
ప్ర వర్త నా నియమావళి



2 Vesuvius / ప్ర వర్త నా నియమావళి

విషయ సూచిక

03 09

05 10

06 11

07 12

08 14

మా విలువలు

ఆరోగ్యం, భద్ర త మరియు 
పర్్వరణయం

వాణిజ్యం, ఖాతాదారులు, 
ఉత్పత్్త లు మరియు సేవలు.

లయంచాలు మరియు అవినీతికి 
వ్తిరేక విధానయం

ఉద్్గులు మరియు 
మానవహక్కులు

వెల్ల డయంచడయం మరియు 
పెట్టు బడదారులు

ప్ర భుత్యం, సొసైటీ మరియు 
స్థా నిక సమాజాలు

ఆసక్్త ల వైరుధ్యం

పోటీదారులు

Speak up
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మా విలువలు

వెసువియస్ యొకకు నాలుగు కార్్పరేట్ విలువలు పనిలో మన రోజువారీ 
ప్ర వర్త నక్ ప్్ర థమికమైనవి. అవి స్థా రమైన ప్ర వర్త నను నడపిస్్త యి, 
సమూహయం యొకకు స్ధారణ సయంసకుకృతి యొకకు వ్క్్త కరణ, సమూహయం 
యొకకు ఇమేజ్ ను మా బాహ్ వాటాదారులక్ పో్ర త్సహిస్్త యి మరియు 
మేము మా వినియోగదారులక్ అయందయంచే వాణిజ్ వాగ్దా నానిని 
బలపరుస్్త యి.

మా విలువలు:

ధైర్యం: భయాలను అధిగమియంచడానికి ఉద్్గులక్ శకి్త నిచేచే ధైర్యం యొకకు 
సయంసకుకృతి వృదధి , మారు్ప మరియు మనుగడక్ ఎయంతో అవసరయం. మేము 
కోలో్పవటానికి నిర్కరియంచినప్్పడు ధైర్యం వ్క్త మవుత్యంద, ఒక వ్కి్త  
అదనప్ మైలు వెళిళినప్్పడు తమ కోసయం కాదు, సయంసథా  యొకకు ప్ర యోజనయం 
కోసయం.

బాధ్త: మా స్యంత పనికి మరియు మా బృయందానికి మేము 
జవాబుదారీగ్ ఉయంటాము - మేము విజయాలను జరుప్క్యంటాము 
మరియు సమస్లు తలెతి్త నప్్పడు, మేము వెయంటనే వాటిని 
పరిషకురిస్్త ము. సయంసథా  స్ధియంచిన విజయాలలో మనలో ప్ర తి ఒకకురూ 
వ్కి్త గతయంగ్ మరియు ఒకరినొకరు భాగస్్మిగ్ ఉయంటారు.

గౌరవయం: గౌరవయం అనేద స్నుకూల మరియు విజయవయంతమైన పని 
సయంసకుకృతికి మూలస్త యంభయం. మేము ఒకరినొకరు గౌరవియంచుక్నానిము, 
ఆలోచనలతో మేము వారితో ఏక్భవియంచనప్పటిక్, మరియు సయంసథా  కోసయం. ఒక 
బలమైన సమిష్టు ని సృష్టు యంచడానికి మేము మా విభినని అభిప్్ర యాలను 
మరియు దృక్పథాలను యూనిట్ చేస్్త ము.

శకి్త : మేము విజయయం కోసయం ప్ర యతినిస్్త ము - మయంచి పని చేయడానికి 
ఒకరినొకరు నిరయంతరయం ప్్ర రేపియంచడయం మరియు ప్్ర రేపియంచడయం. నాణ్మైన 
పనికి స్నుకూల మరియు శకి్త వయంతమైన పని వాతావరణయం అవసరయం. 
మేము ప్ర తిరోజూ ర్ణియంచటానికి ప్ర యతినిస్్త ము, మా బృయందాలను 
పో్ర త్సహియంచడానికి మరియు అభివృదధి  చయందడానికి పో్ర త్సహిస్్త ము.
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ఎనిమిద 
ముఖ్ 
అయంశాలు

01. ఆరోగ్యం, భద్ర త మరియు పర్్వరణయం

02. వాణిజ్యం, ఖాతాదారులు, ఉత్పత్్త లు మరియు సేవలు.

