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విషయ సూచిక
09

03
వెల్లడించడం మరియు
టు బడిదారులు
పెట్

మా విలువలు

10

05
ప్రభుత్వం, సొసైటీ మరియు
థా నిక సమాజాలు
స్

ఆరోగ్యం, భద్రత మరియు
పర్యావరణం

11

06
ఆసక్తుల వైరుధ్యం

వాణిజ్యం, ఖాతాదారులు,
తు లు మరియు సేవలు.
ఉత్పత్

12

07
లంచాలు మరియు అవినీతికి
వ్యతిరేక విధానం

పోటీదారులు

14

08
ఉద్యోగులు మరియు
మానవహక్కులు

Speak up
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మా విలువలు

వెసువియస్ యొక్క నాలుగు కార్పొరేట్ విలువలు పనిలో మన రోజువారీ
రా థమికమైనవి. అవి స్థిరమైన ప్రవర్తనను నడిపిస్
తా యి,
ప్రవర్తనకు ప్
సమూహం యొక్క సాధారణ సంస్కృతి యొక్క వ్యక్తీకరణ, సమూహం
తా యి మరియు
యొక్క ఇమేజ్ను మా బాహ్య వాటాదారులకు ప్రో త్సహిస్
దా నాన్ని
మేము మా వినియోగదారులకు అందించే వాణిజ్య వాగ్
తా యి.
బలపరుస్
మా విలువలు:
ధైర్యం: భయాలను అధిగమించడానికి ఉద్యోగులకు శక్తి నిచ్చే ధైర్యం యొక్క
సంస్కృతి వృద్ధి, మార్పు మరియు మనుగడకు ఎంతో అవసరం. మేము
కోల్పోవటానికి నిరాకరించినప్పుడు ధైర్యం వ్యక్తమవుతుంది, ఒక వ్యక్తి
అదనపు మైలు వెళ్ళినప్పుడు తమ కోసం కాదు, సంస్థ యొక్క ప్రయోజనం
కోసం.
బాధ్యత: మా స్వంత పనికి మరియు మా బృందానికి మేము
జవాబుదారీగా ఉంటాము - మేము విజయాలను జరుపుకుంటాము
మరియు సమస్యలు తలెత్తి నప్పుడు, మేము వెంటనే వాటిని
తా ము. సంస్థ సాధించిన విజయాలలో మనలో ప్రతి ఒక్కరూ
పరిష ్కరిస్
వ్యక్తి గతంగా మరియు ఒకరినొకరు భాగస్వామిగా ఉంటారు.
గౌరవం: గౌరవం అనేది సానుకూల మరియు విజయవంతమైన పని
సంస్కృతికి మూలస్తంభం. మేము ఒకరినొకరు గౌరవించుకున్నాము,
ఆలోచనలతో మేము వారితో ఏకీభవించనప్పటికీ, మరియు సంస్థ కోసం. ఒక
రా యాలను
బలమైన సమిష్టిని సృష్టించడానికి మేము మా విభిన్న అభిప్
తా ము.
మరియు దృక్పథాలను యూనిట్ చేస్
తా ము - మంచి పని చేయడానికి
శక్తి : మేము విజయం కోసం ప్రయత్నిస్
ఒకరినొకరు నిరంతరం ప్రేరేపించడం మరియు ప్రేరేపించడం. నాణ్యమైన
పనికి సానుకూల మరియు శక్తి వంతమైన పని వాతావరణం అవసరం.
తా ము, మా బృందాలను
మేము ప్రతిరోజూ రాణించటానికి ప్రయత్నిస్
తా ము.
ప్రో త్సహించడానికి మరియు అభివృద్ధి చెందడానికి ప్రో త్సహిస్
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ఎనిమిది
ముఖ్య
అంశాలు

మా ప్రవర్తనా నియమావళిలో 8 కీలకాంశాలున్నాయి:

01. ఆరోగ్యం, భద్రత మరియు పర్యావరణం

తు లు మరియు సేవలు.
02. వాణిజ్యం, ఖాతాదారులు, ఉత్పత్

03. లంచాలు మరియు అవినీతికి వ్యతిరేక విధానం

04. ఉద్యోగులు మరియు మానవహక్కులు

టు బడిదారులు
05. వెల్లడించడం మరియు పెట్

థా నిక సమాజాలు
06. ప్రభుత్వం, సొసైటీ మరియు స్

07. ఆసక్తుల వైరుధ్యం

08. పోటీదారులు
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01
ఆరోగ్యం,
భద్రత
మరియు
పర్యావరణం

