვატყობინოთ პრობლემის
შესახებ ან ამხილოთ ინტერესთა პოტენციური
კონფლიქტი ჩვენი ანონიმური ცხელი ხაზის
(Speak-Up Line) მეშვეობით.
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პასუხისმგებლობიანი შესყიდვები
შესყიდვები ხელს უწყობს ჩვენს
კონკურენტუნარიანობასა და
მომგებიანობას. ჩვენი შესყიდვების მიდგომა
ეხმარება ჩვენს ბიზნესს სტანდარტიზებული
პროცესების, ინსტრუმენტების, წესებისა
და მმართველობის დანერგვით. შესყიდვის
პასუხისმგებლობით შესრულებით
ჩვენ შეგვიძლია ავაშენოთ სანდო და
გრძელვადიანი ბიზნეს ურთიერთობა
მომწოდებლებთან და კონტრაქტორებთან
და გამოვიყენოთ კომპანიის რესურსები
ყველაზე ეფექტურად.

სამი ძირითადი რამ
1 	პირდაპირ ნუ დაუკავშირდებით

მომწოდებლებს – ამას შესყიდვების
სამსახური გააკეთებს.

2 	შესყიდვების პროცესების დარღვევამ

ან სპეციალური ინსტრუმენტების
გამოუყენებლობამ შეიძლება შედეგად
გამოიღოს ფინანსური, ოპერაციული და
რეპუტაციული რისკები.

3 	არავის მისცეთ და არ მიიღოთ საჩუქრები,
ქრთამი ან სხვა არალეგალური
თანხა, მომწოდებლებისა და
კონტრაქტორებისგან ან მათთვის.

DON’T BUY
IRRESPONSIBLY
იმოქმედეთ სწორად
რას ნიშნავს ეს კომპანია Telia-სთვის?
ჩვენ გვინდა ვიყოთ სამართლიანები და
პროფესიონალურები, ამიტომაც ჩვენ ვმუშაობთ
ბიზნეს ეთიკის და შესყიდვების პრაქტიკის
უმაღლესი სტანდარტის შესაბამისად. ჩვენ
მოველით, რომ ჩვენი მომწოდებლები და
კონტრაქტორები დააკმაყოფილებენ იმავე
უმაღლეს სტანდარტებს. პროცესების
დარღვევამ ან შესაბამისი ინსტრუმენტების
გამოუყენებლობამ შეიძლება შედეგად გამოიღოს
ფინანსური, ოპერაციული და რეპუტაციული
რისკები.
კერძოდ, ჩვენ მომწოდებლებს ვარჩევთ
სამართლიანი, წინასწარ განსაზღვრული
კრიტერიუმების მიხედვით, გამჭვირვალე
და კონკურენტული სატენდერო პროცესის
წარმართვით, რომელიც ითვალისწინებს
მომწოდებლის კვალიფიკაციას, მათ შორის
მდგრადი განვითარების მოთხოვნებს, როგორც
ეს მითითებულია ჩვენი „მომწოდებლის ქცევის
კოდექსსა“ და სხვა დოკუმენტებში.
ჩვენი შესყიდვების დეპარტამენტი
პასუხისმგებელია ყველა შესყიდვაზე და
უზრუნველყოფს საკონტრაქტო მოლაპარაკებებს,
მათ შორის მომწოდებლებთან ხელშეკრულებების
გაფორმებას. ყველა ჩვენი შესყიდვა მოითხოვს
წერილობით „შესყიდვის დავალებას“ (Purchase
Order – PO) მომსახურების ან საქონლის
მიწოდებამდე – ჩვენ არ ვიხდით ინვოისებს
შესყიდვის დავალების გარეშე.
როგორ უნდა მოვიქცე სწორად?
ყოველთვის გამოიყენეთ ჩვენი შესყიდვების
სისტემები შესყიდვის განსახორციელებლად.
პირდაპირ არ დაუკავშირდეთ მომწოდებელს
– თუ დახმარება გჭირდებათ, დაუკავშირდით
ადგილობრივი შესყიდვების დეპარტამენტს,
რომელიც აღმოგიჩენთ დახმარებას.

ყურადღებით გადახედეთ ნებართვებს
შესყიდვის დავალებებზე, კონტრაქტებზე,
საქონელზე/მომსახურების მიღება-ჩაბარების
აქტებზე და ინვოისებზე, დროულად აღნიშნეთ
ნებისმიერი შეცდომა ან შეუსაბამობა.
არასოდეს მისცეთ ან მიიღოთ საჩუქრები,
ქრთამი ან სხვა არალეგალური თანხა,
მომწოდებლებისა და კონტრაქტორებისაგან და
არ გააზიაროთ კონფიდენციალური ინფორმაცია,
როგორიცაა შესყიდვის ფასები, შესყიდვის
პროექტები ან კონტრაქტის პირობები, შიდა
დონეზე თუ კომპანიის გარეთ.
თუ რაიმე გეეჭვებათ, ან თუ აცნობიერებთ
ინტერესთა ფაქტობრივ ან პოტენციურ
კონფლიქტს, დაელაპარაკეთ თქვენს მენეჯერს,
იურიდიულ დეპარტამენტს ან ეთიკისა და
შესაბამისობის ოფიცერს.

პრაქტიკაში
ვინ ირჩევს ახალ მომწოდებლებს?
ჩვენ მკაფიოდ ვმიჯნავთ ჩვენი საჭიროებების
განსაზღვრას და მომწოდებლების შერჩევას.
თქვენ პასუხისმგებელი ხართ შესყიდვების
დეპარტამენტთან დროულ დაკავშირებაზე,
როდესაც გჭირდებათ შესყიდვა. შესყიდვების
დეპარტამენტი პასუხისმგებელია
მომწოდებლების შეფასებასა და შერჩევაზე
(თქვენთან თანამშრომლობით).
ჩვენი შესყიდვების მიდგომა გვეხმარება
შევიძინოთ უმაღლესი ხარისხის საქონელი
კონკურენტულ ფასად და უზრუნველვყოთ,
რომ საქონელი თუ სერვისები აკმაყოფილებდეს
ჩვენი ბიზნესის და მდგრადი განვითარების
საჭიროებებს.

