Etikai Kódex

Levél Dow Wilson vezérigazgatótól
A Varian feddhetetlen vállalatként már jó hírnevet szerzett magának. Ezt a jó
hírnevet fenntartjuk és erősítjük azáltal, hogy a legszigorúbb etikai normák
szerint járunk el mindenben, amit cselekszünk.
Egy munkanapunk során ezernyi döntést hozunk. Időnként ezek között
etikai döntések is előfordulnak, azaz választást kell hoznunk, hogy helyesen
cselekedjünk. Ez a magatartási kódex alapvető dokumentumként mutat irányt
nekünk az etikai döntések meghozatalában.
A Kódex meghatározza, hogy miként lépjünk kapcsolatba egymással,
ügyfeleinkkel, a termékeinket használó betegekkel, az üzleti közösséggel és
a világ kormányaival. Minden Varian alkalmazott személyes felelőssége, hogy
ennek megfelelően éljen.
Kultúránk alapköve a feddhetetlenség, a becsületesség és a tisztességesség
iránti elkötelezettségünk. Az Igazgatóságtól és a felső vezetéstől kezdve
minden alkalmazottunkkal és üzleti partnerünkkel bezárólag arra törekszünk,
hogy helyesen cselekedve helyt tudjunk állni a világban.
Noha a kódex átfogó jellegű, nem fedhet le minden elképzelhető helyzetet,
amely etikai dilemmát vethet fel. Azokban az esetekben, amikor még további
útmutatásra van szükség, a Varian számos erőforrást és szakmai támogatást
nyújt. Mindig kérjen segítséget, ha nem biztos benne, hogy mi lenne a helyes
eljárás. És ha azt látja, hogy bármelyikünk nem felel meg normáinknak,
szólaljon fel anélkül, hogy megtorlástól kellene tartania.
Kérjük, olvassa el, értse meg és tartsa be a kódexet. Köszönjük, hogy életre kelti
azt azáltal, hogy a Varian csapat tagjaként saját személyes mércéjévé teszi.
DOW WILSON
vezérigazgató
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A magatartási kódex a mi útmutatónk
A Varian magatartási kódexe iránymutatásként szolgál annak
biztosítása érdekében, hogy mindig a legszigorúbb etikai és
feddhetetlenségi normáknak megfelelően járjunk el. Ez az, amit
elvárunk magunktól, és amit ügyfeleink és betegeink is elvárnak
tőlünk.

Amikor jövőképünkben,
küldetésünkben és
értékeinkben egymáshoz
igazodunk, és amikor a
magatartási kódexnek való

A Varian elkötelezett egy olyan világ megteremtése iránt, amelyben
nem kell félni a ráktól. Ennek megvalósítása érdekében üzleti
tevékenységünket négy értékre alapozzuk:
1. Partner az életért
2. Ihletett innováció
3. Elsők az ügyfelek
4. Helytállás a helyes cselekvés révén
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megfelelés érdekében
együttműködünk, akkor
járunk el a leginkább
betegeink, ügyfeleink és a
részvényeseink érdekében.

Bevezetés
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Belső kapcsolatok
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A kódex mindannyiunknak szól

Mi a helyes?

A magatartási kódex vonatkozik minden Varian alkalmazottra és az
Igazgatóság minden tagjára. Vonatkozik továbbá a leányvállalatok, az
ellenőrzött társvállalatok alkalmazottaira és a vállalatot képviselő harmadik
felekre, például értékesítési képviselőkre, ügynökökre, tanácsadókra,
forgalmazókra és a Varian nevében eljáró más személyekre. Ha egy
alkalmazott vagy a kódex hatálya alá tartozó más személy nem a kódex
előírásainak megfelelően jár el, a Varian fegyelmi eljárást fog lefolytatni, amely
akár felmondást is eredményezhet.

Néha előfordulhat, hogy nem nyilvánvaló,
mi lenne a helyes cselekedet. Ha etikai
dilemmával szembesül, itt van néhány
kérdés, amelyet fel kell tennie, mielőtt
cselekedne:

Belső kapcsolatok
Következtetés

Helyesen cselekedni
A Varian elvárja, hogy minden alkalmazottja jogszerűen, etikusan,
becsületesen és tiszteletteljesen viselkedjen. Ez a magatartási kódex
szabályokat és iránymutató elveket nyújt az etikai dilemmákkal járó
leggyakoribb helyzetekre.
Az Ön felelőssége, hogy ismerje meg a magatartási kódexet és:
• Tartsa be annak etikai normáit.
• Vegye figyelembe és kövesse a kapcsolódó szabályzatokat és az
országspecifikus eltéréseket, amelyek megtalálhatók a Varian intranetjén,
a VMSNeten, illetve elérhetők a helyi humán erőforrás (HR), etikai és
megfelelőségi vagy jogi képviselőn keresztül.
• Ha nem egyértelmű, hogy mi lenne a megfelelő cselekedet, kérjen
útmutatást (lásd alább a „Kérdések feltétele vagy aggályok felvetése”
című szakaszt).
• Azonnal jelentse az esetleges szabályszegéseket.
• Segítsen olyan kultúrát teremteni, amelyben minden alkalmazott tudatában
van felelősségének, és nyugodtan fel meri vetni jóhiszemű aggályait anélkül,
hogy megtorlástól tartana.
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• Sért-e ez valamilyen jogszabályt?
• Sérti-e ez a Varian magatartási
kódexét?
• A magatartás objektív megfigyelő
számára etikátlannak tűnne-e?
• Árthat-e a magatartás az én jó
híremnek vagy a Varian jó hírnevének?
• Kínos lenne-e, ha a cselekedetről a
médiában beszámolnának?
Ha ezen kérdések bármelyikére igennel
válaszolt, mielőtt bármit tenne, kérjen
iránymutatást.
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Kérdések feltétele vagy aggályok felvetése
A Varian minden alkalmazottat, tisztviselőt, igazgatósági tagot és üzleti
partnert arra ösztönöz, hogy haladéktalanul tegye fel kérdéseit vagy vesse
fel aggályait a jogszabályok, a magatartási kódex, az üzleti etikai normák,
a számviteli és könyvvizsgálati standardok, illetve a Varian szabályzatok
esetleges megsértésével kapcsolatban. Ha bármilyen kérdése merül fel a
magatartási kódexről, vagy aggályai vannak lehetséges szabályszegésekkel
kapcsolatban, akkor számos lehetősége van:
• Fordulhat menedzseréhez vagy szenior menedzseréhez.
• Ha úgy érzi, hogy nem tud a vezetőséghez fordulni, vegye fel a kapcsolatot a
helyi humán erőforrás képviselővel vagy a jogi osztállyal.
• Ön mindig igénybe veheti bizalmas etikai és pénzügyi segélyvonalunkat (a
„forródrót”), amely online vagy telefonon a nap 24 órájában, a hét minden
napján elérhető. További információ a forródrót elérésének módjáról a www.
varian.ethicspoint.com oldalon található.
• Vegye fel a kapcsolatot a jogi osztállyal, ha bármilyen jogszabállyal
kapcsolatban magyarázatra van szüksége.
• Az etikai megfelelőségi osztállyal a regionális megfelelőségi tisztviselőn
keresztül vagy az ethics@varian.com címre küldött e-mailben veheti fel a
kapcsolatot.
Önnek kötelezettsége, hogy kérdéseket tegyen fel vagy felszólaljon a
szabályszegésekkel kapcsolatban. Nekünk pedig kötelezettségünk annak
biztosítása, hogy ezt Ön megtehesse anélkül, hogy bármiféle megtorlástól
kellene tartania. A Variannál tilos bármiféle megtorlás (ezen szabályokkal
kapcsolatban további információkért lásd lentebb a „Megtorlás” szakaszt). Az
alkalmazottak által felvetett összes etikai kérdést tisztességesen és objektíven
kell intézni, és a lehető legnagyobb mértékben bizalmasan kell kezelni,
amennyire a bejelentett információk alapos kivizsgálása arra módon ad,
továbbá szükség esetén meg kell tenni a megfelelő orvosló vagy helyesbítő
intézkedéseket.
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Mi történik, ha felveszi a kapcsolatot a
forródróton keresztül?
Kérését egy harmadik fél vállalat
dokumentálja, amely nem áll
kapcsolatban a Variannal. Ha egy
aggályról tesz jelentést, azt egy megfelelő
vizsgáló vizsgálja ki, összhangban a
helyi jogi követelményekkel. A vizsgálat
során felkérhetik Önt, hogy adjon
további információkat vagy válaszoljon
kérdésekre. Ezeket az információkat
csak akkor használják fel, amennyiben
az valamely bejelentett probléma
kivizsgálásához vagy az Ön esetleges
kérdéseinek megválaszolásához
szükséges.
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A globális és helyi jogszabályok és rendelkezések betartása
A Varian globális üzleti tevékenységet folytat, és számos ország
jogszabályainak és rendelkezéseinek hatálya alá tartozik. Varian
alkalmazottként Ön bárhol is dolgozik, felelős azért, hogy megismerje
és betartsa az összes nemzeti és helyi jogszabályt. Ezen jogszabályok
bármelyikének be nem tartása súlyos polgári jogi vagy büntetőjogi
felelősséget, valamint az Ön vagy Varian vagyonának és jó hírnevének
sérülését eredményezheti. Ha jogi jellegű kérdése merül fel a jelen
magatartási kódexben tárgyalt bármely témakörrel kapcsolatban, vagy ha
bármilyen ellentmondást tapasztal a jogszabályok és rendelkezések között,
egyeztetnie kell a jogi osztállyal.