ఆరోగ్యం, భద్రత మరియు పర్యావరణ విషయాలు ప్రధాన స్రవంతి
యాజమాన్యం బాధ్యతలు. మా ఉద్యోగులు, ఖాతాదారులు,
సరఫరాదారులు, కాంట్రా క్టర్లు , సందర్శకులు, సాధారణ ప్రజానీకం మరియు
మా కార్యకలాపాల ద్వారా ప్రభావితం అయ్యే ఇతరుల ఆరోగ్యం మరియు
్త ాం. మా కార్యకలాపాల్లో ని ఆరోగ్య, భద్రత మరియు
భద్రతను మేం సంరక్షిస
పర్యావరణ భావాల నుంచి ప్రజాఆందోళనలను మేం నిర్మాణాత్మకంగా
్త ాం.
పరిష ్కరిస
మేము:

+ మరింత

సమాచారం
వెసూవియస్ కొరకు పని
చేసే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా
తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన
వెసూవియస్ ఆరోగ్య, భద్రత
మరియు పర్యావరణ పాలసీల
ద్వారా ఈ సూత్రా లకు మద్దతు
అందించబడుతుంది.

•

మా ఉద్యోగులు అందరికి కూడా ఆరోగ్యవంతమైన, భద్రమైన
్త ాం.
మరియు సురక్షిత పని వాతావరణాన్ని కల్పిస

•

మా ఆరోగ్య, భద్రత మరియు పర్యావరాణ అంశాలకు సంబంధించిన
టు బాట్
లు మరియు బాధ్యతలను తీర్చడం కొరకు తగిన మానవ
కట్
మరియు పదార్థ వనరులను మరియు శిక్షణను అందించడం

•

తు ల సంభావ్య పర్యావరణ ప్రభావాలను అభివృద్ధి దశలోనే
కొత్త ఉత్పత్
పరిగణనలోకి తీసుకోవడం

•

మానవ ఆరోగ్యం లేదా పర్యావరణంపై తీవ్రంగా ప్రభావం చూపించే
థా ల విడుదలను కనిష్టం చేయడం, సురక్షితం చేయడం లేదా,
పదార్
ఒకవేళ సాధ్యమైతే నిరోధించడం

•

థా లు, శక్తి మరియు ఇతర వనరులను జాగ్రత్తగా
పదార్
థా లను తగ్గించడం మరియు రీసైక్లింగ్
ఉపయోగించడం ద్వారా వ్యర్
అవకాశాలను గరిష్టం చేయడం

•

మద్యం లేదా మాదక ద్రవ్యాల వినియోగానికి సంబంధించి
ప్రమాదాలు లేదా పని వాతావరణం కల్పించడం
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02
వాణిజ్యం,
ఖాతాదారులు,
తు లు
ఉత్పత్
మరియు సేవలు.

మా లక్ష్ యాలు సాధించడానికి దీర్ఘకాలిక, సానుకూల ఖాతాదారుల
సంబంధాలు అనేవి ఎంతో కీలకమైనవి. ఇప్పటికే ఉన్న మరియు సంభావ్య
ఖాతాదారులతో, ఏజెంట్లతో, పంపిణీదారులతో, సరఫరాదారులతో
మరియు ఇతర వ్యాపార భాగస్వాములతో వ్యవహరించేటప్పుడు, పరస్పర
మర్యాద మరియు నమ్మకం ఆధారంగా సమగ్రత, అందరితో నిష్పాక్షికంగా
మరియు ఏకరీతిగా వ్యవహరించడానికి సంబంధించిన ప్రశ్నించలేని
పేరుప్రఖ్యాతులను మనం కొనసాగించాలి.
మేము:
•

మేం ఎల్లప్పుడూ కూడా నమ్మకమైన, సురక్షితమైన మరియు
ఖాతాదారుల అవసరాలను తీర్చే అత్యుత్తమ నాణ్యత కలిగిన
తు లను నిరంతరం అందిస
్త ాం.
ఉత్పత్

•

్త ాం.
అత్యున్నత నాణ్యత, నమ్మకమైన ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీస్ అందిస