ვის შეუძლია მომწოდებლის კონტრაქტებზე
ხელის მოწერა?
მომწოდებელთან ხელშეკრულებები
ყოველთვის უნდა გაფორმდეს წერილობითი
ფორმით. შემდეგ მას ხელს აწერს შესყიდვაში
უფლებამოსილი პირი, შესაბამისი
დეპარტამენტებისგან თანხმობის მიღების
შემდეგ. ხელშეკრულებები ყოველთვის
საჭიროებს ხელის მოწერას და შესყიდვების
სისტემაში გატარებას, სანამ შესყიდვები
განხორციელდება.
თუ მე დამჭირდა მომსახურებებისა თუ
პროდუქციის შესყიდვა, შეიძლება გავაგზავნო
შეთავაზების მოთხოვნა პოტენციურ
მომწოდებლებთან?
არა, თქვენ არ შეგიძლიათ პირადად
დაუკავშირდეთ პოტენციურ მომწოდებლებს.
ამის ნაცვლად, შექმენით შესყიდვის მოთხოვნა
ჩვენს შესყიდვების სისტემაში. შესყიდვების
სამსახური მოგვიანებით დაგიკავშირდებათ
დამატებითი ინფორმაციისათვის საჭიროების
შემთხვევაში ან პირდაპირ დაუკავშირდება
პოტენციურ მომწოდებლებს.
სად შეიძლება ვნახო ინფორმაცია შესყიდვის
პროცესთან და საშუალებებთან დაკავშირებით?
შესყიდვის პროცესსა და საშუალებებზე
ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ჩვენი შიდა
ქსელი – ინტრანეტის საშუალებით. თუ არა
ხართ ყველაფერში დარწმუნებული, უბრალოდ
გაესაუბრეთ ადგილობრივი შესყიდვების გუნდს.

გაიგეთ მეტი
დამატებითი ინფორმაციისათვის
იხილეთ ჩვენი „შესყიდვის
პოლიტიკა“, „მომწოდებლის
ქცევის კოდექსი“ და შესყიდვებთან
დაკავშირებული სხვა მითითებები.
ასევე შეგიძლიათ დაელაპარაკოთ
ადგილობრივ შესყიდვების გუნდს.

ს აპ ას უ ხ ი ს მგ ე ბ ლ ო შე სყიდვ ებ ი

კომპ ა ნია TE LIA

25

26

სა მა რ თ ლია ნი და ს ა ქმებ ა და სამ უშ აო ძ ალი ს მ რავალფე რო ვნე ბა

პ ა სუ ხისმგებლ ობის მქ ონე ბიზნესის ქ ც ევ ის კოდექ სი

ს ამ ართ ლ ი ა ნ ი დ ა ს ა ქ მებ ა და ს ა მუ შა ო ძა ლის მრ ა ვ ა ლფ ერო ვნე ბა

კომპ ა ნია TE LIA

27

DON’T BE
A BULLY
სამი ძირითადი რამ
1 	ჩვენ აქტიურად ვუწყობთ ხელს სამუშაო
ძალის მრავალფეროვნებას.

2 	ყველას აქვს უფლება ისარგებლოს
სამუშაო ადგილით, რომელიც
თავისუფალია შევიწროებისა ან
დისკრიმინაციისაგან.

3 	ყველა თანამშრომელს მოეპყარით

პატივისცემით, ღირსებითა და საერთო
თავაზიანობით.

განმარტებები
სამუშაო ძალის მრავალფეროვნება აღწერს
გარემოს, სადაც სამართლიანი დასაქმების
პრაქტიკა მხარს უჭერს სამუშაო ძალას, რომელიც
მოიცავს განსხვავებული გამოცდილების ხალხს.
მრავალფეროვნების ინიციატივები მიზნად
ისახავს სამუშაო ძალის მრავალფეროვნების
გაზრდას. ჩვენ იმგვარად ვქმნით სამუშაო
სივრცეს, სადაც ყველა დასაქმებული აქვს
საშუალება სრული პოტენციალით შეიტანოს
წვლილი საერთო საქმეში.

იმოქმედეთ სწორად
რას ნიშნავს ეს კომპანია Telia-სთვის?
ჩვენ გვსურს კარგი სამუშაო გარემოს
უზრუნველყოფა ყველა თანამშრომლისათვის
სამართლიანი დასაქმების პირობებით. თუ ჩვენ
ყველანი ავიღებთ ვალდებულებას, აქტიურად
ვიცხოვროთ კომპანიის ღირებულებებითა და
საქციელით, ეს ნამდვილად შექმნის პოზიტიურ
განსხვავებას.
ჩვენ ვიცავთ ადამიანისა და შრომითი
უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებს.
ეს გულისხმობს პატივისცემასა და
საერთაშორისოდ აღიარებული ადამიანთა
უფლებების შესაბამისად მოქმედებას, სადაც
არასოდეს იყენებენ ბავშვთა ან იძულებით
შრომას.
ჩვენ ასევე გთავაზობთ და ვინარჩუნებთ
უსაფრთხო და ჯანსაღ სამუშაო გარემოს,
რომელიც აკმაყოფილებს ან აღემატება
ამჟამინდელ გლობალურ სტანდარტებსა და
კანონმდებლობას ისეთი სამუშაო პირობებით,
რომლებიც შეესაბამება ადგილობრივ
ნორმატიულ მოთხოვნებსა და ერთობლივ
შეთანხმებებს – ყველა თანამშრომელს უფლება
აქვს ჩამოაყალიბოს ან შეუერთდეს ასოციაციებს
და აწარმოოს კოლექტიური მოლაპარაკებები.