Bevezetés
Belső kapcsolatok

» Tisztelet a munkahelyen
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› Megtorlás
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› Az alkalmazottak adatainak védelme
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Belső kapcsolatok
Következtetés

Tisztelet a munkahelyen
A Variannál a legjobb munkát akkor végezzük, amikor
csapatként dolgozunk. Tisztelettel kezeljük egymást, értékeljük
minden egyes személy egyediségét, továbbá elismerjük és
értékeljük mások hozzájárulását.
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Sokszínűség, befogadás és összetartozás
A Varianon belül az innovációt a gondolatok sokszínűsége, a befogadó
környezet és a munkavállalók által tapasztalt összetartozás érzése ösztönzi.
Büszkék vagyunk arra, hogy globális vállalatunk olyan igazgatósággal,
felsővezetőségi csapattal és alkalmazottakkal rendelkezik, akik sokszínű
hátterüket hasznosítják az általunk végzett munka során.
A sokszínűség, a befogadás és az összetartozás kultúránk fontos elemei,
és tudjuk, hogy együtt kell működnünk a sokszínű és befogadó környezet
előmozdítása érdekében. Ezért vállaltuk, hogy rendszeresen mérjük ezeket
a területeket munkavállalói felméréseink során, és az eredményekre vállalati
szintű és alulról szerveződő programokon keresztül reagálunk. A Varian arra
is törekszik, hogy megakadályozza az öntudatlan elfogultságot az összes
tehetséggel kapcsolatos folyamat során, továbbá vonzza és megtartsa a
változatos tehetségeket minden pozícióban. A befogadás az egyik alapvető
kompetencia, amelyet a Varian minden alkalmazottban folyamatosan fejleszt.

Bevezetés
Belső kapcsolatok

Tisztességes foglalkoztatás

Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció

A Varian egyenlő esélyeket biztosító munkáltató. A Varian tiltja a pályázók
vagy alkalmazottak bármely jogszabályban elismert alapon történő hátrányos
megkülönböztetését, korlátozás nélkül beleértve a következőket: veterán státusz,
egyenruhás szolgálatok tagjaként betöltött státusz, családi állapot (beleértve a
regisztrált élettársi státuszt), faj, bőrszín, vallás, nem, nemi azonosság, szexuális
irányultság vagy nemi identitás, terhesség (beleértve a szülést, szoptatást vagy
kapcsolódó egészségügyi állapotokat), életkor (40 éves vagy annál idősebb),
nemzeti származás vagy ősök, fizikai vagy mentális fogyatékosság, genetikai
információk (beleértve a tesztelést és a jellemzőket) vagy a szövetségi, állami vagy
helyi jogszabályok által védett bármely más megfontolást. Az egyenlőséggel
esélyekkel történő foglalkoztatás iránti elkötelezettségünk minden olyan személyre
vonatkozik, aki a tevékenységünkben részt vesz, és tiltja az alkalmazottak jogellenes
megkülönböztetését, beleértve a feletteseket és a munkatársakat is.

» Tisztelet a munkahelyen
› Sokszínűség, befogadás és összetartozás
› Tisztességes foglalkoztatás
› Zaklatás
› Megtorlás
› Alkalmazotti biztonság
› Az alkalmazottak adatainak védelme

Belső kapcsolatok
Következtetés

A Varian észszerűen befogadja a képesítéssel rendelkező fogyatékossággal
élő személyeket és azon személyeket is, akik vallási meggyőződések alapján
igényelhetnek befogadást, kivéve, ha a kért befogadás biztonsági
kockázatot jelent vagy az üzleti tevékenység szempontjából
aránytalan nehézséget okoz.
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Mi van akkor, ha…
Ön úgy véli, hogy a felettese hátrányosan
megkülönbözteti Önt, de aggódik amiatt,
hogy ha bármit mond a felettesének,
akkor az következményekkel járna.

Mit kell tenni:
Jelentse aggályait a felettese
menedzserének, a HR képviselőjének
vagy a helyi vezetőségi csapat más
tagjának, vagy hívja a forródrótot. Nem
kell elsőként a menedzseréhez fordulnia.

Bevezetés
Belső kapcsolatok

» Tisztelet a munkahelyen
› Sokszínűség, befogadás és összetartozás
› Tisztességes foglalkoztatás
› Zaklatás
› Megtorlás
› Alkalmazotti biztonság
› Az alkalmazottak adatainak védelme

Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció
Belső kapcsolatok
Következtetés
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Zaklatás
A Varian semmilyen formában nem tűri a zaklatást, legyen az fizikai, szóbeli vagy
nem szóbeli, érzelmi vagy pszichológiai. A zaklatás az alábbiakat foglalhatja
magában:
• Olyan magatartás tanúsítása, amelyet mások megfélemlítőnek, sértőnek
vagy ellenségesnek találnak.
• Más alkalmazottak eltérő módon történő kezelése a nem kívánt közeledések
elfogadása vagy elutasítása alapján.
Ha valaki zaklatja Önt, akkor joga van megmondania az adott személynek,
hogy a magatartása nemkívánatos, és/vagy jelentenie aggályát. Ha másokkal
szembeni zaklatást észlel, szólaljon fel a menedzsere, a HR üzleti partner, a
GPConnect vagy a forródrót útján. Ön annak tudatában tehet fel kérdést vagy
tehet jelentést, hogy védve van a megtorlástól, ha jóhiszemű bejelentést tesz.

Mi van akkor, ha…
Hallom, hogy valaki egy munkatársa
vallásáról becsmérlően beszél. Tennem
kellene bármit, még akkor is, ha a
munkatársam szólt erre semmit?

Mit kell tenni:
Vegye fel a kapcsolatot a menedzserével
vagy HR képviselőjével, vagy hívja
a forródrótot. A Varian elvárja, hogy
minden alkalmazott figyelmesen és
tisztelettel bánjon egymással, és azt
akarja, hogy minden alkalmazott Varian
családunk részének érezhesse magát.
Az ilyen ügyekkel kapcsolatos felszólalás
meghonosíthatja a tudatosságot és
megértést a munkahelyen, elősegítve a
támogatást és a befogadást.

Bevezetés
Belső kapcsolatok

Megtorlás

A megtorlástól való félelem
az egyik fő oka annak, hogy

Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció

A megtorlás szigorúan tilos a Variannál. A megtorlás negatív változás
előidézését jelenti valamely személy munkakörülményeiben, helyzetében
vagy helyében, jogos üzleti indok nélkül. A megtorlás általában oly módon
történik, hogy valakit megbüntetnek valamiért, amit mondott vagy tett,
például hogy felszólalt vagy jelentette aggályát. A Varian tiltja a finom és
közvetett megtorlást is, például a munkahelyi társadalmi elszigetelést vagy a
csoportmegbeszélésekből vagy találkozókból való kizárást.