•

వెసూవియస్ గురించి స్పష్టమైన, వివేచనతో కూడిన మరియు
్త ాం మరియు మా
ఉపయోగకరమైన సమాచారాన్ని మాత్రమే అందిస
తు లు మరియు సేవలకు సంబంధించి తప్పుడు లేదా తప్పుతోవ
ఉత్పత్
పట్టించే ప్రకటనల నుంచి దూరంగా ఉంటాం

•

ఆసక్తుల వైరుధ్యం, బహుమతులు మరియు లంచాలకు
రూ పు పాలసీలకు కట్
టు బడి ఉండటంతోసహా
సంబంధించిన గ్
్త ాం
పారదర్శకంగా మొత్తం వ్యాపారాన్ని నిర్వహిస

•

్త ాం మరియు ఉద్దేశించబడ్డ
ఇతరుల గోప్యమైన సమాచారాన్ని సంరక్షిస
ప్రయోజనానికి మాత్రమే ఉపయోగించడం మరియు,వ్యక్తి గత లాభాల
గా లేని వ్యాపార కార్యకలాపానికి ఉపయోగించం.
కొరకు లేదా సరిగ్
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03
లంచాలు మరియు
అవినీతికి వ్యతిరేక
విధానం

+ మరింత

సమాచారం
మా అవినీతి మరియు
లంచాల వ్యతిరేక పాలసీలు
రూ పు
మరియు సంబంధిత గ్
వారీ సమ్మతి ప్రోత్సాహాకాల
ద్వారా ఈ సూత్రా లకు మద్దతు
కల్పించబడుతుంది.

మా వ్యాపార నిర్వహణలో ఎలాంటి అవినీతి విధానాలను మేం సహించం.
దీనిని సాధించడం కొరకు:
•

లు , సరఫరాదారులు, జాయింట్ వెంచర్ భాగస్వాములు లేదా
ఏజెంట్
ఇతరులతో సహా వెసువియస్ తరపున పనిచేసే ఏ ఉద్యోగి లేదా ఏ
వ్యక్తి అయినా, ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా, సరఫరాదారులు లేదా
ప్రభుత్వ ప్రతినిధులతో సహా ఏ వ్యక్తి కైనా చెల్లింపులు లేదా విలువైన
వస్తు వులను అందించడం, అభ్యర్థించడం లేదా అంగీకరించడం
లేదు. ఏదైనా సరికాని వ్యాపార ప్రయోజనాన్ని పొందటానికి లంచం
లేదా ప్రేరణగా.

•

మా లేదా మరొకరి వ్యక్తి గత భద్రత ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు మినహా,
మేం సులభతర చెల్లింపులు చేయము.

•

గొ నడం మరియు ఆతిధ్యం అందించడం
వినోద కార్యక్రమాల్లో పాల్
అనేది సాధారణ వ్యాపార కార్యకలాపంలో భాగం, ఇది అన్ని
సంబంధిత పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకొని యోగ్యమైనదిగాను,
సముచితంగాను మరియు తగినదిగా ఉంటుంది మరియు అవినీతి
ప్రయోజనం భావనను రేకెత్తించదు.
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04
ఉద్యోగులు
మరియు
మానవహక్కులు

రా తిపదికన మంచి విశ్వాసంతో ఉద్యోగులు
వ్యక్తుల హోదాకు గౌరవం ప్
్ర ాంతంలో
వ్యవహరించాలి. వెసూవిస్ తాను కార్యకలాపాలను నిర్వహించే ప
జా తీయ మానవ హక్కుల ప్రమాణాలను గుర్తిస
్త ుంది మరియు
అంతర్
తన కార్యకలాపాల్లో బాలకార్మికులు లేదా బలవంతంగా కార్మికులను
ఉపయోగించడాన్ని సహించదు.
మేము:

+ మరింత

సమాచారం
ఈ సూత్రా లకు మా ఉద్యోగి
పాలసీలు మరియు మానవ
వనరుల పాలసీలు మద్దతు
తా యి.
అందిస్

•

మా ఉద్యోగులు చెప్పేది జాగ్రత్తగా వింటాం మరియు ఉత్పాదకత, పని
నాణ్యత మరియు ఉద్యోగ పరిస్థితులను మెరుగుపరచడంలో వారిని
్త ాం.
నిమగ్నం చేస