სამართლიანი დასაქმება და სამუშაო
ძალის მრავალფეროვნება
ჩვენი ძლიერი კულტურა და
კონკურენტუნარიანობა დამოკიდებულია
ჩვენზე, თუ როგორ შევძლებთ საუკეთესო
პირების იდენტიფიცირებას, დაქირავებასა
და შენარჩუნებას. ჩვენ მზად ვართ
განვახორციელოთ სამართლიანი
დასაქმების პრაქტიკა და აქტიურად
ვიბრძოლოთ არალეგალური დისკრიმინაციის
ყველანაირი ფორმის წინააღმდეგ.

ყველა თანამშრომელს უნდა ჰქონდეს საშუალება,
ისარგებლოს თანასწორი შესაძლებლობებით,
რომლებიც ეფუძნება კომპეტენციას,
გამოცდილებასა და ეფექტურობას, სქესის,
რასის, ეთნიკური წარმომავლობის, რელიგიის,
ასაკის, შეზღუდული შესაძლებლობების,
სექსუალური ორიენტაციის, ეროვნების,
პოლიტიკური მრწამსის, კავშირის
წევრობის, სოციალური წარმომავლობის და/
ან მახასიათებლების მიუხედავად, რასაც
იცავს მოქმედი კანონმდებლობა. ჩვენ გვაქვს
ნულოვანი ტოლერანტობა დისკრიმინაციის,
შევიწროების და ბულინგის მიმართ.
როგორ უნდა მოვიქცე სწორად?
ყოველთვის მოეპყარით სხვა თანამშრომლებს
პატივისცემით, ღირსებითა და საერთო
თავაზიანობით, საშუალება მიეცით, რომ
ყველამ ისარგებლოს სამუშაო სივრცით სადაც
ადგილი არ აქვს ძალადობას პიროვნების სქესის,
რასის, ეთნიკური წარმომავლობის, რელიგიის,
ასაკისა და ნებისმიერი სხვა მახასიათებლების
მიხედვით.
დაიცავით ყველა მოქმედი შრომითი და
დასაქმების კანონი, ასევე ჩვენი „ადამიანური
რესურსების პოლიტიკა“. კერძოდ, არასოდეს
დაჩაგროთ, აქციოთ მსხვერპლად ან მოიქცეთ
დისკრიმინაციულად რომელიმე ადამიანის
მიმართ. ეს გულისხმობს ფიზიკურ ან ვერბალურ
დაშინებას ან დამცირებას.
გააცნობიერეთ, რომ იუმორი ყველასთვის
ერთნაირი გასაგები არ არის, ასე რომ ერიდეთ
ისეთი ისტორიებისა თუ ხუმრობების მოყოლას,
რომლებიც შეიძლება შეუფერებელი იყოს.
ანალოგიურად, ნუ გაავრცელებთ ან აჩვენებთ
ისეთ მასალას, რომელიც შესაძლოა ვინმემ
შეურაცხყოფად მიიღოს.
სამუშაო ადგილზე არამართებული ან
მიუღებელი საქციელის შემჩნევის შემთხვევაში,
დაუყოვნებლივ აცნობეთ თქვენს მენეჯერს
ან ადგილობრივ ადამიანური რესურსების
დეპარტამენტს.

პრაქტიკაში
ჩემი მენეჯერი გველაპარაკება შეურაცხმყოფელი
და დამამცირებელი მანერებით. ხანდახან
კრებებზეც კი გვტუქსავს ხოლმე. როგორ
მოვიქცე?
თქვენ გაქვთ ისეთ გარემოში მუშაობის უფლება,
სადაც ადგილი არ აქვს დამამცირებელ,
მტრულ ან შეურაცხმყოფელ საქციელს, რაც
ექვემდებარება იურიდიულ დაცვას. მოახსენეთ
ამ პრობლემის შესახებ თქვენი მენეჯერის
მენეჯერს ან ადამიანური რესურსების
განყოფილებას – ისინი დაგეხმარებიან ამ
პრობლემის მოგვარებაში.
ჩემმა კოლეგამ ისეთი კომენტარი გააკეთა,
რომ თავი უხერხულად ვიგრძენი. არის ეს
შეურაცხყოფა?
ყველა უარყოფითი ან კრიტიკული კომენტარი
არ მიიჩნევა დამამცირებლად, მტრულად ან
შეურაცხმყოფელად. თუ თავს უხერხულად
გრძნობთ, პირველ რიგში, მენეჯერს
დაელაპარაკეთ. თქვენ ასევე შეგიძლიათ
დაუკავშირდეთ ადამიანური რესურსების
განყოფილებას ან ისარგებლოთ ცხელი ხაზით
(Speak-Up Line).
რა გავაკეთო, თუ მივიღებ ელექტრონულ
ფოსტას, რომელშიც შეურაცხმყოფელი
ანეგდოტები ან გინებაა?
ანეგდოტები, რომლებიც შეიძლება განვიხილოთ
შეურაცხმყოფლად, სრულიად უადგილოა და არ
უნდა იგზავნებოდეს კომპანიის ელექტრონული
ფოსტით, გამიზნული მიმღებების მიუხედავად.
თქვენ შეგიძლიათ გამომგზავნს აცნობოთ, რომ
თქვენთვის ასეთი წერილი შეურაცხმყოფელია.
თქვენ შეგიძლიათ ასევე აცნობოთ თქვენს
მენეჯერს, ადამიანური რესურსების
განყოფილებას ან ეთიკის და შესაბამისობის
ოფიცერს.