» Tisztelet a munkahelyen
› Sokszínűség, befogadás és összetartozás
› Tisztességes foglalkoztatás
› Zaklatás
› Megtorlás
› Alkalmazotti biztonság
› Az alkalmazottak adatainak védelme

Belső kapcsolatok
Következtetés

az alkalmazottak vonakodnak
hangot adni a jogos
aggodalmaknak. Szeretnénk,
ha Ön biztonságban érezné
magát, ha bármilyen kérdéssel
vagy munkahelyi aggállyal
kapcsolatban szót emel.
Bármely menedzsernek vagy
alkalmazottnak, aki megtorlást
alkalmaz, komoly fegyelmi
következményekkel kell
szembenéznie, beleértve az
esetleges felmondást is.
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Bevezetés
Belső kapcsolatok

» Tisztelet a munkahelyen
› Sokszínűség, befogadás és összetartozás
› Tisztességes foglalkoztatás
› Zaklatás
› Megtorlás
› Alkalmazotti biztonság
› Az alkalmazottak adatainak védelme

Alkalmazotti biztonság
A Varian elkötelezett amellett, hogy betartsa az egészségvédelmi és
biztonsági jogszabályokat. Az alkalmazottaktól elvárjuk, hogy biztonságos
munkakörnyezetet teremtsenek és tartsanak fenn a munkahelyi sérülések
megelőzése érdekében, valamint hogy megvédjék munkatársaik egészségét
és jóllétét azáltal, hogy haladéktalanul jelentik a menedzserüknek a
baleseteket vagy a nem biztonságos gyakorlatokat.

Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció
Belső kapcsolatok

Az alkalmazottak adatainak védelme

Következtetés

Azok az alkalmazottak, akik hozzáférést kapnak a leendő, jelenlegi és
volt Varian alkalmazottak személyes adataihoz, felelősek azért, hogy az
adatokat megfelelően kezeljék, valamint minden észszerű óvintézkedést
megtegyenek a titoktartás és a magánszféra védelme érdekében. Az
alkalmazotti nyilvántartásokhoz kizárólag érvényes jogszerű, üzleti jellegű
okokból felhatalmazott személyek férhetnek hozzá, és az alkalmazotti
nyilvántartásokból származó bármilyen információ csak ezen felhatalmazás
alapján használható fel. Ugyanezek a normák vonatkoznak az ügyfelek és a
betegek személyes adataira.
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Mi van akkor, ha…
Önt elküldik, hogy vezetékezze újra egy
ügyfél hibás elektromos rendszerét, de
az ügyfél nem tudja teljes mértékben
leállítani a rendszert javítás céljából.
Ön a munka nagy részét a rendszer
egyes részeinek szükség szerinti
leállításával hajtja végre. Végül csak egy
egyszerűbb átvezetékezés marad, amely
egy zavaróbb hatású leállítást igényel.
Az ügyfél arra kéri, hogy a munkát a
leállítás mellőzésével csinálja meg. Ön
biztosnak érzi magát abban, hogy ezt
az ügyfél kedvéért megteheti, minimális
kockázattal.

Mit kell tenni:
Ön kifejezetten nem végezheti el a kért
munkát teljes és biztonságos leállítás
nélkül. Az ügyfelek fontosak, de nem
fontosabbak, mint az Ön biztonsága. A
különböző szabályzatok és a biztonságos
munkavégzési gyakorlatok megkövetelik,
hogy minden gépet áramtalanítsanak,
mielőtt elkezdenének dolgozni azokon.

Bevezetés

Introduction

Belső kapcsolatok

Internal Engagements

Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció

Data, Cybersecurity and Communication

» A vállalati eszközök és információk védelme
› Kommunikációs rendszerek
› Kiberbiztonság
› Bizalmas információk
› Szellemi tulajdon
› Üzleti titkok közlése
› A betegek és az ügyfelek adatainak védelme
és biztonsága
› Nyilvántartás-vezetés és jelentéstétel
› Kommunikáció a vállalat nevében

Belső kapcsolatok
Következtetés

» Protecting Company Assets and Information
› Communication systems
› Cybersecurity
› Confidential information
› Intellectual property

A vállalati
eszközök
ésand
információk
védelme
› Patient and
customer data privacy
security
› Disclosure of Trade Secrets

› Record keeping and reporting

A Varian› Communicating
elvárja azonalkalmazottaktól,
hogy megvédjék a társaság
behalf of the company
» External Engagements
eszközeit
és információit az elvesztéstől, eltulajdonítástól,
› Proper Marketplace Behavior
› Applicable
laws, regulations
and policies
visszaéléstől
vagy
helytelen
közléstől. Ebbe beletartoznak a
› Protecting the environment
következők:
› Product safety and quality
› Conflicts of interest
› Using corporate opportunities

• Ingóságok,
például laptopok, telefonok, gépek, szerszámok és
› Relationships with health care professionals
and
organizations
egyéb fizikai eszközök

Mi van akkor, ha…
Üzleti útra megyek, és be kell fejeznem
egy jelentést, amelyet egy új termékről
írok. Rendben van, ha dolgozom a
laptopomon repülés közben?

› Offering and accepting gifts

› Supplier relationships and working with

third parties
• Immateriális
javak, például szellemi tulajdon és üzleti
› Political contributions
információk,
ideértve
a találmányokat, terveket, ütemterveket,
› Insider trading
and stock tipping
› Money laundering
kommunikációt,
alkalmazotti és ügyféladatokat, valamint
› Bribery and other corrupt payments
› Fairüzleti
dealing and
compliance with competition
laws
a Varian
tevékenységével
kapcsolatos
egyéb
› Trade compliance
információkat

Conclusion
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Mit kell tenni:
Hacsak nincs betekintésvédő
elszerelve a számítógépére, nem
szabad a repülőgépen dolgoznia, mert
jogosulatlan személyek beleláthatnak. Ne
dolgozzon bizalmas információkkal olyan
helyen, ahol azok biztonsága veszélybe
kerülhet.

Bevezetés
Belső kapcsolatok
Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció
» A vállalati eszközök és információk védelme
› Kommunikációs rendszerek
› Kiberbiztonság
› Bizalmas információk
› Szellemi tulajdon
› Üzleti titkok közlése
› A betegek és az ügyfelek adatainak védelme
és biztonsága
› Nyilvántartás-vezetés és jelentéstétel
› Kommunikáció a vállalat nevében

Belső kapcsolatok
Következtetés

Kommunikációs rendszerek
Az olyan rendszerek, mint az e-mail, a hangposta, a telefonok és a számítógépek
lehetővé teszik a hatékony és eredményes kommunikációt. Az alkalmazottaknak
mindenkor józan ítélőképességet kell használniuk és mérlegelniük kell, és
ezeket a rendszereket professzionális, etikus és jogszerű módon kell használniuk.
Ezen eszközök és rendszerek rendelkezésre bocsátása munkával kapcsolatos
célokra történik, bár az alkalmazottak korlátozott mértékben személyes célokra is
használhatják őket, például a naptárukban személyes találkozók követésére vagy
telefonhívások kezdeményezésére. Az Egyesült Államokon kívül egyes helyeken
szigorúbb szabályok és szabályzatok vonatkozhatnak az e-mail és más elektronikus
kommunikáció használatára; az alkalmazottaknak ismerniük kell és be kell tartaniuk
a helyi szabályzatokat. A Varian e-maileket jogi úton is felülvizsgálhatják perekkel
vagy panaszokkal kapcsolatos vizsgálatok részeként.

Kiberbiztonság
Az üzleti és a személyes adatok rendkívül értékesek. A támadók gyakran
célozzák meg a vállalati, kormányzati és egyéni hálózatokat, hogy
megpróbáljanak hozzáférni ezekhez az információkhoz. A kibertámadások
száma egyre növekszik, és ezek a támadások évente sok millió dollárba
kerülnek a vállalatoknak. A Varian informatikai szabályzatai és gyakorlatai
magas szintű biztonságot nyújtanak vállalati rendszereink, termékeink és
szolgáltatásaink számára. Ezeket az erőfeszítéseket a szervezet egészében
a termékbiztonsági és minőségi folyamatokkal szorosan együttműködve
irányítjuk, de az alkalmazottaknak is meg kell tenniük a maguk részét.
Legyen éber a gyanús tevékenységekkel kapcsolatban, például ha bárki
megkísérel jogosulatlan hozzáférést szerezni a rendszereinkhez vagy az
adatainkhoz, és ha azt gyanítja, hogy a Varian rendszerei vagy információi
veszélybe kerülhettek, azonnal jelentse a VIT ügyfélszolgálatnak vagy a
VMSNeten. Ezenkívül, ha úgy gondolja, hogy az Ön eszköze veszélybe
kerülhetett, javasoljuk, hogy válassza azt le a hálózatról mindaddig, amíg
az IT osztály azt nem jelzi, hogy minden rendben van.
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Emlékeztető:
Bármely olyan eszközt feltörhető, amely
az internetet használja kommunikáció
céljából. Csak a Varian által engedélyezett
eszközöket csatlakoztasson a
Varian hálózathoz, és csak olyan
szoftvereket használjon, amelyeket a
Varian jóváhagyott, engedélyezett és
megfelelően licencbe vett.
Az e-mailek különösen sérülékenyek
a támadások szempontjából. Ne
nyisson meg ismeretlen személytől
származó e-mailt, és soha ne nyisson
meg mellékleteket és ne kattintson az
e-mailben található bármely linkre, ha
nem ismeri a feladót.