•

్ర ాంతం, లింగం, లైంగిక
జాతి, రంగు, జాతీయ,సంస్కృతిక, పుట్టి న జాతి, ప
దృక్పథం, వయస్సు, వైకల్యత లేదా ఉద్యోగ పనితీరుకు సంబంధం లేదని
అనువర్తించే చట్టం ద్వారా నిషేధించబడ్డ ఏదైనా ఇతర కారణాలతో
సంబంధం లేకుండా వ్యక్తి గత సామర్థ్యం, సాధించిన విజయాలు మరియు
రూ ట్మెంట్, ట్రైనింగ్, ప్రమోషన్,
అనుభవం మరియు ప్రవరన ఆధారంగా రిక్
కెరీర్ అభివృద్ధి, తొలగించడం మరియు అదేవిధంగా ఉపాధి సంబంధించి
్త ాం.
అంశాలు నిష్పాక్షికంగా మరియు పారదర్శకంగా ఉండేలా చూస

•

వివక్ష లేదా వేధింపులను క్షమించకుండా ఉంటాంటం

•

మా ఉద్యోగుల భౌతిక లేదా మానసిక స్వస్థతపై వ్యతిరేక ప్రభావం
్త ాం
చూపించని పని వాతావరణాన్ని కల్పిస

•

టు గా వ్యాపార
ఉద్యోగులకు వారి నైపుణ్యాలు మరియు అనుభవానికి తగ్గట్
్త ాం
విజయాని వాస్తవికమైన మేరకు, ఉద్యోగులకు వేతనాలను చెల్లిస

•

రూ పువిజన్, లక్ష్ యాలు మరియు
వారిపై ప్రభావం చూపించే మరియు గ్
ప్రణాళికపై ప్రభావం చూపించే ముఖ్యమైన అభివృద్ధి అంశాల్లో మా
్త ాం
ఉద్యోగులకు సమాన పాత్ర కల్పిస

•

ఉద్యోగులతో దాపరికం లేని, నిజాయితీ మరియు మర్యాదపూర్వకమైన
రీతిలో మేం మాట్లా డతాం.

•

పని సంబంధిత వివాదాలను పరిష ్కరించడానికి సమర్థవంతమైన
్త ాం
ప్రక్రి యలను నిర్వహిస

•

ఉద్యోగుల రికార్డు లు గోప్యంగా ఉంచడం మరియు చట్టబద్ధమైన
్త ాం,
వ్యాపార ప్రయోజనాల కొరకు మాత్రమే వ్యక్తి గత సమాచారం సేకరిస
్త ాం మరియు వెల్లడిస
్త ాం
ఉపయోగిస
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05
వెల్లడించడం
మరియు
టు బడిదారులు
పెట్

వెసూవియన్ వాటాదారుల స్వంతం. స్థిరమైన మరియు లాభాదాయక వృద్ది ని
అదేవిధంగా భాగస్వాములకు విలువను అందించే బాధ్యతాయుతమైన
్త ాం. వనరులను వివేకంగాను మరియు
రీతిలో మేం మా వ్యాపారాన్ని నిర్వహిస
రూ పు ఆస్థు లను
సమర్థవంతంగానూ వినియోగించుకోవడం ద్వారా గ్
సంరక్షించడం మరియు కాపాడటంలో ప్రత్యేక జాగ్రత్త వహించబడుతుంది.
మేము:
•	మేం చేపట్టి న లావాదేవీలు, ఎంతో దృఢతరమైన నియంత్రణ వ్యవస్థ
ద్వారా మద్దతు కల్పించబడే వ్యాపారం ఆర్థి క పరిస్థితికి కచ్చితంగా మరియు
నిష్పాక్షికంగా ప్రతిబింబించే విధంగా మేం బుక్స్ మరియు రికార్డు లను
ఉంచుతాం.