გაიგეთ მეტი
დამატებითი ინფორმაციისათვის
იხილეთ ჩვენი „ადამიანური
რესურსების პოლიტიკა“. კითხვების
შემთხვევაში, დაუკავშირდით თქვენს
მენეჯერს ან ადგილობრივ ადამიანური
რესურსების განყოფილებას.
თქვენ შეგიძლიათ შეგვატყობინოთ
პრობლემის შესახებ ან ამხილოთ
ინტერესთა პოტენციური კონფლიქტი
ჩვენი ანონიმური ცხელი ხაზის
(Speak-Up Line) მეშვეობით.
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DON’T
ENDANGER
YOURSELF
OR OTHERS
პროფესიული ჯანმრთელობა და
უსაფრთხოება
უბედური შემთხვევების, ინციდენტების,
დაზიანებების, სამუშაოსთან
დაკავშირებული დაავადებების და
საფრთხის შემცველი ქმედებებისა
და პირობების უმეტესობა თავიდან
არიდებადია. ჩვენ გვინდა დავიცვათ და
გავაუმჯობესოთ ყველას ჯანმრთელობა
და უსაფრთხოება, ვინც კი მუშაობს
ჩვენთან და ჩვენ ნებისმიერ რეგიონში.
იმოქმედეთ სწორად

პრაქტიკაში

რას ნიშნავს ეს კომპანია Telia-სთვის?
ჩვენ გთავაზობთ და ვინარჩუნებთ ჯანსაღ
და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს, რომელიც
აკმაყოფილებს ან აღემატება გლობალურ
სტანდარტებსა და ეროვნულ კანონმდებლობას.

იმისათვის რომ ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება
ყველაზე მაღლა დააყენოთ, დაუსვით შემდეგი
შეკითხვები თქვენს თავს და თქვენს გუნდს:

კერძოდ, ჩვენ ვაძლევთ პრიორიტეტს სამუშაო
პროცესებს, მომსახურების სქემასა და სამუშაო
მეთოდებს, რომლებიც ამცირებს ნებისმიერ
უარყოფით გავლენას ინდივიდუალურ პირებზე.
უსაფრთხოება ყველაზე მნიშვნელოვანი
ფაქტორია ნებისმიერი ჩვენგანის მიერ
გადაწყვეტილებების მიღების დროს, მაგრამ
უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო ადგილი არა
მხოლოდ თავიდან აირიდებს შემთხვევებს –
ორივე მნიშვნელოვანია: ფიზიკური და ფსიქოსოციალური კეთილდღეობა.
როგორ უნდა მოვიქცე სწორად?
აიღეთ პირადი პასუხისმგებლობა თქვენს
ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე
და დარწმუნდით, რომ გესმით და იცავთ
უსაფრთხოების წესებსა და ნორმებს.
თქვენ ასევე წვლილი შეგიძლიათ შეიტანოთ
უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნაში
სხვებისათვის სახიფათო სიტუაციების
შეჩერებით ან მხილებით, თუ ასეთი ქმედება
თქვენი მხრიდან არც თქვენ და არც სხვას არ
აგდებს სახიფათო მდგომარეობაში.

სამი ძირითადი რამ
1 	ჯანსაღი და უსაფრთხო სამუშაო ადგილი
ყველას პასუხისმგებლობაა.

2 	ეს უფრო მეტია, ვიდრე უბედურ
შემთხვევათა თავიდან არიდება.

3 	იფიქრეთ, რა საკითხები არსებობს თქვენს
გუნდში.

• გვაქვს ჩვენს გუნდში ყოველდღიური
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების
კულტურა? რამდენად კარგად მუშაობს ის?
როგორ შეიძლება გავაუმჯობესოთ?
• რამდენად უწყობს ხელს ჯანსაღი სამუშაო
გარემო ჩვენს ბიზნესს?
• რა სახის ჯანმრთელობასთან და
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები
გვაქვს გუნდში?
• გვაქვს რაიმე გეგმა, რომელიც დაგვეხმარება
რისკების იდენტიფიცირებაში, პრევენციასა
და კორექციაში?
• იცით, როგორ უნდა აცნობოთ სახიფათო
სიტუაციის, ინციდენტის ან სამუშაო
დაზიანების შესახებ?
• როგორ შეგვიძლია შევუწყოთ ხელი
ჩვენს გუნდში კარგ ჯანმრთელობასა
და კეთილდღეობას?

გაიგეთ მეტი
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ
„შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა“
თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეგვატყობინოთ
პრობლემის შესახებ ან ამხილოთ პოტენციური
დარღვევის შესახებ ჩვენი ანონიმური ცხელი
ხაზის (Speak-Up Line) მეშვეობით.
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მოგზა უ რ ობ ა

DON’T TRAVEL
IF YOU DON’T
NEED TO
მოგზაურობა
ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და გარემოს
დაცვის პასუხისმგებლობა არის ძირითადი
საკითხები, როდესაც ჩვენ ვმოგზაურობთ.
იმისათვის რომ უზრუნველვყოთ
საუკეთესო შედეგის მიღება ჩვენი
მოგზაურობიდან, ჩვენ ყურადღებით
წარვმართავთ ხარჯებსა და დროს.
გაიგეთ მეტი
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ჩვენი
„მოგზაურობისა და ხარჯების ინსტრუქცია“ და
„უსაფრთხოების პოლიტიკა“ ან ეწვიეთ ინტრანეტს.
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იმოქმედეთ სწორად