03. లయంచాలు మరియు అవినీతికి వ్తిరేక విధానయం 

04. ఉద్్గులు మరియు మానవహక్కులు

05. వెల్ల డయంచడయం మరియు పెట్టు బడదారులు

06. ప్ర భుత్యం, సొసైటీ మరియు స్థా నిక సమాజాలు

07. ఆసక్్త ల వైరుధ్యం

08. పోటీదారులు

మా ప్ర వర్త నా నియమావళిలో 8 క్లకాయంశాలునానియి:
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ఆరోగ్యం, 
భద్ర త 
మరియు 
పర్్వరణయం 

01
ఆరోగ్యం, భద్ర త మరియు పర్్వరణ విషయాలు ప్ర ధాన స్ర వయంతి 
యాజమాన్యం బాధ్తలు. మా ఉద్్గులు, ఖాతాదారులు, 
సరఫర్దారులు, కాయంటా్ర కటు రు్ల , సయందర్శక్లు, స్ధారణ ప్ర జానీకయం మరియు 
మా కార్కలాప్ల దా్ర్ ప్ర భావితయం అయ్్ ఇతరుల ఆరోగ్యం మరియు 
భద్ర తను మేయం సయంరకిషి స్్త యం. మా కార్కలాప్లో్ల ని ఆరోగ్, భద్ర త మరియు 
పర్్వరణ భావాల నుయంచి ప్ర జాఆయంద్ళనలను మేయం నిర్మాణాతమాకయంగ్ 
పరిషకురిస్్త యం.

మేము:

• మా ఉద్్గులు అయందరికి కూడా ఆరోగ్వయంతమైన, భద్ర మైన 
మరియు సురకిషి త పని వాతావరణానిని కల్్పస్్త యం.

• మా ఆరోగ్, భద్ర త మరియు పర్్వర్ణ అయంశాలక్ సయంబయంధియంచిన 
కట్టు బాట్్ల  మరియు బాధ్తలను తీరచేడయం కొరక్ తగిన మానవ 
మరియు పదారథా  వనరులను మరియు శికషి ణను అయందయంచడయం

• కొత్త  ఉత్పత్్త ల సయంభావ్ పర్్వరణ ప్ర భావాలను అభివృదధి  దశలోనే 
పరిగణనలోకి తీసుకోవడయం

• మానవ ఆరోగ్యం లేదా పర్్వరణయంపై తీవ్ర యంగ్ ప్ర భావయం చూపియంచే 
పదార్థా ల విడుదలను కనిషటు యం చేయడయం, సురకిషి తయం చేయడయం లేదా, 
ఒకవేళ స్ధ్మైతే నిరోధియంచడయం

• పదార్థా లు, శకి్త  మరియు ఇతర వనరులను జాగ్ర త్త గ్ 
ఉపయోగియంచడయం దా్ర్ వ్ర్థా లను తగి్గ యంచడయం మరియు రీసైకి్ల యంగ్ 
అవకాశాలను గరిషటు యం చేయడయం

• మద్యం లేదా మాదక ద్ర వా్ల వినియోగ్నికి సయంబయంధియంచి 
ప్ర మాదాలు లేదా పని వాతావరణయం కల్్పయంచడయం

+ మరియంత 
సమాచారయం
వెసూవియస్ కొరక్ పని 
చేసే ప్ర తి ఒకకురూ కూడా 
తప్పనిసరిగ్ ప్టియంచాల్్సన 
వెసూవియస్ ఆరోగ్, భద్ర త 
మరియు పర్్వరణ ప్లసీల 
దా్ర్ ఈ సూతా్ర లక్ మదదా త్ 
అయందయంచబడుత్యంద.
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వాణిజ్యం, 
ఖాతాదారులు, 
ఉత్పత్్త లు 
మరియు సేవలు.

02
మా లకాషి యాలు స్ధియంచడానికి దీర్ఘ కాల్క, స్నుకూల ఖాతాదారుల 
సయంబయంధాలు అనేవి ఎయంతో క్లకమైనవి. ఇప్పటికే ఉనని మరియు సయంభావ్ 
ఖాతాదారులతో, ఏజయంట్ల తో, పయంపిణీదారులతో, సరఫర్దారులతో 
మరియు ఇతర వా్ప్ర భాగస్్ములతో వ్వహరియంచేటప్్పడు, పరస్పర 
మర్్ద మరియు నమమాకయం ఆధారయంగ్ సమగ్ర త, అయందరితో నిష్్పకిషి కయంగ్ 
మరియు ఏకరీతిగ్ వ్వహరియంచడానికి సయంబయంధియంచిన ప్ర శినియంచలేని 
ప్రుప్ర ఖా్త్లను మనయం కొనస్గియంచాల్.

మేము:

• మేయం ఎల్ల ప్్పడూ కూడా నమమాకమైన, సురకిషి తమైన మరియు 
ఖాతాదారుల అవసర్లను తీరేచే అత్్త్త మ నాణ్త కల్గిన 
ఉత్పత్్త లను నిరయంతరయం అయందస్్త యం.

• అత్్ననిత నాణ్త, నమమాకమైన ఆఫటు ర్ సేల్ సరీ్స్ అయందస్్త యం.