+ మరింత

సమాచారం
మా గవర్నెన్స్ పాలసీలు,
ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ పాలసీలు
మరియు కంపెనీ సెక్యూరిటీలు
మరియు అంతర్గత సమాచారంపై
వ్యవహరించే పాలసీలు
ఈ సూత్రా లకు మద్దతును
తా యి.
అందిస్

•

టు బడిదారులకు, క్రమం తప్పకుండా సకాలంలో గ్
రూ పు ఆర్థి క
పెట్
రూ పు స్థితిని తేలికగా అర్థం
సమాచారం మరియు సంతులనం చేయబడ్డ గ్
్త ాం.
చేసుకునేవిధంగా అందిస

•

్త ాం
కార్పొరేట్ పరిపాలనలో అత్యుత్తమ విధానాలను అమలు చేస

•

రూ పు వ్యాపారానికి సంబంధించి పెట్
టు బడిదారుల
పరిపాలన లేదా గ్
్త ాం
ప్రశ్నలకు స్పష్టంగా ప్రతిస్పందిస

•

టు బడిదారులు అందరిని ఏకరీతిగాను మరియు నిష్పాక్షికంగా చూస
్త ాం
పెట్
మరియు మరొకరి ప్రయోజనాలను పణంగా పెట్టి ఒక పెట్టబడిదారుడు
టు బడిదారుల తరగతికి ప్రయోజనం చేకూర్చడాన్ని నిరోధిస
్త ాం
లేదా పెట్

•

మన విధులను చేపట్టడంలో, మన సలహాదారులు మరియు ఆడిటర్లతో;
టు బడి సమాజంతో సంభాషించేటప్పుడు నిక్కచ్చిగా, నిజాయితీ
మరియు పెట్
మరియు ప్రొ ఫెషనల్గా ఉంటాం.

•

ప్రకటించేంత వరకు అంతర్గత సమాచారం మొత్తాన్ని గోప్యంగా ఉంచుతాం
మరియు వెసూవియస్ షేర్ల అమ్మకాల వ్యాపారం కొరకు ఎన్నడూ
ఉపయోగించం లేదా ఇతరులు అటువంటి ప్రయోజనం కొరకు ఎన్నడూ
్త ాం.
ఉపయోగించకుండా చూస
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06
ప్రభుత్వం, సొసైటీ
థా నిక
మరియు స్
సమాజాలు

మేం ఎక్కడ వ్యాపారం చేసినా, మంచి కార్పొరేట్ సిటిజన్లుగా ఉండాలని
కోరుకుంటాం. మేం రాజకీయ కార్యక్రమాలకు సంబంధించి పన్నుల
థా నిక చట్టా లు, శాసనాలు
చెల్లింపులతో సహా అన్ని జాతీయ మరియు స్
్త ాం.
మరియు నియంత్రణలను పాటిస
మేము:
•

థా నిక సంస్కృతికి సంబంధించి మా అంతట మేం
స్
థా నిక సమాజాలతో మేం
అవగాహన పెంపొందించుకుంటాం, స్
వ్యవహరించేటప్పుడు యోగ్యమైన, వినూత్నమైన మరియు
రూ పులో పంచుకునేందుకు
సున్నితమైన అనుభవాలను గ్
్త ాం.
ప్రో త్సహిస

్ర ాంతీయ మరియు స్
థా నిక చింతలు, ఆచారాలు మరియు
•	ప
్త ాం మరియు పరిగణనలోకి
సంప్రదాయలకు మర్యాద ఇస
తీసుకుంటాం.
•

+ మరింత

సమాచారం
మా మానవ వనరుల పాలసీల
ద్వారా ఈ సూత్రా లకు మద్దతు
అందించబడుతుంది.

ఈ ప్రవర్తనా నియమావళిలో పొందుపరచబడ్డ లంచాలు మరియు
థా నిక చట్టా లు మరియు
అవినీతి వ్యతిరేక సూత్రా లతో సహా, స్
నిబంధనలకు అనువుగా మా ప్రజా వ్యవహారాలను మా అంతట
్త ాం
మేం నైతికంగా అనుసరిస
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07
ఆసక్తుల వైరుధ్యం