რას ნიშნავს ეს კომპანია Telia-სთვის?
ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ მივლინებები
და კრებები ყოველთვის პროდუქტიული
და უსაფრთხო იყოს თქვენთვის, როგორც
თანამშრომლისათვის და ხორციელდებოდეს
ხარჯების მხრივ ეფექტური პროვაიდერების
დახმარებით.
თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული ინფორმაცია, რომელიც
უკავშირდება ბიზნეს მოგზაურობებს, ჩვენს
შიდა ქსელში – ინტრანეტში.
როგორ უნდა მოვიქცე სწორად?
ყოველთვის მიჰყევით ჩვენს დამტკიცებულ
დაჯავშნის პროცესს – იხილეთ ჩვენი
ინსტრუქციები მოგზაურობისა და ხარჯებისათვის.
ყველა სახის მოგზაურობისათვის საჭიროა
მოგზაურობის მოთხოვნა და მისი დამტკიცება
მენეჯერის მიერ. ყოველთვის ეცადეთ
იმოგზაუროთ რენტაბელურად – ჩვენს
ნორმალურ პრაქტიკაში შედის ეკონომ-კლასის
დაჯავშნა და შეთანხმებული სტანდარტული
მომსახურებების მიღება, მაგ. სასტუმროებისა
და მანქანის ქირაობა. ყველა სახის ბონუსები ან
კომპენსაცია ხშირად მოგზაურის სქემებიდან, ან
დაგროვების ბარათები, რომლებიც უკავშირდება
ბიზნეს მოგზაურობებს, გამოიყენეთ
მხოლოდ და მხოლოდ მომავლის ბიზნეს
მოგზაურობებისთვის.
თქვენს პირად უსაფრთხოებას დიდი
მნიშვნელობა ენიჭება მოგზაურობის დროს.
წაიკითხეთ ჩვენი მოგზაურობის უსაფრთხოების
მასალები კომპანიის შიდა ქსელში (ინტრანეტში)
და გაიაზრეთ ამჟამინდელი მოგზაურობის
რისკები – მაღალი რისკის მქონე ქვეყნებში
მოგზაურობა შეზღუდულია და საჭიროებს
დამტკიცებას მენეჯერის მიერ.
მოემზადეთ მოგზაურობისათვის და წინასწარ
გაეცანით თქვენს დანიშნულების ადგილს,
ამოიწერეთ სასტუმროების, ადგილობრივი
საკონტაქტო პირებისა და ჩვენი მოგზაურობის
უსაფრთხოების მხარდაჭერის სამსახურის
საკონტაქტო დეტალები, ასე რომ სწრაფად
მიიღებთ დახმარებას, თუ დაგჭირდათ. რისკების
კონტროლი ასევე გვეხმარება ჩვენ მობილური
აპლიკაციით და ტელეფონის ნომრით.
ყოველთვის ფხიზლად იყავით მოგზაურობისას
და იმოქმედეთ სიტუაციის შესაბამისად.
ასევე გჭირდებათ ყურადღება კომპანიის
დოკუმენტებთან და სხვა სენსიტიურ
ინფორმაციასთან დაკავშირებით. დისკუსიებს,
სატელეფონო ზარებს, დოკუმენტებს და
პრეზენტაციებს შეგიძლიათ მარტივად
მოუსმინოთ ან წაიკითხოთ მოგზაურობის დროს,
ასე რომ შეინარჩუნეთ დაბალი პროფილი და
მოერიდეთ კომპანიის იდენტობის გამჟღავნებას
ან ჩვენი კოლეგების სახელების და კომპანიების
სახელების ხსენებას დიალოგის დროს.
გამოიყენეთ ეკრანის დამცავი თქვენი ლეპტოპის
ეკრანზე ინფორმაციის კონფიდენციალურად
შენახვის მიზნით.
ყველანაირი ბიზნეს მოგზაურობის დროს
მოიქეცით, როგორც ჩვენი კომპანიის ელჩი
– მოაგროვეთ ინფორმაცია დანიშნულების
ადგილის შესახებ ჩასვლამდე, რაც
დაგეხმარებათ ადგილობრივი კულტურისა და
ადათების დაცვაში. ნურასოდეს ისარგებლებთ
სექსუალური მომსახურებებით ბიზნეს
მოგზაურობის დროს, არც სამუშაო საათებში
და არც სამუშაოს დამთავრების შემდეგ.

პრაქტიკაში

სანამ ნებისმიერ მგზავრობას დაგეგმავდეთ,
განიხილეთ, ვირტუალური თანამშრომლობა
ხომ არ არის საკმარისი. ვიდეო კონფერენციას,
ტელეკონფერენციას და ონლაინ კრებების
საშუალებებს შეუძლიათ ფულის დაზოგვა; თავიდან
ირიდებთ გადაღლას და მოგზაურობის გამო
მოცდენას, რაც ამცირებს ჩვენს გავლენას გარემოზე.
არ არის ყოველთვის საჭირო გამგზავრება კრების
გამო, მაგრამ იყავით რეალისტი – თუ საჭიროა
წასვლა, ე.ი. საჭიროა.
როდესაც გეგმავთ ჯგუფთან ერთად
გამგზავრებას, დაფიქრდით, ნამდვილად
საჭიროა თუ არა ყველას გამგზავრება. თუ
საჭიროა, კარგად დაგეგმეთ მოგზაურობა
წინასწარ, რათა ხალხს საკმარისი დრო ჰქონდეს
ბილეთების დაჯავშნისათვის. როდესაც ხალხს
გამგზავრება შეუძლია სხვადასხვა ადგილიდან,
ყოველთვის შეარჩიეთ ადგილი, რომელიც
ყველაზე ნაკლებ სამგზავრო ხარჯს საჭიროებს.
წაიკითხეთ და თან იქონიეთ მოგზაურობის
დაზღვევის შესახებ ინფორმაცია და პოლისის
ნომერი, ჩაინიშნეთ ადგილობრივი სამოგზაურო
სააგენტოს ტელეფონის ნომერი, თუ დაგჭირდათ
მათთან დარეკვა მოგზაურობის დროს. ეცადეთ
ყოველთვის აირიდოთ არასაჭირო ცვლილებები
მოგზაურობის გეგმაში, თუ ისინი საჭიროებს
დამატებით ხარჯებს.