• వెసూవియస్ గురియంచి స్పషటు మైన, వివేచనతో కూడన మరియు 
ఉపయోగకరమైన సమాచార్నిని మాత్ర మే అయందస్్త యం మరియు మా 
ఉత్పత్్త లు మరియు సేవలక్ సయంబయంధియంచి తప్్పడు లేదా తప్్పతోవ 
పటిటు యంచే ప్ర కటనల నుయంచి దూరయంగ్ ఉయంటాయం

• ఆసక్్త ల వైరుధ్యం, బహుమత్లు మరియు లయంచాలక్ 
సయంబయంధియంచిన గ్రూ ప్ ప్లసీలక్ కట్టు బడ ఉయండటయంతోసహా 
ప్రదర్శకయంగ్ మొత్త యం వా్ప్ర్నిని నిర్హిస్్త యం

• ఇతరుల గోప్మైన సమాచార్నిని సయంరకిషి స్్త యం మరియు ఉద్దా శియంచబడ్డ  
ప్ర యోజనానికి మాత్ర మే ఉపయోగియంచడయం మరియు,వ్కి్త గత లాభాల 
కొరక్ లేదా సరిగ్్గ  లేని వా్ప్ర కార్కలాప్నికి ఉపయోగియంచయం.
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లయంచాలు మరియు 
అవినీతికి వ్తిరేక 
విధానయం

03
మా వా్ప్ర నిర్హణలో ఎలాయంటి అవినీతి విధానాలను మేయం సహియంచయం. 

దీనిని స్ధియంచడయం కొరక్:

• ఏజయంట్్ల , సరఫర్దారులు, జాయియంట్ వెయంచర్ భాగస్్ములు లేదా 
ఇతరులతో సహా వెసువియస్ తరప్న పనిచేసే ఏ ఉద్్గి లేదా ఏ 
వ్కి్త  అయినా, ప్ర త్కషి యంగ్ లేదా పరోకషి యంగ్, సరఫర్దారులు లేదా 
ప్ర భుత్ ప్ర తినిధులతో సహా ఏ వ్కి్త కైనా చల్్ల యంప్లు లేదా విలువైన 
వసు్త వులను అయందయంచడయం, అభ్రిథా యంచడయం లేదా అయంగీకరియంచడయం 
లేదు. ఏదైనా సరికాని వా్ప్ర ప్ర యోజనానిని పయందటానికి లయంచయం 
లేదా ప్్ర రణగ్.

• మా లేదా మర్కరి వ్కి్త గత భద్ర త ప్ర మాదయంలో ఉననిప్్పడు మినహా, 
మేయం సులభతర చల్్ల యంప్లు చేయము.

• వినోద కార్క్ర మాలో్ల  ప్ల్్గ నడయం మరియు ఆతిధ్యం అయందయంచడయం 
అనేద స్ధారణ వా్ప్ర కార్కలాపయంలో భాగయం, ఇద అనిని 
సయంబయంధిత పరిస్థా త్లను పరిగణనలోకి తీసుకొని యోగ్మైనదగ్ను, 
సముచితయంగ్ను మరియు తగినదగ్ ఉయంట్యంద మరియు అవినీతి 
ప్ర యోజనయం భావనను రేకెతి్త యంచదు.

+ మరియంత 
సమాచారయం
మా అవినీతి మరియు 
లయంచాల వ్తిరేక ప్లసీలు 
మరియు సయంబయంధిత గ్రూ ప్ 
వారీ సమమాతి పో్ర తా్సహాకాల 
దా్ర్ ఈ సూతా్ర లక్ మదదా త్ 
కల్్పయంచబడుత్యంద.
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ఉద్్గులు 
మరియు 
మానవహక్కులు

04
వ్క్్త ల హోదాక్ గౌరవయం ప్్ర తిపదకన మయంచి విశా్సయంతో ఉద్్గులు 
వ్వహరియంచాల్. వెసూవిస్ తాను కార్కలాప్లను నిర్హియంచే ప్్ర యంతయంలో 
అయంతర్జా తీయ మానవ హక్కుల ప్ర మాణాలను గురి్త సు్త యంద మరియు 
తన కార్కలాప్లో్ల  బాలకారిమాక్లు లేదా బలవయంతయంగ్ కారిమాక్లను 
ఉపయోగియంచడానిని సహియంచదు.

మేము: 

• మా ఉద్్గులు చప్్పద జాగ్ర త్త గ్ వియంటాయం మరియు ఉతా్పదకత, పని 
నాణ్త మరియు ఉద్్గ పరిస్థా త్లను మెరుగుపరచడయంలో వారిని 
నిమగనియం చేస్్త యం.