రూ పు అత్యుత్తమ ఆసక్తులకు
ఉద్యోగులు, అధికారులు మరియు డైరెక్టర్లు గ్
అనుగుణంగా వ్యవహరించడం అనేది విధి, మరియు వ్యక్తి గతంగా
థా నాన్ని
తమకు లేదా ఇతరులకు లాభాన్ని చేకూర్చేందుకు తమ స్
రూ పు అత్యుత్తమ ఆసక్తులకు విరుద్ధంగా
ఉపయోగించుకోరాదు లేదా గ్
రూ పు ఆసక్తులతో వైరుధ్యత
పనిచేయరాదు. ఏ వ్యక్తి గత ఆసక్తులు అయితే గ్
కలిగి ఉండేలా కనిపించడం లేదా మన విధుల ప్రదర్శనపై తప్పుగా
తా యో వాటిని పరిహరించాలి. ఆసక్తి వైరుధ్యతను అన్ని
ప్రభావం చూపిస్
సమయాల్లో పరిహరించడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు కనుక, ఉద్యోగి ఆసక్తులు
రూ పు
లేదా వారి కుటుంబం మరియు దగ్గర సంబంధాల ఆసక్తులు, గ్
ఆసక్తులతో వైరుధ్యంగా ఉండటం లేదా వైరుధ్యత చోటు చేసుకునే ప్రమాదం
గణనీయంగా ఉన్నప్పుడు, యజమాని తక్షణం వారి డైరెక్ట్ లైన్ మేనేజర్కు
వైరుధ్యం లేదా సంభావ్య వైరుధ్యం గురించి తెలియజేయాలి.
ఉద్యోగులు ఎన్నటికీ వీటిని చేయరాదు:
•

యజమాన్యం నుంచి అటువంటి సంబంధానికి సంబంధించి పూర్వ
రూ పుకు పోటీగా నిలిచే లేదా పోటీదారులతో
ఆమోదం పొందకుండా గ్
రూ పు
వ్యాపారం చేసే లేదా చేయగల, బయట సంస్థలతో గ్
తరఫున ఎలాంటి ప్రత్యక్ష లేదా పరోక్ష వ్యాపారం, ఆర్థి క లేదా ఇతర
టు కొనరాదు.
సంబంధాలను పెట్

•

యాజమాన్యం నుంచి ముందస్తుగా అనుమతి పొందకుండా, వారికి
లేదా సంబంధిత పక్షా నికి వ్యక్తి గత ఆసక్తి ఉన్న ఏదైనా లావాదేవీలో
రూ పుకు ప్
రా తినిధ్యం వహించరాదు.
గ్

•

రూ పు లేదా బిజినెస్ అసోసియేట్కు లేదా చెందిన గోప్యమైన
గ్
సమాచారాన్ని తప్పుడు రీతిలో ఉపయోగించడం లేదా మరోవిధంగా
వెల్లడించ కూడదు.

•

రూ పుతో పోటీపడటం లేదా పోటీపడేవారికి సాయపడరాదు
గ్

•

కమర్షియల్ ఎంటర్ప్రైజస్ వారి ఏదైనా బాహ్యబోర్డుకు, అటువంటి
రూ పు మేనేజ్మెంట్ ద్వారా ఆమోదించబడి మరియు
బోర్డు మెంబర్షిప్, గ్
రూ పు ఆసక్తులతో ఎలాంటి వైరుధ్యం లేదని కనుగొన్నప్పుడు తప్ప పని
గ్
చేయ రాదు.

•

ఎవరైనా బిజినెస్ అసోసియేట్ లేదా పోటీదారునితో బేరసారాలు
చేయడం లేదా వ్యక్తి గత లబ్ధి కొరకు డబ్బును స్వీకరించరాదు

•

ఎవరైనా బిజినెస్ అసోసియేట్ లేదా పోటీదారుడి నుంచి వారి
స్వతంత్రత లేదా వృత్తి పరమైన తీర్పుపై ప్రభావం కనపరచడం లేదా
ప్రభావం కనపరిచేలా ఉండే ద్రవ్యేతర బహుమతి, సేవ లేదా ఏదైనా
ఇతర వస్తు వును ఆమోదించరాదు.
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08
పోటీదారులు

మేం పోటీని తీవ్రంగా తీసుకుంటాం, అయితే నిజాయితీగా మరియు
గాల్లో పోటీదారులపై మేం ప్రయోజనాన్ని కోరుకోం.
చట్టవ్యతిరేక మార్
మేము:

+ మరింత

సమాచారం
మీ పోటీ మరియు అవిశ్వాస
పాలసీల ద్వారా ఈ సూత్రా లకు
మద్దతు కల్పించబడుతుంది.

•

మా పోటీదారులతో ఎన్నడూ వాణిజ్యపరమైన సున్నితమైన
సమాచారం పంచుకోం (ధరలు, సామర్థ్యం, ఉత్పత్తి , అమ్మకాల
వాల్యూం, మార్కెట్ షేర్లు , వాణిజ్య వ్యూహం లేదా ఖర్చులతో సహా).