სამი ძირითადი რამ
1 	თქვენ წარმოადგენთ კომპანიას ბიზნეს
მოგზაურობის დროს.

2

	მოგზაურობა ყოველთვის არ არის საჭირო
– გაითვალისწინეთ ვირტუალური
თანამშრომლობა და იფიქრეთ გარემოს
დაცვისათვის ხელსაყრელ ვარიანტებზე.

3 	მიჰყევით ჩვენ მიერ დამტკიცებულ

პროცესს და სასურველ მომწოდებლებს
მოგზაურობის დაჯავშნის დროს.

ფ ულ ი ს გ ა თ ე თ რ ე ბ ა

კომპ ა ნია TE LIA

31

სამი ძირითადი რამ
1 	ჩვენ ვახორციელებთ ყველა ფინანსურ

აქტივობას გამჭვირვალედ და ეთიკურად.

2 	ჩვენ არ ვმონაწილეობთ გარიგებებში,

რომლებიც მოიცავს დაუკავშირებელ
მხარეებს, გადახდის უჩვეულო მეთოდებს
ან არანორმალურ ვადებსა და პირობებს.

3 	ჩვენ გულმოდგინედ შევისწავლით მესამე
პირების დოკუმენტებს ნებისმიერი
ბიზნეს გარიგების დადებამდე.

DON’T
LAUNDER
MONEY
ფულის გათეთრება
სტანდარტული პროცედურების დაცვით
და ყველა ფინანსურ ქმედებებში
გამჭვირვალობით, ჩვენ შეგვიძლია
დარწმუნებულები ვიყოთ, რომ ჩვენ
გამოვიმუშავებთ შემოსავალს ეთიკური
და ლეგალური გზებით.

განმარტება
ფულის გათეთრება არის ტერმინი, რომელიც
გამოიყენება იმ პროცესის აღწერისათვის, რა
გზითაც კრიმინალები ნიღბავენ კრიმინალური
საქმიანობით მოპოვებულ თანხებს ისე, რომ
ის წააგავს ლეგიტიმური წყაროდან მიღებულ
შემოსავალს.

იმოქმედეთ სწორად
რას ნიშნავს ეს კომპანია Telia-სთვის?
ჩვენი მიზანია, ყველა ფინანსური ქმედება
განვახორციელოთ გამჭვირვალედ და
ეთიკურად.
ეს გულისხმობს იმას, რომ არასოდეს
ვუკავშირდებით საეჭვო კრიმინალებს, არ
ვეხმარებით დანაშაულებრივი ქონების შეძენასა
თუ კონტროლში ან შესაბამისი დოკუმენტაციის
გაყალბება-განადგურებაში. ჩვენ ასევე არ
ვმონაწილეობთ გარიგებებში, რომლებიც
მოიცავს დაუკავშირებელ მხარეებს, გადახდის
უჩვეულო მეთოდებს ან არანორმალურ ვადებსა
და პირობებს.
როდესაც ვუკავშირდებით ამჟამინდელ ან
პოტენციურ კლიენტს ან მომწოდებლებს, ჩვენ
ამას ყოველთვის ვაკეთებთ პროფესიონალურად
და არაექსტრავაგანტულად.
როგორ უნდა მოვიქცე სწორად?
განახორციელეთ ყველა გარიგება და ფინანსური
აქტივობა სრული გამჭვირვალობითა და
სტანდარტული პროცესების შესაბამისად.
ყოველთვის მოახსენეთ საეჭვო ტრანზაქციებისა
და პოტენციური თუ ფაქტობრივი ფულის
გათეთრების შესახებ და შეასრულეთ ეს
ყველაფერი გულმოდგინედ მესამე მხარეებთან
ბიზნეს გარიგებების დადებამდე.

გაიგეთ მეტი

შეგიძლიათ შეიტყოთ უფრო მეტი, გამოთქვათ
უკმაყოფილება, გააკეთოთ მოხსენება
პოტენციური დარღვევის შესახებ ეთიკის
და შესაბამისობის ჯგუფთან ან თქვენს
ადგილობრივ ეთიკის და შესაბამისობის
ოფიცერთან დაკავშირების გზით.
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გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობა
ჩვენ ვქმნით ქსელს და ვაწვდით
მომსახურებას გარემოზე მინიმალური
ზემოქმედებით. ასევე ვეხმარებით
ჩვენს კლიენტებს და მომწოდებლებს,
შეამცირონ გარემოზე მათი ზემოქმედება.

პ ა სუ ხისმგებლ ობის მქ ონე ბიზნესის ქ ც ევ ის კოდექ სი

სამი ძირითადი რამ
1 	ეძიეთ შესაძლებლობები ენერგიის

ხარჯვის, სათბურის ეფექტის შემქმნელი
გამონაბოლქვებისა და ნარჩენების
შესამცირებლად.

2 	ჩვენს გარემოზე ზეგავლენის შემცირება
დაგვეხმარება ხარჯების შემცირებაში.

3 	გაითვალისწინეთ თქვენი ბიზნეს
გადაწყვეტილებების ზეგავლენა
გარემოზე.

DON’T WASTE
RESOURCES
განმარტებები

პრაქტიკაში

გარემოზე ზეგავლენა არის პროდუქტის ან
მომსახურების ეფექტი გარემოზე. ზეგავლენა
გათვალისწინებული უნდა იქნეს პროდუქციის
მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში –
წარმოებიდან საბოლოო გამოყენებამდე.