• జాతి, రయంగు, జాతీయ,సయంసకుకృతిక, ప్టిటు న జాతి, ప్్ర యంతయం, ల్యంగయం, లయంగిక 
దృక్పథయం, వయసు్స, వైకల్త లేదా ఉద్్గ పనితీరుక్ సయంబయంధయం లేదని 
అనువరి్త యంచే చటటు యం దా్ర్ నిషేధియంచబడ్డ  ఏదైనా ఇతర కారణాలతో 
సయంబయంధయం లేక్యండా వ్కి్త గత స్మరథా యాయం, స్ధియంచిన విజయాలు మరియు 
అనుభవయం మరియు ప్ర వరన ఆధారయంగ్ రికూరూ టమాయంట్, ట్్ర నియంగ్, ప్ర మోషన్, 
కెరీర్ అభివృదధి , తొలగియంచడయం మరియు అద్విధయంగ్ ఉప్ధి సయంబయంధియంచి 
అయంశాలు నిష్్పకిషి కయంగ్ మరియు ప్రదర్శకయంగ్ ఉయండేలా చూస్్త యం.

• వివకషి  లేదా వేధియంప్లను కషి మియంచక్యండా ఉయంటాయంటయం

• మా ఉద్్గుల భౌతిక లేదా మానస్క స్సథా తపై వ్తిరేక ప్ర భావయం 
చూపియంచని పని వాతావరణానిని కల్్పస్్త యం

• ఉద్్గులక్ వారి నైప్ణా్లు మరియు అనుభవానికి తగ్గ ట్టు గ్ వా్ప్ర 
విజయాని వాస్త వికమైన మేరక్, ఉద్్గులక్ వేతనాలను చల్్ల స్్త యం

• వారిపై ప్ర భావయం చూపియంచే మరియు గ్రూ ప్విజన్, లకాషి యాలు మరియు 
ప్ర ణాళికపై ప్ర భావయం చూపియంచే ముఖ్మైన అభివృదధి  అయంశాలో్ల  మా 
ఉద్్గులక్ సమాన ప్త్ర  కల్్పస్్త యం

• ఉద్్గులతో దాపరికయం లేని, నిజాయితీ మరియు మర్్దపూర్కమైన 
రీతిలో మేయం మాటా్ల డతాయం.

• పని సయంబయంధిత వివాదాలను పరిషకురియంచడానికి సమరథా వయంతమైన 
ప్ర కి్ర యలను నిర్హిస్్త యం

• ఉద్్గుల రికారు్డ లు గోప్యంగ్ ఉయంచడయం మరియు చటటు బదధి మైన 
వా్ప్ర ప్ర యోజనాల కొరక్ మాత్ర మే వ్కి్త గత సమాచారయం సేకరిస్్త యం, 
ఉపయోగిస్్త యం మరియు వెల్ల డస్్త యం

+ మరియంత 
సమాచారయం
ఈ సూతా్ర లక్ మా ఉద్్గి 
ప్లసీలు మరియు మానవ 
వనరుల ప్లసీలు మదదా త్ 
అయందస్్త యి.
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వెల్ల డయంచడయం 
మరియు 
పెట్టు బడదారులు

05
వెసూవియన్ వాటాదారుల స్యంతయం. స్థా రమైన మరియు లాభాదాయక వృదదా ని 
అద్విధయంగ్ భాగస్్ములక్ విలువను అయందయంచే బాధ్తాయుతమైన 
రీతిలో మేయం మా వా్ప్ర్నిని నిర్హిస్్త యం. వనరులను వివేకయంగ్ను మరియు 
సమరథా వయంతయంగ్నూ వినియోగియంచుకోవడయం దా్ర్ గ్రూ ప్ ఆసుథా లను 
సయంరకిషి యంచడయం మరియు కాప్డటయంలో ప్ర తే్క జాగ్ర త్త  వహియంచబడుత్యంద. 

మేము:

• మేయం చేపటిటు న లావాద్వీలు, ఎయంతో దృఢతరమైన నియయంత్ర ణ వ్వసథా  
దా్ర్ మదదా త్ కల్్పయంచబడే వా్ప్రయం ఆరిథా క పరిస్థా తికి కచిచేతయంగ్ మరియు 
నిష్్పకిషి కయంగ్ ప్ర తిబయంబయంచే విధయంగ్ మేయం బుక్్స మరియు రికారు్డ లను 
ఉయంచుతాయం.

• పెట్టు బడదారులక్, క్ర మయం తప్పక్యండా సకాలయంలో గ్రూ ప్ ఆరిథా క 
సమాచారయం మరియు సయంత్లనయం చేయబడ్డ  గ్రూ ప్ స్థా తిని తేల్కగ్ అరథా యం 
చేసుక్నేవిధయంగ్ అయందస్్త యం.