•

అసంగతమైన రీతిలో పోటీదారుకి సంబంధించిన సమాచారాన్ని
పొందడం నుంచి నిరోధించం

•

నిరోధకాత్మక లేదా చట్టవిరుద్ధ వ్యాపార విధానాల్లో ఎన్నడూ నిమగ్నం
కాకపోవడం లేదా మార్కెట్ స్థితిని దుర్వినియోగం చేయం

•

తు లకు సంబంధించి తప్పుడు
మా పోటీదారులు లేదా వారి ఉత్పత్
లేదా తప్పుతోవ పట్టించే వ్యాఖ్యలు లేదా క్లెయింలతో సహా, అనైతిక
్త ాం.
పోటీలో నిమగ్నం కాకుండా నిరోధిస
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గోప్యత మరియు
డేటా రక్షణ

వెసువియస్ వ్యక్తుల గోప్యతను రక్షించడానికి మరియు గౌరవించటానికి
టు బడి ఉన్నారు.
కట్
ప్రతి ఒక్కరికీ వారి వ్యక్తి గత డేటా ఎలా నిర్వహించబడుతుందనే విషయంలో
హక్కులు ఉన్నాయి. దాని కార్యకలాపాల సమయంలో వెసువియస్ తన
సిబ్బంది, కస్టమర్లు , సరఫరాదారులు మరియు ఇతర మూడవ పార్టీ ల
రా సెస్
గురించి వ్యక్తి గత డేటాను సేకరించి, నిల్వ చేయవచ్చు మరియు ప్
చేయవచ్చు. అటువంటి డేటాను తగిన మరియు చట్టబద్ధమైన పద్ధతిలో
్త ుంది.
చికిత్స చేయవలసిన అవసరాన్ని వెసువియస్ గుర్తిస
వెసువియస్ డేటా ప్రొటెక్షన్ పాలసీ గ్లో బల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ చట్టంలో
్త ుంది మరియు మేము డేటా ప్రొటెక్షన్
ఉన్న సూత్రా లను ప్రతిబింబిస
్త ుంది. మా విధానం మరియు /
సమస్యలను ఎలా సంప్రదించాలో నిర్దే శిస
థా నిక చట్టా ల కంటే కఠినంగా ఉంటే, మేము మా స్వంత
లేదా విధానాలు స్
టు బడి ఉంటాము. స్
థా నిక చట్టం మా సూత్రా ల కంటే
ప్రమాణాలకు కట్
కఠినంగా ఉంటే, మా పాలసీని మార్గదర్శకంగా ఉపయోగించి మేము
తా ము.
దానికి అనుగుణంగా నడుస్

్త ుందని
ఇది పనిచేస
ధా రించుకోండి
నిర్

టు బడి ఉండే రీతిలో మేం ఎల్లప్పుడూ మా
మా ప్రవర్తనా సూత్రా లకు కట్
్త ాం. చాలా సందర్భాల్లో , యోచనాపూ
వ్యాపార కార్యకలాపాలను నిర్వహిస
ర్వక నిర్ణ యం తీసుకోవాలి. ప్రవర్తనా నియమావళి అర్థం లేదా పరిధి
గురించి ఒకవేళ మీకు ఏదైనా సందేహం ఉన్నట్లయితే దయచేసి మీ
రూ ప్ అథారిటీని సంప్రదించండి.
సూపర్వైజర్ లేదా ఇతర గ్
టు బడి ఉండకపోవడం వల్ల
ఈ ప్రవర్తనా నియమావళికి కట్
వెసూవియస్కు అదేవిధంగా వ్యక్తి గతంగా ఉద్యోగులకు అపరాధం,
పెనాల్టీ లు, పేరుప్రఖ్యాతులకు విఘాతం మరియు నేర బాధ్యత పరంగా
పరిణామాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి. ఈ ప్రవర్తనా నియమావళి
లుగా అనుమానించినా లేదా గుర్తించినా, తగిన పరిశోధన
ఉల్లంఘించినట్
నిర్వహించబడుతుంది. వర్తించే చోట, ఉద్యోగం నుంచి తొలగించడం వరకు,
క్రమశిక్షణా చర్యల తీసుకోవడం ద్వారా నివారణ చర్యలు చేపట్టబడతాయి.
ఈ ప్రవర్తనా నియమావళి నియమిత కాలపరిమితిలోసమీక్షించబడుతుంది.
ఇది ఏవిధంగా అనుసరించబడుతున్నదనే విషయాలను సైతం మేం
్త ాం. ఈ ప్రవర్తనా నియమావళికి సంబంధించిన ఏమైనా వ్యాఖ్యలు
పర్యవేక్షిస
రూ ప్ జనరల్ కౌన్సిల్కు రిఫర్ చేయబడతాయి.
గ్