რა ვუთხრა კლიენტს, თუ ის მეკითხება, არის
თუ არა ჩვენი მომსახურებები გარემოსათვის
ხელსაყრელი?
ჩვენი მომსახურებები ეხმარება როგორც
მომხმარებლებს, ასევე ბიზნეს კლიენტებს
ურთიერთობა იქონიონ დისტანციურად,
გარემოზე ნაკლები ზეგავლენით, ვიდრე
მგზავრობისას. ისინი ასევე უზრუნველყოფენ
მუშაობის უფრო მოსახერხებელ გზებს და უფრო
ეფექტურ პროცესებს ნაკლები ზეგავლენით
გარემოზე. ჩვენი ნახშირბადის კვალი ძალიან
დაბალია, ძირითადად იმიტომ, რომ ჩვენ
ვყიდულობთ მწვანე ელექტროენერგიას
შვედეთსა და ევროპის რეგიონში. ჩვენ არ გვაქვს
მწვანე პორტფოლიო – ყველა ჩვენი მომსახურება
მწვანეა.

სათბურის ეფექტის შემქმნელი გამონაბოლქვი
არის აირი, რომელიც იწვევს გლობალურ
დათბობას. ეს მინიმუმამდე უნდა იქნეს
დაყვანილი.

იმოქმედეთ სწორად
რას ნიშნავს ეს კომპანია Telia-სთვის?
ჩვენი ძირითადი ზეგავლენა გარემოზე არის
ენერგიის გამოყენება, სათბურის ეფექტის
შემქმნელი გამონაბოლქვი და ნარჩენები.
ჩვენ შეგვიძლია ამ ზეგავლენის შემცირება
ენერგო-ეფექტური ქსელების აგებით
და, სადაც შესაძლებელია, განახლებადი
ენერგიის გამოყენებით, როგორიცაა მწვანე
ელექტროენერგია და მზის ენერგია, ნაცვლად
წიაღისეული საწვავისა, როგორიცაა დიზელი,
ბენზინი და ბუნებრივი აირი.
ჩვენ მინიმუმადე დაგვყავს და ხელახლა
ვამუშავებთ ნარჩენებს, შევიმუშავებთ და
ვაწვდით მომსახურებებს, რაც ეხმარება ჩვენს
კლიენტებს, შეამცირონ გარემოზე ზეგავლენა.
და მხოლოდ გარემოს დაცვაზე პასუხისმგებელი
მომწოდებლებისგან შეძენით ჩვენ კიდევ უფრო
შეგვიძლია შევამციროთ ჩვენს ბიზნესთან
დაკავშირებული ზეგავლენა გარემოზე.
როგორ უნდა მოვიქცე სწორად?
გაითვალისწინეთ თქვენი ბიზნეს
გადაწყვეტილებების მოკლე და გრძელვადიანი
ზეგავლენა გარემოზე – ყველზე იაფი
გადაწყვეტილება არ არის ხოლმე ხშირად
საუკეთესო გარემოს დაცვის პერსპექტივიდან
გამომდინარე.

როგორ შეუძლია გარემოსდაცვით
პასუხისმგებლობას შეამციროს ჩვენი ხარჯები?
რესურსები, როგორიცაა ელექტროენერგია,
ბენზინი და დიზელი, არ არის უფასო – თუ
ნაკლებს გამოვიყენებთ, ხარჯებს შევამცირებთ.
თუ ჩვენ შევამცირებთ ნარჩენებს, ეს ნიშნავს
იმას, რომ ნაკლები ხარჯები იქნება ნაგვის
გადამუშავებისათვის საჭირო. ნაგვის
გადამუშავების გაუმჯობესებით, ჩვენ
ვაუმჯობესებთ ხელახალი გამოყენების
შესაძლებლობას და მეორად გაყიდვას
ისეთი ნივთებისა, როგორიცაა, მაგალითად,
თუკი მეორად ტელეფონებს კლიენტები
დაგვიბრუნებენ.
რას გულისხმობს გარემოსდაცვითი
პასუხისმგებლობა ყოველდღიური
მუშაობისათვის?
ჩვენ ვნერგავთ ISO 14001 გარემოს მართვის
სისტემას – ხშირია მასზე მოთხოვნა ტენდერებში
და ეს კარგი საშუალებაა სტრუქტურული
გზით გარემოს ზეგავლენის მართვისათვის. ეს
გულისხმობს იმას, რომ მუდმივად ვაყალიბებთ
მიზნებს და ვაფასებთ ჩვენს ზემოქმედებას
გარემოზე, მათ შორის ენერგო ეფექტურობას,
გამონაბოლქვსა და ნარჩენების მართვას.

მიზნად დაისახეთ სამი პრინციპი – შემცირება,
ხელახალი გამოყენება და გადამუშავება –
ნაკლები ქაღალდისა და ელექტროენერგიის,
აღჭურვილობის ხელახალი გამოყენებით და
ნარჩენების გადამუშავებით.
იმისათვის რომ აირიდოთ გარემოზე ზეგავლენა
და მოგზაურობის ხარჯები, განახორციელეთ
ვირტუალური თანამშრომლობა სასურველი
ვარიანტით. თუ ნამდვილად საჭიროა
გამგზავრება, გაითვალისწინეთ, რომ
საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ან
მატარებლით მგზავრობა უმჯობესია, ვიდრე
მანქანით ან თვითმფრინავით სიარული.