• కార్్పరేట్ పరిప్లనలో అత్్త్త మ విధానాలను అమలు చేస్్త యం

• పరిప్లన లేదా గ్రూ ప్ వా్ప్ర్నికి సయంబయంధియంచి పెట్టు బడదారుల 
ప్ర శనిలక్ స్పషటు యంగ్ ప్ర తిస్పయందస్్త యం

• పెట్టు బడదారులు అయందరిని ఏకరీతిగ్ను మరియు నిష్్పకిషి కయంగ్ చూస్్త యం 
మరియు మర్కరి ప్ర యోజనాలను పణయంగ్ పెటిటు  ఒక పెటటు బడదారుడు 
లేదా పెట్టు బడదారుల తరగతికి ప్ర యోజనయం చేకూరచేడానిని నిరోధిస్్త యం

• మన విధులను చేపటటు డయంలో, మన సలహాదారులు మరియు ఆడటర్ల తో; 
మరియు పెట్టు బడ సమాజయంతో సయంభాష్యంచేటప్్పడు నికకుచిచేగ్, నిజాయితీ 
మరియు ప్ర ఫెషనలా్గ  ఉయంటాయం. 

• ప్ర కటియంచేయంత వరక్ అయంతర్గ త సమాచారయం మొతా్త నిని గోప్యంగ్ ఉయంచుతాయం 
మరియు వెసూవియస్ షేర్ల  అమమాకాల వా్ప్రయం కొరక్ ఎననిడూ 
ఉపయోగియంచయం లేదా ఇతరులు అట్వయంటి ప్ర యోజనయం కొరక్ ఎననిడూ 
ఉపయోగియంచక్యండా చూస్్త యం.

+ మరియంత 
సమాచారయం
మా గవర్నిన్్స ప్లసీలు, 
ఫైనానిషి యల్ రిపోరిటు యంగ్ ప్లసీలు 
మరియు కయంపెనీ సెకూ్రిటీలు 
మరియు అయంతర్గ త సమాచారయంపై 
వ్వహరియంచే ప్లసీలు 
ఈ సూతా్ర లక్ మదదా త్ను 
అయందస్్త యి.
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ప్ర భుత్యం, సొసైటీ 
మరియు స్థా నిక 
సమాజాలు

06
మేయం ఎకకుడ వా్ప్రయం చేస్నా, మయంచి కార్్పరేట్ స్టిజను్ల గ్ ఉయండాలని 
కోరుక్యంటాయం. మేయం ర్జక్య కార్క్ర మాలక్ సయంబయంధియంచి పనునిల 
చల్్ల యంప్లతో సహా అనిని జాతీయ మరియు స్థా నిక చటాటు లు, శాసనాలు 
మరియు నియయంత్ర ణలను ప్టిస్్త యం.

మేము:

• స్థా నిక సయంసకుకృతికి సయంబయంధియంచి మా అయంతట మేయం 
అవగ్హన పెయంపయందయంచుక్యంటాయం, స్థా నిక సమాజాలతో మేయం 
వ్వహరియంచేటప్్పడు యోగ్మైన, వినూతనిమైన మరియు 
సునినితమైన అనుభవాలను గ్రూ ప్లో పయంచుక్నేయందుక్ 
పో్ర త్సహిస్్త యం.

• ప్్ర యంతీయ మరియు స్థా నిక చియంతలు, ఆచార్లు మరియు 
సయంప్ర దాయలక్ మర్్ద ఇస్్త యం మరియు పరిగణనలోకి 
తీసుక్యంటాయం. 

• ఈ ప్ర వర్త నా నియమావళిలో పయందుపరచబడ్డ  లయంచాలు మరియు 
అవినీతి వ్తిరేక సూతా్ర లతో సహా, స్థా నిక చటాటు లు మరియు 
నిబయంధనలక్ అనువుగ్ మా ప్ర జా వ్వహార్లను మా అయంతట 
మేయం నైతికయంగ్ అనుసరిస్్త యం

+ మరియంత 
సమాచారయం
మా మానవ వనరుల ప్లసీల 
దా్ర్ ఈ సూతా్ర లక్ మదదా త్ 
అయందయంచబడుత్యంద.
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ఆసక్్త ల వైరుధ్యం 

