
Ez a mi utunk
Coloplast Business Ethical Standards (Coloplast BEST)



A Coloplast BEST a 
Magatartási kódexünk, 
melynek neve a Busi-
ness Ethical STandards 
elnevezésből származik. 

A Coloplast világszerte folytat üzleti tevékenységet, és mind a nemzetközi jogszabályok, mind a működésünk szerinti összes 
ország jogszabályai érvényesek ránk. A Coloplast BEST minden működési helyünkön alkalmazandó, azonban ha a he-
lyi jogszabályok, szabályzatok és normák szigorúbbak, mint a Coloplast BEST, 
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Kiknek kell betartaniuk a Coloplast BEST-et?
Mindannyiunknak. A Coloplast BEST a Coloplast valamennyi munkavállalójára alkalmazandó a világ minden táján, 
beleértve a cégvezetőket, a tisztségviselőket, az igazgatókat, a vezetőket, a munkavállalókat és az igazgatóságot 
is. A Coloplast megbízásából dolgozó harmadik személyekkel szemben – akár a Coloplast A/S alkalmazza vagy 
bízza meg őket, akár a Coloplast valamely leányvállalata vagy kapcsolt vállalkozása – szintén elvárás a Coloplast 
BEST-ben meghatározott alapelvek, valamint az összes alkalmazandó jogszabály, illetve hatósági és szerződéses ren-
delkezés betartása. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Coloplast BEST utolsó oldalain megtalálhatók a legfontosabb kifejezések magyarázatai. A 
Coloplast BEST elektronikus változatában a főbb fogalmak esetében hiperlinkek mutatnak a fogalommeghatározásokra. 
Mindössze annyi a dolga, hogy rákattintson a kifejezésre.
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Kedves kollégák!

Jó hírnevünkért keményen megdolgoztunk, és úgy  
sikerült szert tennünk rá, hogy már nagyon régóta  
folyamatosan helyesen cselekszünk. Hírnevünkhöz az is 
hozzájárul, hogy úgy élünk, ahogy azt helyesnek tartjuk, 
üzleti tevékenységünket pedig tisztelettel és megalku-
vást nem ismerő tisztességgel végezzük.

A Coloplast jó hírneve az előfeltétele annak, hogy  
folyamatos támogatást nyújtsunk fogyasztóinknak a  
termékeinkkel és a szolgáltatásainkkal kapcsolatban, 
hogy üzleti értéket teremtsünk, valamint, hogy olyan 
vállalatként működjünk, ahol az emberek büszkék arra, 
hogy ott dolgoznak.

Nagyon fontos, hogy ez így is maradjon.

Mindannyiunknak vállalnia kell a felelősséget 
A Coloplast több mint 10 000 embert foglalkoztató 
multinacionális vállalat. Mindannyian személyes  
felelősséggel tartozunk a Coloplast jó hírnevének meg-
őrzéséért. Ennek megfelelően kötelesek vagyunk betar-
tani a Coloplast BEST-et, valamint az országunkban alkal-
mazandó jogszabályokat és egyéb szabályokat.

A Coloplast BEST nem helyettesíti a józan ítélőképességet, 
azonban útmutatóul szolgál a tekintetben, hogyan tart-
hatjuk tiszteletben a Coloplast értékeit, valamint az etikai 
normákat, a jogszabályokat és nemzetközi vállalatunk 
szabályzatait.

Kommunikáljunk!
Fontos, hogy kérdezzen, ha nem biztos abban, hogy mi 
lenne a helyes eljárás. Az is fontos, hogy szóljon, ha 
olyan tevékenységet tapasztal vagy gyanít, amely árthat 
a Coloplastnak, illetve a cég hírnevének.
 

Felettesei és a Corporate Compliance osztály munka-
társai  azért vannak, hogy meghallgassák Önt, és irány-
mutatást nyújtsanak, és mindenkor támogatják azokat, 
akik jóhiszeműen felvetik az aggályaikat – ezért kérem, 
jelezze, ha bármilyen kérdése vagy kétsége van.