Bevezetés
Belső kapcsolatok
Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció
» A vállalati eszközök és információk védelme
› Kommunikációs rendszerek
› Kiberbiztonság
› Bizalmas információk
› Szellemi tulajdon
› Üzleti titkok közlése
› A betegek és az ügyfelek adatainak védelme
és biztonsága
› Nyilvántartás-vezetés és jelentéstétel
› Kommunikáció a vállalat nevében

Belső kapcsolatok
Következtetés
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Bizalmas információk

Mi van akkor, ha…

Minden alkalmazott felelős a Varian bizalmas információinak védelméért.
Ebbe beletartoznak a szellemi tulajdonjogok, az üzleti titkok, a pénzügyi vagy
műszaki információk, valamint az ügyfelek, az alkalmazottak és a betegek
személyes adatai. Pénzügyi teljesítményünket és versenyhelyzetünket
hátrányosan érintheti a lopás, a véletlen közlés, a rosszindulatú hackerek vagy
információs rendszereink feltörése. Ne közöljön bizalmas információkat a
Variannál senkivel, akinek a vállalat nem engedélyezte azon megismerését.

Az Ön projektcsapata kötetlen ünneplést
tart az új termék kifejlesztésében elért
mérföldkő alkalmából. A csapat egyik
tagja készít egy fényképet, amelyen
mindenki összegyűlve látható, és azt
mondja, hogy kiteszi azt a közösségi
médiában.

Mit kell tenni:

Védekezzen a bizalmas információk véletlenül történő közlése ellen.
• Ne vitasson meg bizalmas információkat nyilvános területeken.
• Ne tároljon bizalmas információkat könnyen elveszíthető vagy elhagyható
eszközökön, például USB-meghajtókon vagy a külső merevlemezeken.
• Használjon betekintésgátlót a nyilvános helyiségekben használt elektronikus
eszközökön.
• Soha ne hagyjon elektronikus eszközöket látható helyen egy járműben, még
akkor sem, ha a jármű be van zárva.
• A bizalmas információkat tartalmazó dokumentumokat aprítsa fel azok
megsemmisítése előtt.

A közösségi média használatakor
mindig mérlegeljen, és legyen rendkívül
körültekintő a munkahelyi környezetben
készített minden fényképpel. Előfordulhat,
hogy a projektre vonatkozó valamilyen
dokumentum, vázlat vagy prototípus
látható a fotón, és elárulhatja a projekthez
kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat.
Még azzal is szellemi tulajdont fedhet fel,
ha csak megemlíti, hogy a csoport min
dolgozik, vagy hol tart a folyamatban.

Bevezetés
Belső kapcsolatok
Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció
» A vállalati eszközök és információk védelme
› Kommunikációs rendszerek
› Kiberbiztonság
› Bizalmas információk
› Szellemi tulajdon
› Üzleti titkok közlése
› A betegek és az ügyfelek adatainak védelme
és biztonsága
› Nyilvántartás-vezetés és jelentéstétel
› Kommunikáció a vállalat nevében

Belső kapcsolatok
Következtetés

Szellemi tulajdon
A szellemi tulajdon a Varian egyik legértékesebb eszköze. Szabadalmainkat,
védjegyeinket, szerzői jogainkat, üzleti titkainkat és egyéb védett információinkat
mindenkor meg kell őrizni. A Varian üzleti titkait és egyéb bizalmas vagy védett
információit soha nem szabad illetéktelen személyekkel vagy szervezetekkel
közölni, vagy bármilyen jogosulatlan célra felhasználni.
Ezenkívül a Varian szabadalmak és más oltalmi módok igénybevételével védi
szellemi tulajdonát. Ennek megfelelően a szellemi tulajdont, például az új
termékeket, szolgáltatásokat, folyamatokat és szoftvereket haladéktalanul be kell
jelenteni a jogi osztálynak a szabadalom vagy egyéb védelem megszerzésének
megfelelő megfontolása érdekében.
A Varian mások szellemi tulajdonjogait is tiszteletben tartja, ideértve az eladókat,
beszállítókat és versenytársakat. Mások szellemi tulajdonának – például licenc
nélküli szoftvereknek, vagy harmadik fél bizalmas információinak vagy üzleti
titkainak – jogosulatlan használata szigorúan tilos, és polgári vagy büntetőjogi
szankciókat vonhat maga után.
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Bevezetés
Belső kapcsolatok
Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció
» A vállalati eszközök és információk védelme
› Kommunikációs rendszerek
› Kiberbiztonság
› Bizalmas információk
› Szellemi tulajdon
› Üzleti titkok közlése
› A betegek és az ügyfelek adatainak védelme
és biztonsága
› Nyilvántartás-vezetés és jelentéstétel
› Kommunikáció a vállalat nevében

Belső kapcsolatok
Következtetés
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Üzleti titkok közlése
Az USA üzleti titkok védelméről szóló törvénye (Defend Trade Secrets Act,
DTSA) szerint üzleti titok közlése miatt nem vonható büntetőeljárás alá és nem
perelhető, ha:
• Ön az üzleti titkot egy kormányzati tisztviselővel vagy ügyvéddel bizalmasan
közli kizárólag egy feltételezett jogszabálysértés jelentése vagy kivizsgálása
céljából; vagy
• Az üzleti titkot egy perben vagy más eljárásban benyújtott panaszban vagy
más dokumentumban közli, ha a közlés bizalmas kezelést kérve történik.
Ezen túlmenően, ha Ön gyanított jogszabálysértés bejelentése miatt
elszenvedett megtorlás kapcsán indít keresetet egy munkáltató ellen, az
üzleti titkot közölheti ügyvédjével és az üzleti titkot képező információkat
felhasználhatja a bíróságon, feltéve, hogy az üzleti titkot tartalmazó minden
dokumentumot bizalmas kezelést kérve nyújtja be, és nem közli az üzleti titkot,
kivéve, ha bíróság elrendeli, hogy közölje azt.

Bevezetés
Belső kapcsolatok
Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció
» A vállalati eszközök és információk védelme
› Kommunikációs rendszerek
› Kiberbiztonság
› Bizalmas információk
› Szellemi tulajdon
› Üzleti titkok közlése
› A betegek és az ügyfelek adatainak védelme
és biztonsága

› Nyilvántartás-vezetés és jelentéstétel
› Kommunikáció a vállalat nevében

Belső kapcsolatok
Következtetés

A betegek és az ügyfelek adatainak védelme és biztonsága
A Varian kezelheti az ügyfelek személyes adatait – ideértve a betegadatokat
is – a telepített termékeink támogató eszközei útján és a kezelt szolgáltatási
megoldásaink útján is. Az alkalmazottaknak ezeket az adatokat védett
módon, biztonságosan és bizalmasan kell kezelniük. Informatikai biztonsági
szabályzatunk és ügyfél adatvédelmi szabályzatunk ismerteti, hogyan kell
végeznünk az ilyen adatok gyűjtését, felhasználását, továbbítását, tárolását és
megsemmisítését. Öntől elvárjuk, hogy ismerje ezeket a szabályzatokat, és
minden esetleges megsértésüket jelentse a felettesének.

Nyilvántartás-vezetés és jelentéstétel
Mindig a legmagasabb szintű feddhetetlenséget kell tanúsítania, amikor
információkat jelent vállalaton belül a kollégáknak és vállalaton kívül a
kormányzati szerveknek. Ne vigyen be olyan információkat a vállalati
nyilvántartásokba, amelyek szándékosan félrevezetnek, hamisan adják meg,
elhagyják vagy álcázzák valamely ügylet vagy eredmény valós természetét.
Számos kormányzati szerv a jogszabályok alapján megköveteli a Variantól, hogy
időszerű, teljes, pontos és érthető jelentéseket és adóbevallásokat nyújtson be.
Ez megköveteli, hogy minden alkalmazott rögzítse és jelentse az információkat,
és időszerű, teljes, pontos, valós és becsületes könyveket vezessen.