07
ఉద్్గులు, అధికారులు మరియు డైర్కటు రు్ల  గ్రూ ప్ అత్్త్త మ ఆసక్్త లక్ 
అనుగుణయంగ్ వ్వహరియంచడయం అనేద విధి, మరియు వ్కి్త గతయంగ్ 
తమక్ లేదా ఇతరులక్ లాభానిని చేకూరేచేయందుక్ తమ స్థా నానిని 
ఉపయోగియంచుకోర్దు లేదా గ్రూ ప్ అత్్త్త మ ఆసక్్త లక్ విరుదధి యంగ్ 
పనిచేయర్దు. ఏ వ్కి్త గత ఆసక్్త లు అయితే గ్రూ ప్ ఆసక్్త లతో వైరుధ్త 
కల్గి ఉయండేలా కనిపియంచడయం లేదా మన విధుల ప్ర దర్శనపై తప్్పగ్ 
ప్ర భావయం చూపిస్్త యో వాటిని పరిహరియంచాల్. ఆసకి్త  వైరుధ్తను అనిని 
సమయాలో్ల  పరిహరియంచడయం స్ధ్యం కాకపోవచుచే కనుక, ఉద్్గి ఆసక్్త లు 
లేదా వారి క్ట్యంబయం మరియు దగ్గ ర సయంబయంధాల ఆసక్్త లు, గ్రూ ప్ 
ఆసక్్త లతో వైరుధ్యంగ్ ఉయండటయం లేదా వైరుధ్త చోట్ చేసుక్నే ప్ర మాదయం 
గణనీయయంగ్ ఉననిప్్పడు, యజమాని తకషి ణయం వారి డైర్క్టు  లన్ మేనేజరుకు 
వైరుధ్యం లేదా సయంభావ్ వైరుధ్యం గురియంచి తెల్యజేయాల్. 

ఉద్్గులు ఎననిటిక్ వీటిని చేయర్దు:

• యజమాన్యం నుయంచి అట్వయంటి సయంబయంధానికి సయంబయంధియంచి పూర్ 
ఆమోదయం పయందక్యండా గ్రూ ప్క్ పోటీగ్ నిల్చే లేదా పోటీదారులతో 
వా్ప్రయం చేసే లేదా చేయగల, బయట సయంసథా లతో గ్రూ ప్ 
తరఫున ఎలాయంటి ప్ర త్కషి  లేదా పరోకషి  వా్ప్రయం, ఆరిథా క లేదా ఇతర 
సయంబయంధాలను పెట్టు కొనర్దు. 

• యాజమాన్యం నుయంచి ముయందసు్త గ్ అనుమతి పయందక్యండా, వారికి 
లేదా సయంబయంధిత పకాషి నికి వ్కి్త గత ఆసకి్త  ఉనని ఏదైనా లావాద్వీలో 
గ్రూ ప్క్ ప్్ర తినిధ్యం వహియంచర్దు. 

• గ్రూ ప్ లేదా బజినెస్ అసోస్య్ట్కు లేదా చయందన గోప్మైన 
సమాచార్నిని తప్్పడు రీతిలో ఉపయోగియంచడయం లేదా మరోవిధయంగ్ 
వెల్ల డయంచ కూడదు.

• గ్రూ ప్తో పోటీపడటయం లేదా పోటీపడేవారికి స్యపడర్దు

• కమరిషి యల్ ఎయంటర్ప్రైజస్ వారి ఏదైనా బాహ్బోరు్డ క్, అట్వయంటి 
బోరు్డ  మెయంబరిషి ప్, గ్రూ ప్ మేనేజమాయంట్ దా్ర్ ఆమోదయంచబడ మరియు 
గ్రూ ప్ ఆసక్్త లతో ఎలాయంటి వైరుధ్యం లేదని కనుగొననిప్్పడు తప్ప పని 
చేయ ర్దు.

• ఎవర్నా బజినెస్ అసోస్య్ట్ లేదా పోటీదారునితో బేరస్ర్లు 
చేయడయం లేదా వ్కి్త గత లబధి  కొరక్ డబుబును సీ్కరియంచర్దు

• ఎవర్నా బజినెస్ అసోస్య్ట్ లేదా పోటీదారుడ నుయంచి వారి 
స్తయంత్ర త లేదా వృతి్త పరమైన తీరు్పపై ప్ర భావయం కనపరచడయం లేదా 
ప్ర భావయం కనపరిచేలా ఉయండే ద్ర వే్తర బహుమతి, సేవ లేదా ఏదైనా 
ఇతర వసు్త వును ఆమోదయంచర్దు.
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పోటీదారులు

08
మేయం పోటీని తీవ్ర యంగ్ తీసుక్యంటాయం, అయితే నిజాయితీగ్ మరియు 
చటటు వ్తిరేక మార్్గ లో్ల  పోటీదారులపై మేయం ప్ర యోజనానిని కోరుకోయం.

మేము:

• మా పోటీదారులతో ఎననిడూ వాణిజ్పరమైన సునినితమైన 
సమాచారయం పయంచుకోయం (ధరలు, స్మరథా యాయం, ఉత్పతి్త , అమమాకాల 
వాల్యం, మార్కుట్ షేరు్ల , వాణిజ్ వ్్హయం లేదా ఖరుచేలతో సహా).