A felső vezetés és a Coloplast igazgatósága bízik benne, 
hogy az Ön segítségével a tisztesség és a becsület  
továbbra is meghatározó eleme lesz üzleti tevékenysé-
günknek, továbbá hogy jó hírnevünk és értékeink hosszú 
távon fennmaradnak.

Köszönöm, hogy segít abban, hogy cégünk továbbra is 
a világ egyik legetikusabb vállalata maradjon.

Tisztelettel: 
Lars Rasmussen 
Elnök-vezérigazgató

Az egyik legnagyobb értékünk a Coloplast hírneve, amely szerint a világ 
egyik legetikusabb vállalata vagyunk. Azonban míg a jó hírnevet nem lehet 
eladni vagy megvenni, egyetlen egy cselekménnyel azonnal tönkretehető.  

Coloplast  
- ez a mi utunk
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A rossz üzletnél az is 
jobb, ha nincs üzlet!”

“
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A Coloplast egy innovatív nemzetközi egészségügyi vállalat, 
mely küldetésünk megvalósítására koncentrál, ami nem 
más, mint hogy megkönnyítsük az intim egészségügyi 
igényekkel rendelkező emberek életét. Ahhoz, hogy e 
küldetésünkért éljünk és dolgozzunk, valamint azért, 
hogy azt megvalósítsuk, tetteinket össze kell egyeztetnünk 
az értékeinkkel – kivételek és kifogások nélkül.

Cégünk több mint 10 000 embert foglalkoztat több 
mint 40 országban.

 A Coloplast BEST az útmutatónk, amely megmutatja, 
hogyan érhető el a globális kiválóság egy etikus vállalat 
működtetése során. Olyan útmutató ez, amely segít abban, 
hogy szakszerűen járjunk el azokban az esetekben, 
amikor ösztöneink vagy ismereteink cserben hagynak 
minket annak eldöntésében, hogy mi a helyes.
Jóllehet a Coloplast BEST hasznos útmutató, nem ad 
választ minden egyes etikai kérdésre, amely felmerülhet, 
ezért fontos, hogy mindig használjuk az ítélőképessé-
günket és a józan eszünket.

Ha valamilyen etikai dilemmával áll 
szemben, és nem biztos abban, hogy 
hogyan kellene cselekednie.

Tegye fel magának az alábbi  
kérdéseket:

· Jogszerű ez?

· Összhangban van a magatartásom 
a Coloplast BEST-tel?

· Jól érezném magam, ha a maga-
tartásomról beszámolna a média?

· Gond nélkül elmondanám ezt a 
kollégáimnak vagy a Coloplaston 
kívüli 

Szoros kapcsolat - hogy jobban megértsünk másokat 
Elkötelezettség-hogy változást idézzünk elő
Tisztelet és felelősség, hogy ezek az elvek vezéreljenek bennünket 

Tetteinknek összhangban 
kell lenniük az általunk 
vallott értékekkel

„AZ ÜZLETI ETIKA TESZTJE” - JÓ ESZKÖZ, HA ÜZLETI DILEMMÁVAL ÁLLUNK SZEMBEN

Hogyan kell eljárni?

Ha egyértelműen igennel válaszolt, nyugodtan eljárhat.

Ha csak egy kérdésre is nemmel válaszolt, vagy
bizonytalan, egyeztessen felettesével, helyi szinten
felelős kollégával, a Corporate Compliance vagy a 
jogi osztállyal. 
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Ha rájön, hogy hibázott, vagy  
tudomást szerez a Coloplast BEST 
megsértéséről, haladéktalanul keresse 
meg a felettesét, és beszéljék meg, 
hogy hogyan kezelje az adott helyzetet.

Ha nem szívesen beszélne a felette-
sével, lépjen kapcsolatba a helyi vagy 
Corporate Compliance osztállyal, 
vagy tegyen bejelentést a visszaélések 
bejelentésére szolgáló forródróton.