Kommunikáció a vállalat nevében
Csak a megbízott szóvivőként dolgozó alkalmazottak beszélhetnek a médiával
a vállalat nevében. Ha egy újságíró vagy a média képviselője felveszi Önnel a
kapcsolatot egy Variant érintő üggyel kapcsolatban, irányítsa ezt a személyt a
globális kommunikációs és közösségkapcsolati osztályhoz. Ne válaszoljon saját
maga kérdésekre. Mérlegeljen és használja józan ítélőképességét a közösségi
médiában közzétett bejegyzéseiben annak biztosítása érdekében, hogy csak
önmaga nevében beszéljen, és soha ne a Varian nevében. További útmutatásért
olvassa el a Varian Közösségi média szabályzatát.
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Mi van akkor, ha…
Ön áttekinti egy Varian termék analitikai
támogató eszközéből származó ügyfél
felhasználási adatokat. Egy munkatársa
javasolja, hogy ketten menjenek le egy kis
kávészünetre a kávézóba.

Mit kell tenni:
Zárja be az eszközt, amivel elrejti az
ügyféladatokat, és állítsa le vagy zárja le a
számítógépet, amikor otthagyja azt. Soha
ne hagyja számítógépét felügyelet nélkül
a képernyőn megnyitott bármilyen fájllal,
különösen ha az bizalmas információkat,
például ügyféladatokat tartalmaz.

Bevezetés
Belső kapcsolatok
Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció
Belső kapcsolatok

» Megfelelő piaci magatartás
› Alkalmazandó jogszabályok, rendelkezések
és szabályzatok
› A környezet védelme
› Termékbiztonság és minőség
›Ö
 sszeférhetetlenségek
› A vállalati lehetőségek kihasználása
› Ajándékok felajánlása és elfogadása
›E
 gészségügyi szakemberekkel és
szervezetekkel fennálló kapcsolatok
› Beszállítói kapcsolatok és együttműködés
harmadik felekkel
› Politikai hozzájárulások
› Bennfentes kereskedelem és részvénytippadás
› Pénzmosás
› Megvesztegetés és más korrupt kifizetések
› Tisztességes kereskedelem és a
versenyjogszabályok betartása
› Kereskedelmi megfelelés

Következtetés

20

Megfelelő piaci magatartás

Varian jó vállalati állampolgár és világpolgár. Minden
jogszabályt betartunk, jó szándékkal vezetünk és átlátható
kapcsolatokat tartunk fenn.

Bevezetés
Belső kapcsolatok
Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció

Alkalmazandó jogszabályok, rendelkezések és szabályzatok

Belső kapcsolatok

A Varian elkötelezett a szabályozási kiválóság mellett. Ez azt jelenti, hogy
a Varian és alkalmazottai betartják az összes jogszabályt minden olyan
országban és minden olyan helyen, ahol működünk.

» Megfelelő piaci magatartás
› Alkalmazandó jogszabályok, rendelkezések
és szabályzatok
› A környezet védelme
› Termékbiztonság és minőség
› Összeférhetetlenségek
› A vállalati lehetőségek kihasználása
› Ajándékok felajánlása és elfogadása
› Egészségügyi szakemberekkel és
szervezetekkel fennálló kapcsolatok
› Beszállítói kapcsolatok és együttműködés
harmadik felekkel
› Politikai hozzájárulások
› Bennfentes kereskedelem és részvénytippadás
› Pénzmosás
› Megvesztegetés és más korrupt kifizetések
› Tisztességes kereskedelem és a
versenyjogszabályok betartása
› Kereskedelmi megfelelés

Következtetés
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Ha kérdése van egy jogszabállyal kapcsolatban, vagy ellentmondást észlel
a különböző országok vagy helyszínek jogszabályai között, azonnal kérjen
segítséget a jogi osztálytól. Ha úgy gondolja, hogy ellentmondás áll fenn
a Varian bármelyik szabályzata vagy iránymutatása között, értesítse a
vezetőséget.

A környezet védelme
A Varian elkötelezett amellett, hogy üzleti tevékenységét olyan módon
folytassa, amely védi a közegészséget és a környezetet. A Varian elkötelezett
továbbá amellett, hogy megóvja a Föld természeti erőforrásait.
A Varian környezetvédelmi normáinak teljesítése érdekében minden
létesítménynek meg kell felelnie a működésére és termékeire vonatkozó
környezetvédelmi jogszabályoknak és rendelkezéseknek, és védenie kell
azokat a közösségeket, ahol működünk. Valamennyi létesítmény felső
vezetésétől elvárjuk, hogy nyílt párbeszédet folytasson az önkormányzati
tisztviselőkkel az általa gyártott vagy kezelt anyagok természetéről és
veszélyeiről. A Varian politikájának fontos része a környezetre gyakorolt
hatásunk folyamatos jobbítása; ezt kihívásokat támasztó célok és értelmes
mutatók kitűzésével, továbbá eredményeinknek az alkalmazottakkal, a
részvényesekkel és a közösségben élő érdekelt személyekkel való közlésével
teljesítjük. Ha bármilyen kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a Varian
környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó csoportjával.

Bevezetés
Belső kapcsolatok
Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció

Termékbiztonság és minőség

Belső kapcsolatok

A biztonság kritikus jelentőségű minden terméket és szolgáltatást illetően,
amelyet a Varian nyújt. A Varian elkötelezett amellett, hogy biztonságos és
hatékony termékeket állítson elő, és teljesítse azokat a jogszabályi és szabályozói
követelményeket, amelyek e termékek tervezését, gyártását és szállítását
szabályozzák, hogy a termékek pozitív változást hozhassanak a betegek és a
felhasználók életébe szerte a világon.

» Megfelelő piaci magatartás
› Alkalmazandó jogszabályok, rendelkezések
és szabályzatok
› A környezet védelme
› Termékbiztonság és minőség
› Összeférhetetlenségek
› A vállalati lehetőségek kihasználása
› Ajándékok felajánlása és elfogadása
› Egészségügyi szakemberekkel és
szervezetekkel fennálló kapcsolatok
› Beszállítói kapcsolatok és együttműködés
harmadik felekkel
› Politikai hozzájárulások
› Bennfentes kereskedelem és részvénytippadás
› Pénzmosás
› Megvesztegetés és más korrupt kifizetések
› Tisztességes kereskedelem és a
versenyjogszabályok betartása
› Kereskedelmi megfelelés

Következtetés
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A Varian úgy tervezi és gyártja termékeit, hogy azok megfeleljen a kormányzati
szervek előírásainak, valamint az ügyfelek ellenőrzési, vizsgálati és minőségi
követelményeinek. Vizsgálatokat végezzünk és dokumentációt szolgáltatunk,
amelyek igazolják e követelmények teljesítését. A jogszabályok és a Varian
szabályzatainak megsértését is jelenti, ha tudatosan hamis tesztadatok vagy egyéb
adatok kerülnek benyújtásra.
Ezen felül a Varian összegyűjti és jelentést készít a termékeinkkel kapcsolatos
panaszokkal és biztonsági incidensekkel kapcsolatban. Az alkalmazottak
panaszokkal kapcsolatos képzést kapnak, és a Varianon belül az incidenseket
jelenteniük kell a forródróton keresztül, ha ilyenek bekövetkeznek.
Egyes országokban bizonyos alkalmazottak a termékeinkkel
kapcsolatos panaszokról és biztonsági incidensekről kötelesek
a kormányzati szervek (például szabályozási, fogyasztóvédelmi
vagy rendőri szervek) számára is jelentést tenni.
További információkért, vagy ha kérdése
van, vegye fel a kapcsolatot a szabályozói
osztállyal.

Bevezetés
Belső kapcsolatok
Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció

Összeférhetetlenségek

Mi van akkor, ha…

Belső kapcsolatok

Összeférhetetlenség akkor áll fenn, amikor az Ön hűsége vagy tevékenysége
megoszlik a Varian érdekei és a saját érdekei között. Noha nem lehet felsorolni
minden olyan helyzetet vagy tevékenységet, amely összeférhetetlenséget
eredményezhet, néhány gyakori példát talál a következőkben:

A nővéremnek van egy kis cége,
amely olyan anyagokat gyárt, amelyek
felhasználhatók lennének a Varian
termékeiben. Összeférhetetlenség
az, ha vele kötnék ügyletet?