• అసయంగతమైన రీతిలో పోటీదారుకి సయంబయంధియంచిన సమాచార్నిని 
పయందడయం నుయంచి నిరోధియంచయం

• నిరోధకాతమాక లేదా చటటు విరుదధి  వా్ప్ర విధానాలో్ల  ఎననిడూ నిమగనియం 
కాకపోవడయం లేదా మార్కుట్ స్థా తిని దురి్నియోగయం చేయయం

• మా పోటీదారులు లేదా వారి ఉత్పత్్త లక్ సయంబయంధియంచి తప్్పడు 
లేదా తప్్పతోవ పటిటు యంచే వా్ఖ్లు లేదా కె్ల యియంలతో సహా, అనైతిక 
పోటీలో నిమగనియం కాక్యండా నిరోధిస్్త యం.

+ మరియంత 
సమాచారయం
మీ పోటీ మరియు అవిశా్స 
ప్లసీల దా్ర్ ఈ సూతా్ర లక్ 
మదదా త్ కల్్పయంచబడుత్యంద.
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ఇది పనిచేస్త ుందని 
నిర్ధా రుంచుకుండి

గోప్యత మరయు 
డేటా రక్ష ణ

మా ప్ర వర్త నా సూతా్ర లక్ కట్టు బడ ఉయండే రీతిలో మేయం ఎల్ల ప్్పడూ మా 
వా్ప్ర కార్కలాప్లను నిర్హిస్్త యం. చాలా సయందర్భాలో్ల , యోచనాపూ 
ర్క నిర్ణ యయం తీసుకోవాల్. ప్ర వర్త నా నియమావళి అరథా యం లేదా పరిధి 
గురియంచి ఒకవేళ మీక్ ఏదైనా సయంద్హయం ఉననిట్ల యితే దయచేస్ మీ 
సూపర్వైజర్ లేదా ఇతర గ్రూ ప్ అథారిటీని సయంప్ర దయంచయండ.
ఈ ప్ర వర్త నా నియమావళికి కట్టు బడ ఉయండకపోవడయం వల్ల  
వెసూవియసుకు అద్విధయంగ్ వ్కి్త గతయంగ్ ఉద్్గులక్ అపర్ధయం, 
పెనాల్టు లు, ప్రుప్ర ఖా్త్లక్ విఘాతయం మరియు నేర బాధ్త పరయంగ్ 
పరిణామాలు చాలా తీవ్ర యంగ్ ఉయంటాయి. ఈ ప్ర వర్త నా నియమావళి 
ఉల్ల యంఘయంచినట్్ల గ్ అనుమానియంచినా లేదా గురి్త యంచినా, తగిన పరిశోధన 
నిర్హియంచబడుత్యంద. వరి్త యంచే చోట, ఉద్్గయం నుయంచి తొలగియంచడయం వరక్, 
క్ర మశికషి ణా చర్ల తీసుకోవడయం దా్ర్ నివారణ చర్లు చేపటటు బడతాయి. 

ఈ ప్ర వర్త నా నియమావళి నియమిత కాలపరిమితిలోసమీకిషి యంచబడుత్యంద. 
ఇద ఏవిధయంగ్ అనుసరియంచబడుత్ననిదనే విషయాలను సైతయం మేయం 
పర్వేకిషి స్్త యం. ఈ ప్ర వర్త నా నియమావళికి సయంబయంధియంచిన ఏమైనా వా్ఖ్లు 
గ్రూ ప్ జనరల్ కౌని్సలుకు రిఫర్ చేయబడతాయి. 

వెసువియస్ వ్క్్త ల గోప్తను రకిషి యంచడానికి మరియు గౌరవియంచటానికి 
కట్టు బడ ఉనానిరు.

ప్ర తి ఒకకురిక్ వారి వ్కి్త గత డేటా ఎలా నిర్హియంచబడుత్యందనే విషయయంలో 
హక్కులు ఉనానియి. దాని కార్కలాప్ల సమయయంలో వెసువియస్ తన 
స్బబుయంద, కసటు మరు్ల , సరఫర్దారులు మరియు ఇతర మూడవ ప్రీటు ల 
గురియంచి వ్కి్త గత డేటాను సేకరియంచి, నిల్ చేయవచుచే మరియు ప్్ర సెస్ 
చేయవచుచే. అట్వయంటి డేటాను తగిన మరియు చటటు బదధి మైన పదధి తిలో 
చికిత్స చేయవలస్న అవసర్నిని వెసువియస్ గురి్త సు్త యంద.
 