Speak Up
అనువర్తించే అన్ని రకాల చట్టా లను పాటించడం
ద్వారాను, వెసూవియస్(Vesuvius) నైతిక
ప్రవర్తన నియమావాళి మరియ వెసూవియన్
పాలసీలు మరియు ప్రక్రి యలను పాటించడం
జా తీయగా వెసూవియస్ అత్యుత్తమ
ద్వారా అంతర్
్త ుంది. మీకు ఏదైనా
నైతిక ప్రమాణాలను పాటిస
ఆందోళన ఉన్నా లేదా ఏదైనా అనుమానం ఉన్నా,
సాధ్యమైనంత త్వరలో ఏదైనా ఒక రిపోర్టింగ్ ఛానల్
ద్వారా మీరు రిపోర్ట్ చేయాలి

ఎలా?

వ్యక్తి గతంగా:
మీ లైన్ మేనేజర్ కు లేదా మీకు మాట్లా డటానికి సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని భావించే సీనియర్
మేనేజ్ మెంట్ సభ్యులు ఎవరికైనా మీరు రిపోర్ట్ చేయవచ్చు. వ్యక్తి గతంగా నివేదించిన అన్ని ఆందోళనలు
కూడా అంతరంగమైనవిగా పరిగణించబడతాయి.

ఫోన్ లేదా ఆన్ లైన్:

మా ఉచిత ఫోన్ కాల్ * 24-గంటల గోప్యమైన క్రింద ఉన్న Speak up హెల్ప్ లైన్ నంబర్ తో మాట్లా డండి
లేదా www.expolink.co.uk/vesuvius వద్ద ఆన్ లైన్ లో ఒక రిపోర్ట్ చెయ్యండి. నివేదికలు సున్నితంగా,
తా రు మరియు కాలర్లు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడును.
గోప్యంగా వ్యవహరిస్

తరువాత ఏమి జరుగుతుంది?
టు లు సీరియస్ గా పరిగణనలోకి తీసుకోబడతాయి, గోప్యత పాటించబడుతుంది మరియు
అన్ని రిపోర్
థా యి వద్ద అంతర్గతంగా ప్
రా సెస్ చేయబడుతుంది. రిపోర్ట్ కు సంబంధించి ఎటువంటి చర్యలు
తగిన స్
తీసుకోబడ్డా యి మరియు దాని ఫలితం ఏమిటనే దానికి సంబంధించి రిపోర్ట్ చేసిన వారికి సమాచారం
అందించబడుతుంది.
మంచి విశ్వాసంతో చేయబడ్డ ఏమైనా ఆందోళనకు సంబంధించి ఏ ఉద్యోగిపై జరిమానా విధించడం
లేదా అసౌకర్యానికి గురి చేయడం జరగదు. అందుకున్న సమాచారంతో సున్నితంగాను మరియు
లా డినవారికి విరుద్ధంగా ప్రతీకారం
గోప్యంగాను వ్యవహరించబడుతుంది మరియు వ్యతిరేకంగా మాట్
తీసుకోవడం సహించబడదు.

రా తినిధ్యం వహించేవారు మరియు దీని
వెసూవియస్ ఉద్యోగులు అందరూ, వెసూవియస్ కు ప్
తరఫున వ్యవహరించేవారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీరు ఎక్కడ ఉన్నా నైతిక ప్రవర్తన లేదా పాలసీలు లేదా
చట్టాన్ని ఉల్లంఘించడానికి సంబంధించి ఏదైనా ఆందోళనలు లేదా అనుమానాలను లేవనెత్తడంతో
సహా చట్టాన్ని, నైతిక ప్రవర్తనను మరియు కంపెనీ పాలసీలను పాటించాలి.
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