» Megfelelő piaci magatartás
› Alkalmazandó jogszabályok, rendelkezések
és szabályzatok
› A környezet védelme
› Termékbiztonság és minőség
› Összeférhetetlenségek
› A vállalati lehetőségek kihasználása
› Ajándékok felajánlása és elfogadása
›E
 gészségügyi szakemberekkel és
szervezetekkel fennálló kapcsolatok
› Beszállítói kapcsolatok és együttműködés
harmadik felekkel
› Politikai hozzájárulások
› Bennfentes kereskedelem és részvénytippadás
› Pénzmosás
› Megvesztegetés és más korrupt kifizetések
› Tisztességes kereskedelem és a
versenyjogszabályok betartása
› Kereskedelmi megfelelés

Következtetés
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• Szívességek, nem helyénvaló ajándékok vagy kölcsönök elfogadása vagy kérése
– akár saját magának, akár másnak – egy ügyféltől, szállítótól, vállalkozótól vagy
versenytárstól; lásd az „Ajándékok felajánlása és elfogadása” című szakaszt azzal
kapcsolatban, hogy mi minősül elfogadható ajándéknak.
• Értékpapírok vagy befektetési érdekeltségek tulajdonlása egy Varian szállítóban,
miközben olyan beosztásban van, amelyben a Varian megrendeléseit a szállító
felé terelheti.
• Családtag vagy más olyan személy felvétele vagy felügyelete, akivel szoros
kapcsolatban áll.
• Foglalkoztatási vagy tanácsadási szolgáltatások nyújtása a Varian ügyfelei, szállítói
vagy versenytársai számára.
Az összeférhetetlenséget – még annak a látszatát is – kerülni kell. Ha az
összeférhetetlenség elkerülése nem célszerű vagy nem lehetséges, akkor közölnie
kell az összeférhetetlenséget a vállalattal az online Összeférhetetlenség közlésére
szolgáló űrlapon. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos további információk az
Összeférhetetlenségre vonatkozó globális szabályzatban találhatók.

Mit kell tenni:
Noha nem feltétlenül képez
összeférhetetlenséget, azonban ezt a
kapcsolatot közölnie kell a vezetőséggel,
mielőtt bármilyen üzleti kapcsolatot
létesítene a nővére cégével, továbbá
Önnek nem szabad megpróbálnia
befolyásolni a Variannak a céggel
fennálló üzleti kapcsolatát. Egy Öntől
eltérő, pártatlan személynek kell
eldöntenie, hogy a nővére cége-e a
legjobb forrása az anyagnak, és jelenti-e
a legelőnyösebb üzleti kapcsolatot a
Varian számára.

Bevezetés
Belső kapcsolatok
Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció

A vállalati lehetőségek kihasználása

Belső kapcsolatok

Az alkalmazottak nem használhatják fel a vállalat eszközeit, információit
vagy pozícióját személyes haszon vagy előny elérése érdekében. Ön nem
vállalhat el saját magának és nem irányíthat harmadik fél felé olyan üzleti
lehetőséget, amely a Variant érdekli vagy valószínűleg érdekelné. Például, ha
tudja azt, hogy Varian egy bizonyos ingatlan megvásárlására és fejlesztésére
készül, akkor nem oszthatja meg ezt az információt egy barátjával, hogy ő
megvásárolja a szomszédos ingatlanokat abban a reményben, hogy gyors
értéknövekedésre tegyenek szert az ügylet bejelentésekor.

» Megfelelő piaci magatartás
› Alkalmazandó jogszabályok, rendelkezések
és szabályzatok
› A környezet védelme
› Termékbiztonság és minőség
›Ö
 sszeférhetetlenségek
› A vállalati lehetőségek kihasználása
› Ajándékok felajánlása és elfogadása
› Egészségügyi szakemberekkel és
szervezetekkel fennálló kapcsolatok
› Beszállítói kapcsolatok és együttműködés
harmadik felekkel
› Politikai hozzájárulások
› Bennfentes kereskedelem és részvénytippadás
› Pénzmosás
› Megvesztegetés és más korrupt kifizetések
› Tisztességes kereskedelem és a
versenyjogszabályok betartása
› Kereskedelmi megfelelés
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Ajándékok felajánlása és elfogadása
Ajándékot, vacsorameghívást, szórakozást vagy egyéb üzleti figyelmességet
csak akkor ajánlhat fel vagy fogadhat el, ha az megfelel a következő
követelményeknek:
• Jogszerű üzleti célja van, nem célja az üzleti döntések befolyásolása, és
nincs elvárás a viszonzásra nézve. A jogszerű üzleti célra egy példa egy
olyan vacsorameghívás, melynek során megvitatják a szolgáltatónak a Varian
számára hasznos új szolgáltatásait.
• Nem készpénz vagy készpénz-egyenértékes (pl. ajándékkártyák)
formájában történik.
• Nem érzékelhető megvesztegetésnek, és nem is tűnhet annak.
• Érték, időzítés, hely és gyakoriság szempontjából megfelelő.
• Nem teremt összeférhetetlenséget.
• Nem sért semmilyen jogszabályt, rendelkezést vagy vállalati szabályzatot.

Mi van akkor, ha…
A Variannak professzionális
szolgáltatásokat értékesíteni kívánó
szolgáltató két jegyet ajánl fel Önnek
egy sporteseményre, amennyiben
Ön megpróbálja befolyásolni a
döntéshozókat az ő javára.

Mit kell tenni:
Ez nyílt megvesztegetés, amelyet azonnal
el kell utasítani. Ennek elfogadása sértené
a Varian szabályzatát és a jogszabályokat.

Bevezetés
Belső kapcsolatok
Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció

Egészségügyi szakemberekkel és szervezetekkel fennálló kapcsolatok

Belső kapcsolatok

Ön munkája során kapcsolatba kerülhet olyan egészségügyi szakemberekkel
vagy szervezetekkel, akik képesek befolyásolni a Varian termékeinek
és szolgáltatásainak vásárlását, bérlését vagy felhasználását. Ezeknek a
kapcsolatoknak kizárólag jogszerű üzleti célokat kell szolgálniuk, összhangban
kell lenniük az összes alkalmazandó jogszabállyal és a Varian szabályzataival,
továbbá nem befolyásolhatják (sem ténylegesen, sem látszólag) az orvosi
döntéseket.

» Megfelelő piaci magatartás
› Alkalmazandó jogszabályok, rendelkezések
és szabályzatok
› A környezet védelme
› Termékbiztonság és minőség
›Ö
 sszeférhetetlenségek
› A vállalati lehetőségek kihasználása
› Ajándékok felajánlása és elfogadása
› Egészségügyi szakemberekkel és
szervezetekkel fennálló kapcsolatok
› Beszállítói kapcsolatok és együttműködés
harmadik felekkel
› Politikai hozzájárulások
› Bennfentes kereskedelem és részvénytippadás
› Pénzmosás
› Megvesztegetés és más korrupt kifizetések
› Tisztességes kereskedelem és a
versenyjogszabályok betartása
› Kereskedelmi megfelelés
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Bizonyos országokban a Varian köteles az egészségügyi szakembereknek
és szervezeteknek teljesített összes kifizetést és adott összes vagyoni értéket
bejelenteni. Minden alkalmazottnak be kell tartania az ilyen kifizetések pontos
és teljes rögzítésére vonatkozó összes helyi szabályzatot és eljárást.

Beszállítói kapcsolatok és együttműködés harmadik felekkel
A Varian sok esetben magánszemélyeket vagy cégeket szerződtet, amelyek
a Varian nevében ellátást és szolgáltatást nyújtanak. E felek cselekedetei és
tevékenységei a Variannak tulajdoníthatók, és cselekedeteikért felelősséggel
tartozhatunk. A Varian előírja, hogy beszállítóink és a harmadik felek
elolvassák, megértsék és betartsák a Varian szállítói magatartási kódex
előírásait. Ha kérdése merül fel a beszállítók és harmadik felek bevonásával
kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az etikai megfelelőségi osztállyal.