వెసువియస్ డేటా ప్ర టకషి న్ ప్లసీ గో్ల బల్ డేటా ప్ర టకషి న్ చటటు యంలో 
ఉనని సూతా్ర లను ప్ర తిబయంబసు్త యంద మరియు మేము డేటా ప్ర టకషి న్ 
సమస్లను ఎలా సయంప్ర దయంచాలో నిరేదా శిసు్త యంద. మా విధానయం మరియు / 
లేదా విధానాలు స్థా నిక చటాటు ల కయంటే కఠినయంగ్ ఉయంటే, మేము మా స్యంత 
ప్ర మాణాలక్ కట్టు బడ ఉయంటాము. స్థా నిక చటటు యం మా సూతా్ర ల కయంటే 
కఠినయంగ్ ఉయంటే, మా ప్లసీని మార్గ దర్శకయంగ్ ఉపయోగియంచి మేము 
దానికి అనుగుణయంగ్ నడుస్్త ము.



వ్కి్త గతయంగ్:      
మీ లన్ మేనేజర్ క్ లేదా మీక్ మాటా్ల డటానికి సౌకర్వయంతయంగ్ ఉయంట్యందని భావియంచే సీనియర్ 
మేనేజ్ మెయంట్ సభు్లు ఎవరికైనా మీరు రిపోర్టు  చేయవచుచే. వ్కి్త గతయంగ్ నివేదయంచిన అనిని ఆయంద్ళనలు 
కూడా అయంతరయంగమైనవిగ్ పరిగణియంచబడతాయి. 

ఫోన్ లేదా ఆన్ లన్:
మా ఉచిత ఫోన్ కాల్ * 24-గయంటల గోప్మైన కి్ర యంద ఉనని Speak up హెల్్ప లన్ నయంబర్ తో మాటా్ల డయండ 
లేదా www.expolink.co.uk/vesuvius వదదా  ఆన్ లన్ లో ఒక రిపోర్టు  చయ్యండ. నివేదకలు సునినితయంగ్, 
గోప్యంగ్ వ్వహరిస్్త రు మరియు కాలరు్ల  వివర్లు గోప్యంగ్ ఉయంచబడును.

ఎలా?

Speak Up
అనువరి్త యంచే అనిని రకాల చటాటు లను ప్టియంచడయం 
దా్ర్ను, వెసూవియస్(Vesuvius) నైతిక 
ప్ర వర్త న నియమావాళి మరియ వెసూవియన్ 
ప్లసీలు మరియు ప్ర కి్ర యలను ప్టియంచడయం 
దా్ర్ అయంతర్జా తీయగ్ వెసూవియస్ అత్్త్త మ 
నైతిక ప్ర మాణాలను ప్టిసు్త యంద. మీక్ ఏదైనా 
ఆయంద్ళన ఉనాని లేదా ఏదైనా అనుమానయం ఉనాని, 
స్ధ్మైనయంత త్రలో ఏదైనా ఒక రిపోరిటు యంగ్ ఛానల్ 
దా్ర్ మీరు రిపోర్టు  చేయాల్

తరువాత ఏమి జరుగుతుయంది?
అనిని రిపోరుటు లు సీరియస్ గ్ పరిగణనలోకి తీసుకోబడతాయి, గోప్త ప్టియంచబడుత్యంద మరియు 
తగిన స్థా యి వదదా  అయంతర్గ తయంగ్ ప్్ర సెస్ చేయబడుత్యంద. రిపోర్టు  క్ సయంబయంధియంచి ఎట్వయంటి చర్లు 
తీసుకోబడా్డ యి మరియు దాని ఫల్తయం ఏమిటనే దానికి సయంబయంధియంచి రిపోర్టు  చేస్న వారికి సమాచారయం 
అయందయంచబడుత్యంద. 

మంచి విశ్వాసంతో చేయబడ్డ  ఏమైనా ఆందోళనకు సంబంధంచి ఏ ఉదోయోగిపై జరిమానా విధంచడం 
లేదా అసౌకర్యోనికి గురి చేయడం జరగదు. అందుకున్న సమాచారంతో సుని్నతంగాను మరియు 
గోపయోంగాను వయోవహరించబడుతంది మరియు వయోతిరేకంగా మాట్లా డినవారికి విరుద్ంగా ప్ర తీకారం 
తీసుకోవడం సహంచబడదు.

 వెసూవియస్ ఉద్్గులు అయందరూ, వెసూవియస్ క్ ప్్ర తినిధ్యం వహియంచేవారు మరియు దీని 
తరఫున వ్వహరియంచేవారు ప్ర పయంచవా్ప్త యంగ్ మీరు ఎకకుడ ఉనాని నైతిక ప్ర వర్త న లేదా ప్లసీలు లేదా 
చటాటు నిని ఉల్ల యంఘయంచడానికి సయంబయంధియంచి ఏదైనా ఆయంద్ళనలు  లేదా అనుమానాలను లేవనెత్త డయంతో 
సహా చటాటు నిని, నైతిక ప్ర వర్త నను మరియు కయంపెనీ ప్లసీలను ప్టియంచాల్.
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