გაიგეთ მეტი
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ
„გარემოსდაცვითი პოლიტიკა“ ან დაგვიკავშირდით
მისამართზე sustainability-group@teliacompany.com.
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დავიცვათ
ის, რაც
სწორია
ამხილე
ჩვენ მხარს ვუჭერთ კულტურას,
რომელიც ახალისებს
ყველა პირს, ისაუბროს
თავისუფლად – კულტურას,
რომელიც იცავს ადამიანის
უფლებებს, თანამშრომელთა
ღირსებას, ჯანმრთელობასა
და უსაფრთხოებას. ჩვენ
უზრუნველვყოფთ უსაფრთხო,
დაცულ და კონფიდენციალურ
საშუალებას იმისათვის, რომ
გამოხატოთ თქვენი პრობლემა
და დასვათ შეკითხვები,
როდესაც ტრადიციული გზები
ან ხელმისაწვდომობა დაბალი
ან შეუსაბამოა.

როგორ უნდა მოვიქცე
სწორად?

რა ხდება, როდესაც
მოხსენებას წარვადგენ?

ყოველთვის სწრაფად მოახდინეთ რეაგირება,
თუ შენიშნავთ ჩვენი კოდექსის დარღვევას.

სპეციალური სამძებრო გუნდი გადახედავს
თქვენ მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას და
მიიღებს შესაბამის ზომებს. თქვენ მიიღებთ
მოხსენების ნომერს, რომლის მეშვეობითაც
შეგიძლიათ იმის გაკონტროლება, თუ რა
ნაბიჯები იქნა გადადგმული და დაგაკავშირებთ
გამომძიებელთან

თუ გაქვთ ინფორმაცია მომწოდებლის,
კლიენტის ან სხვა ბიზნეს პარტნიორის მიერ
წესების პოტენციური დარღვევის შესახებ, ან თუ
შენიშვნები გაქვთ იმასთან დაკავშირებით, თუ
როგორ წარვმართავთ ბიზნესს Telia-ში, პირველ
რიგში უნდა მიმართოთ თქვენს მენეჯერს,
ადამიანური რესურსების განყოფილებას,
იურიდიულ დეპარტამენტს, ჯგუფის ან
ადგილობრივ ეთიკისა შესაბამისობის ოფიცერს.
თუ უფრო სერიოზული საკითხია, შეგიძლიათ
ანონიუმური ცხელი ხაზის (Speak-Up Line)
გამოყენება

ცხელი ხაზი
(SPEAK-UP LINE)
ცხელი ხაზი (Speak-Up Line) არის მარტივი,
დაცული და კონფიდენციალური არხი, სადაც
შეგიძლიათ წამოჭრათ საკითხი და ამხილოთ
ნებისმიერი ქმედება.
ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მოხსენების
გაკეთება, 24-საათიან რეჟიმში, სამაგიეროს
მიზღვის შიშის გარეშე. თქვენ შეგიძლიათ
დარჩეთ ანონიმურად, მაგრამ თუ თქვენ ირჩევთ
ვინაობის გამხელას, თავს გრძნობთ დაცულად
და შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ
თქვენი მოხსენება დარჩება კონფიდენციალური.
შეგიძლიათ გამოიყენოთ ცხელი ხაზი (Speak-Up
Line) და მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია
მის შესახებ აქ: www.speakupline.ethicspoint.com.
ასევე, შეგიძლიათ ელექტრონული ფოსტით
მიწეროთ სპეციალურ საგამოძიებო გუნდს
მისამართზე speak-up-line@teliacompany.com.

ყველა კომუნიკაცია ანონიმურია და სრული
ნდობით ტარდება – ჩვენი „პასუხისმგებლობის
მქონე ბიზნესის ქცევის კოდექსი“ კრძალავს
ნებისმიერ შურისძიებას მამხილებლის
წინააღმდეგ.

რა არის შურისძიება?
შურისძიება არის თანამშრომლის დაშინების
აქტი, რომ არ ამხილოს დარღვევა ან
არ მოითხოვოს საკუთარი უფლებების
დაცვა. გამჭვირვალე მუშაობის კულტურა
დამოკიდებულია ჩვენზე, რომ კომფორტულად
ვიგრძნოთ თავი, რომ შეგვეძლოს საუბარი შიშის
გარეშე, ამიტომაც ვაკეთებთ ყველაფერს ამის
მისაღწევად.
კერძოდ, ჩვენ არ ვეგუებით სანქციის
დაწესების, არახელსაყრელი პირობების
შექმნის ან დისკრიმინაციის მცდელობას
ადამიანისადმი, რომელიც გააკეთებს მოხსენებას
ან ითანამშრომლებს კომპანიის გამოძიებაში.
ჩვენ მივიღებთ შესაბამის ზომებს, მათ
შორის დასაქმების შესაძლო შეწყვეტას, თუ
მენეჯერი ნებსით თუ უნებლიეთ გაამჟღავნებს
მამხილებლის ვინაობას.
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არასწორი ქმედების
შესახებ მოხსენებით
შეგიძლიათ
გააუმჯობესოთ
თქვენი სამუშაო
ადგილი
ცხელი ხაზი
SPEAK-UP LINE@
TELIACOMPANY.COM
ეს გამოცემა წარმოადგენს
„პასუხისმვებლობის მქონე
ბიზნესის ქცევის კოდექსის“
ერთ ნაწილს.
ყველა უფლება დაცულია.
დაუშვებელია ამ გამოცემის
გამრავლება კომპანია Telia-ს
ნებართვის გარეშე.
ვერსია 1.0.
დაბეჭდვის წელი: 2016 წ.
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DONTDOTHISATWORK.
TELIACOMPANY.COM

არასწორი ქმედების შესახებ მოხსენებით შეგიძლიათ გააუმჯობესოთ თქვენი სამუშაო ადგილი.
www.speakupline.ethicspoint.com ან ელფოსტა: speak-up-line@teliacompany.com
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