Mi van akkor, ha…
Egy orvos, aki a Varian egyik tanácsadó
bizottságának tagja, nemrég új
rendelőt nyitott. Küldhet neki a
Varian egy virágcsokrot az új rendelő
megünneplésére?

Mit kell tenni:
Nem. Az egészségügyi szakembereknek
adott minden ajándéknak oktatási célokat
kell szolgálnia.

Bevezetés
Belső kapcsolatok
Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció

Politikai hozzájárulások

Mi van akkor, ha…

Belső kapcsolatok

A Varian arra ösztönzi az alkalmazottakat, hogy állampolgárként gyakorolják
jogaikat, ideértve a politikai folyamatban saját idejükben és saját költségükön
való részvételt.

Úgy alakult, hogy Önt tudomást szerzett
arról, hogy a Varian valószínűleg a
nettó jövedelme jelentős növekedését
fogja bejelenteni a jövő héten végződő
negyedévre nézve. Nagy a kísértés
arra, hogy ezt az információt megossza
barátaival.

» Megfelelő piaci magatartás
› Alkalmazandó jogszabályok, rendelkezések
és szabályzatok
› A környezet védelme
› Termékbiztonság és minőség
›Ö
 sszeférhetetlenségek
› A vállalati lehetőségek kihasználása
› Ajándékok felajánlása és elfogadása
›E
 gészségügyi szakemberekkel és
szervezetekkel fennálló kapcsolatok
› Beszállítói kapcsolatok és együttműködés
harmadik felekkel
› Politikai hozzájárulások
› Bennfentes kereskedelem és részvénytippadás
› Pénzmosás
› Megvesztegetés és más korrupt kifizetések
› Tisztességes kereskedelem és a
versenyjogszabályok betartása
› Kereskedelmi megfelelés

Következtetés

Azonban egyetlen alkalmazott vagy üzleti partner sem tehet semmilyen
politikai állásfoglalást a Varian nevében, nem használhat vállalati levélpapírt
személyes nézeteinek közlésére vagy olyan tevékenységek végzésére,
amelyeket lobbizásnak lehet tekinteni, a jogi osztály, a kormányzati ügyek
vezetője, illetve az elnök és a vezérigazgató előzetes jóváhagyása nélkül.
Egyetlen alkalmazott vagy üzleti partner sem nyújthat a Varian nevében
üzleti figyelmességet, ajándékot vagy kifizetést semmilyen kormányzati
tisztviselőnek vagy politikai párt tisztviselőjének, alkalmazottjának,
jelöltjének vagy képviselőjének, kivéve, ha a cselekvés a Varian Politikai
Akcióbizottságához (PAC) való hozzájárulásként önkéntes, vagy kivéve, ha a
jogi osztály vagy az etikai megfelelőségi osztály írásban jóváhagyta.

Bennfentes kereskedelem és részvénytippadás
A bennfentes információk a vállalatról szóló olyan híreket jelentenek,
amelyek a nyilvánosság számára nem ismertek. A Varian alkalmazottként
megismert ilyen információkat saját pénzügyi vagy személyes hasznára
felhasználni, vagy ezeket az információkat másokkal megosztani tilos a
Varian Bennfentes kereskedésre vonatkozó szabályzata szerint, továbbá
ezzel a polgári és a büntetőjogot is megsértheti. Ilyen információk például: a
jövőbeni jövedelmekre vonatkozó előrejelzések vagy a becslések változásai;
javasolt egyesülés, felvásárlás vagy eszközök eladása; részvénykibocsátások
vagy visszavásárlások; változások a felső vezetésben; új termékek vagy
felfedezések; illetve az üzleti tevékenység bővítése vagy korlátozása.
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Mit kell tenni:
Semmilyen módon nem szabad
megosztania ezt a valós vagy vélt
információt. Ez részvénytippadás, és
ezt nemcsak a Varian szabályzata tiltja,
hanem a jogszabályokkal is ellentétes.

Bevezetés
Belső kapcsolatok
Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció

Pénzmosás

Belső kapcsolatok

A pénzmosás a pénz forrásának leplezése annak felhasználása vagy forrása
elrejtésének céljából, vagy az adófizetés elkerülése céljából. A mosott pénz
forrásai gyakran olyan bűncselekményekben vesznek részt, mint például a
terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem, az adócsalás és a csalás. A Varian
teljes mértékben megfelel minden pénzmosás elleni és terrorizmus elleni
jogszabálynak az egész világon.

» Megfelelő piaci magatartás
› Alkalmazandó jogszabályok, rendelkezések
és szabályzatok
› A környezet védelme
› Termékbiztonság és minőség
›Ö
 sszeférhetetlenségek
› A vállalati lehetőségek kihasználása
› Ajándékok felajánlása és elfogadása
›E
 gészségügyi szakemberekkel és
szervezetekkel fennálló kapcsolatok
› Beszállítói kapcsolatok és együttműködés
harmadik felekkel
› Politikai hozzájárulások
› Bennfentes kereskedelem és részvénytippadás
› Pénzmosás
› Megvesztegetés és más korrupt kifizetések
› Tisztességes kereskedelem és a
versenyjogszabályok betartása
› Kereskedelmi megfelelés

Következtetés
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A Varian tilt minden olyan tranzakciót, amelyet illegális magatartás
leplezésének lehet tekinteni, vagy amelyben az ilyen magatartásból származó
bevétel vagy vagyon lehet érintett. Csak olyan megbízható ügyfelekkel folytat
üzleti tevékenységet, akik jogszerű üzleti tevékenységet folytatnak, jogszerű
forrásokból származó pénzeszközök felhasználásával. Ha arra gyanakszik, hogy
valaki pénzmosással foglalkozhat, vegye fel a kapcsolatot a jogi vagy az etikai
megfelelőségi osztállyal.

Bevezetés
Belső kapcsolatok
Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció

Megvesztegetés és más korrupt kifizetések

Mi van akkor, ha…

Belső kapcsolatok

A megvesztegetés valamilyen vagyoni érték felajánlása vagy adása egy
személynek annak érdekében, hogy ezzel befolyásolják az adott személy
véleményét vagy magatartását. A megvesztegetés tárgya lehet készpénz,
ajándékok, szórakoztatás, hozzájárulások vagy bármilyen más vagyoni érték.
A közvetlenül vagy közvetítőn keresztül történő megvesztegetés jogellenes.

Egy kórházi rendszer egyik
létesítményében Varian berendezések
vannak telepítve. Ön megbeszéléseket
folytat a rendszerrel, hogy egy másik
létesítménybe is berendezéseket
vásároljon. A kórházi rendszer kutatási
támogatást igényelt, és egy kolléga
azt javasolja, hogy Ön mondja el a
kórházi rendszer beszerzőjének, hogy a
kórház meg fogja kapni a támogatást,
ha a Variantól vásárolják meg a további
berendezéseket.

» Megfelelő piaci magatartás
› Alkalmazandó jogszabályok, rendelkezések
és szabályzatok
› A környezet védelme
› Termékbiztonság és minőség
›Ö
 sszeférhetetlenségek
› A vállalati lehetőségek kihasználása
› Ajándékok felajánlása és elfogadása
›E
 gészségügyi szakemberekkel és
szervezetekkel fennálló kapcsolatok
› Beszállítói kapcsolatok és együttműködés
harmadik felekkel
› Politikai hozzájárulások
› Bennfentes kereskedelem és részvénytippadás
› Pénzmosás
› Megvesztegetés és más korrupt kifizetések
› Tisztességes kereskedelem és a
versenyjogszabályok betartása
› Kereskedelmi megfelelés

Következtetés
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A Varian teljes mértékben elkötelezett a megvesztegetés elleni és korrupció
elleni jogszabályok elvei és gyakorlata iránt. A Varian nevében eljáró valamennyi
alkalmazottnak és félnek osztania kell ezt az elkötelezettséget, és nem szabad
olyan cselekményeket végeznie, amelyek megvesztegetésnek tekinthetők.

Mit kell tenni:
Ne kövesse ezt a tanácsot. A
kutatási támogatást kapó kórházi
rendszer termékértékesítéssel való
összekapcsolása kenőpénznek vagy
megvesztegetésnek tekinthető. Ne
feledje, hogy a megvesztegetés
bármilyen vagyoni érték lehet, amelyet
az adott személy döntéseinek vagy
cselekedeteinek befolyásolására adnak.
Ebbe beleértendők a támogatások és
egyéb hozzájárulások is.

Bevezetés
Belső kapcsolatok
Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció

Tisztességes kereskedelem és a versenyjogszabályok betartása

Belső kapcsolatok

Vállalkozásként folytatott tevékenységünknek és üzleti kapcsolatainknak a
tisztességes kereskedelmen, a minőség, az ár és a szolgáltatás terén folytatott
tisztességes versenyen, valamint a jogszabályok és rendelkezések betartásán
kell alapulniuk. A tisztességes kereskedelem azt jelenti, hogy semmilyen
tisztességtelen előnyre nem teszünk szert a lényeges tények manipulációjával,
leplezésével vagy félrevezető bemutatásával, bizalmas vagy védett
információkkal való visszaéléssel vagy hasonló gyakorlatokkal. Kizárólag
termékeink és szolgáltatásaink érdeme alapján versenyezünk.

» Megfelelő piaci magatartás
› Alkalmazandó jogszabályok, rendelkezések
és szabályzatok
› A környezet védelme
› Termékbiztonság és minőség
›Ö
 sszeférhetetlenségek
› A vállalati lehetőségek kihasználása
› Ajándékok felajánlása és elfogadása
›E
 gészségügyi szakemberekkel és
szervezetekkel fennálló kapcsolatok
› Beszállítói kapcsolatok és együttműködés
harmadik felekkel
› Politikai hozzájárulások
› Bennfentes kereskedelem és részvénytippadás
› Pénzmosás
› Megvesztegetés és más korrupt kifizetések
› Tisztességes kereskedelem és a
versenyjogszabályok betartása
› Kereskedelmi megfelelés

Következtetés
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Üzleti tevékenységünkre olyan versenyjogszabályok vonatkoznak,
amelyek tiltják vagy korlátozzák a versenyellenes szerződéseket vagy
megállapodásokat, melyek célja:
• Az árak rögzítése, koordinálása vagy ellenőrzése
• A pályázatokon való összejátszásnak vagy a pályázatok manipulálásának
elősegítése
• Segítségnyújtás az ügyfélnek a pályázati specifikációk elkészítésében
• A versenynek a többi piaci szereplő közötti korlátozása
• Információk megosztása a versenytársakkal az árakról, a nyereségről
vagy a haszonkulcsról
• A piacok, területek vagy ügyfelek felosztása vagy hozzárendelése
• A versenytársakkal az árakra vagy a verseny szempontjából releváns
bármilyen más információkra vonatkozó, nem közzétett adatok kicserélése
vagy megosztása
• Viszonossági megállapodások kötése partnerekkel vagy beszállítókkal

Mi van akkor, ha…
A kereskedelmi kiállításon egy előadás alatt
Ön a versenytárs értékesítési képviselője
mellett ül. Ahogy az előadás befejeződik,
és a hallgatóság szétszóródik, észreveszi,
hogy a versenytárs értékesítési képviselője
véletlenül elhagyott egy új termékről szóló
bizalmas belső jelentést. Ez a jelentés
hasznos lehet az Ön számára egy olyan
versengő termék marketingstratégiájának
kidolgozásában, amelyet a Varian
hamarosan bevezet a piacra.

Mi a teendő:
Értesítse a kereskedelmi kiállításért felelős
személyt vagy szervezetet. A jelentésből
információk szerzésére irányuló bármely
kísérlet etikátlan és sérti a tisztességes
verseny elveit.

Bevezetés
Belső kapcsolatok
Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció

Kereskedelmi megfelelés

Belső kapcsolatok

Számos ország rendelkezik olyan jogszabályokkal és rendelkezésekkel, amelyek a
nemzetközi kereskedelmi ügyletekre (például importra és exportra) vonatkoznak,
és a nemzetbiztonsági, külpolitikai és gazdasági célokat támogatják. A Varian
elkötelezett amellett, hogy betartja az összes globális export-, import-, szankció- és
kereskedelmi megfelelési jogszabályt és rendelkezést.

» Megfelelő piaci magatartás
› Alkalmazandó jogszabályok, rendelkezések
és szabályzatok
› A környezet védelme
› Termékbiztonság és minőség
›Ö
 sszeférhetetlenségek
› A vállalati lehetőségek kihasználása
› Ajándékok felajánlása és elfogadása
›E
 gészségügyi szakemberekkel és
szervezetekkel fennálló kapcsolatok
› Beszállítói kapcsolatok és együttműködés
harmadik felekkel
› Politikai hozzájárulások
› Bennfentes kereskedelem és részvénytippadás
› Pénzmosás
› Megvesztegetés és más korrupt kifizetések
› Tisztességes kereskedelem és a
versenyjogszabályok betartása
› Kereskedelmi megfelelés

Következtetés
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A Varian alkalmazottainak gondoskodniuk kell arról, hogy a kereskedelmi
dokumentáció pontosan tükrözzön minden tranzakciót, amelynek során áruk
lépik át a határt. Pontos termékleírásokat, vámtarifa-kódokat, kiviteli besorolásokat,
kereskedelmi értéket és származási országot kell nyilvántartanunk és bejelentenünk.
Ezenkívül be kell tartanunk minden olyan rendelkezést, amely az export- és
importengedélyezésre, a szállítási dokumentációra, az importdokumentációra, a
jelentési és a nyilvántartás-megőrzési követelményekre vonatkozik.
A kormányok átfogó vagy korlátozottabb szankciókat vezethetnek be bizonyos
országokra nézve, korlátozva vagy tiltva üzleti tevékenységünket ezekben az
országokban. A jelen magatartási kódex közzétételekor az átfogó szankciók hatálya
alá tartozó országok Kuba, Irán, Észak-Korea, Szudán, Szíria és a Krím térsége. A
kormányok korlátozhatják a bizonyos magánszemélyekkel vagy szervezetekkel
történő üzleti tranzakciókat is. A Varian alkalmazottaknak be kell tartaniuk a
szankcionált országokra és korlátozott felekre vonatkozó vállalati eljárásokat,
és egyeztetniük kell a globális kereskedelmi csapattal, ha bármilyen további
útmutatásra van szükségük az ezen országokkal kapcsolatos bármely javasolt
üzleti tranzakcióhoz.

Bevezetés
Belső kapcsolatok
Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció
Belső kapcsolatok
Következtetés

			

»K
 özlemények, módosítások, változtatások
és jogról való lemondások

Ennek a magatartási kódexnek az a célja, hogy segítsen
mindannyiunknak a legjobbat nyújtani és helyesen cselekedve
helytállni. Arra biztatjuk Önt, hogy figyelmesen olvassa el a
teljes kódexet, ismerkedjen meg annak mind a szellemével,
mind a tartalmával, és kötelezze el magát újra, hogy minden
nap betartja azt.
Ha bármilyen etikai vagy jogi kérdése vagy aggálya merül fel,
rendelkezésére állnak az erőforrások, amelyek segítenek Önnek
– a felettese, a humán erőforrások képviselő, az etikai forródrót
és a jogi osztály. Emlékezzen rá: Amikor jövőképünkben,
küldetésünkben és értékeinkben egymáshoz igazodunk, és
amikor a magatartási kódexnek való megfelelés érdekében
együttműködünk, akkor járunk el a leginkább betegeink,
ügyfeleink és a részvényeseink érdekében.
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Bevezetés
Belső kapcsolatok
Adatok, kiberbiztonság és kommunikáció
Belső kapcsolatok

Közlemények, módosítások, változtatások és jogról való lemondások

Következtetés

Ezt a magatartási kódexet a vállalat Igazgatósága vagy az Igazgatóság
bizottsága időről időre kiegészítheti vagy módosíthatja, figyelemmel az
1934-es értékpapírtőzsde törvény (az „1934-es Törvény”) közzétételre
vonatkozó és egyéb rendelkezéseire, valamint a New York-i Értéktőzsde
alkalmazandó szabályaira (az „NYSE Szabályok”). A Társaság vezető tisztviselői
vagy igazgatósági tagjai számára a magatartási kódex rendelkezéseinek
bármilyen kiegészítését, módosítását vagy az azokról való lemondást csak
az Igazgatóság vagy az Igazgatóság bizottsága hajthatja végre, és azokat az
1934-es Törvény és az NYSE szabályok előírásai szerint azonnal közölni kell a
részvényesekkel.

			

»K
 özlemények, módosítások, változtatások
és jogról való lemondások
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