A Coloplast nem tűr el semmilyen megtorlást azokkal a munkavállalókkal 
szemben, akik jóhiszeműen felvetik az aggályaikat. Kötelességünk hala-
déktalanul felvetni az etikai és a megfelelési kérdéseket, és azonnal jelenteni 
kell a Coloplast BEST minden vélt vagy tényleges megsértését, valamint 
az egyéb etikátlan, jogellenes és gyanús magatartásokat is.

Ha valamilyen aggálya merül fel, illetve szeretné jelenteni a Coloplast 
BEST vagy valamely egyéb iránymutatás megsértését, először próbáljon 
meg beszélni a felettesével.
Ha nem szívesen vetné fel a problémát a felettesének, kérjük, keresse 
meg az alábbiak valamelyikét:

· Corporate Compliance osztály
· Corporate jogi osztály
· Corporate vagy helyi HR osztály

A globális elérhetőségek aktuális listáját megtalálja a vállalati megfelelési 
osztály intranetes oldalán.

Ne feledje, hogy mindig jobban teszi, ha tanácsot kér, ahelyett, hogy 
kockára tenné saját és a Coloplast hírnevét. Soha ne hagyja figyelmen 
kívül a szabályszegéseket.
Mindenki hibázhat, és nem mindig könnyű cselekedni, ha etikai dilemmával 
találkozunk. Ezért vezetett be a Coloplast egy független harmadik személy 
által üzemeltetett forródrótot a visszaélések bejelentésére, amelyen keresztül 
név nélkül bejelenthetők az aggályok.

Mi történik, ha nem tartom be a Coloplast BEST-et? 
Az etikátlan vagy jogellenes magatartások miatt polgári jogi vagy büntetőjogi, 
illetve iparági szankciókat szabhatnak ki a Coloplasttal szemben, továbbá 
az ilyen magatartások ronthatják a cég hírnevét.

Ha megsérti a Coloplast BEST-et, kiteszi magát a kártérítés, a büntetőeljárás 
vagy a fegyelmi eljárás veszélyének (a szabályszegés súlyosságától függően), 
amely súlyos esetben akár munkaviszonya megszűnésével is járhat.

A Coloplastnak vagy a Coloplast megbízásából munkát végző szállítók, 
forgalmazók és más üzleti partnerek szerződése szintén felmondható, 
ha nem tartják be a Coloplast BEST-ben szereplő alapelveket.

A Coloplast támogatja az őszinte és nyílt vállalati kultúrát, amelyben a 
munkavállalók úgy érzik, hogy szabadon felvethetik az aggályaikat, és 
amelyben mindannyian felelősek vagyunk a Coloplast becsületének és jó 
hírnevének megőrzéséért.

Hogyan  
vessük fel aggályainkat?
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Sokszínűség, esélyegyenlőség és megkülönböztetésmentesség
Globális szervezetként tiszteletben tartjuk, és támogatjuk a sokféleséget. A változatos munkaerőt versenyelőnynek 
és a siker zálogának tartjuk. Semmiféle hátrányos megkülönböztetést és zaklatást nem tűrünk el egyetlen csoporttal 
szemben sem. Ezért igyekszünk dinamikus és professzionális környezetet teremteni, és elkötelezettek vagyunk 
amellett, hogy tisztességes és egyenlő bánásmódban részesítsük valamennyi munkavállalónkat – ideértve azokat a 
személyeket is, akik munkát keresnek a Coloplastnál. 

A Coloplast gerincét az emberek alkotják – mi vagyunk cégünk meghatározó 
tényezői, és mi képviseljük cégünk értékeit, mind cégen belül, mind a 
külvilág felé. Rendkívül fontos, hogy egészséges, biztonságos és változatos 
munkakörnyezetet alakítsunk ki, ahol a munkavállalók a Coloplast ügyfelei 
számára kézzelfogható megoldásokká alakíthatják az elhivatottságukat.  

Cégünk gerincét   
az emberek alkotják

SOKSZÍNŰSÉG, ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSMENTESSÉG - MIT SZABAD ÉS MIT NEM?

Helyes eljárás:
· Járjon el tisztességgel, mások méltóságát 

tiszteletben tartva  

· Tanúsítson tiszteletet a különböző elképzelések, 
vélemények és kultúrák iránt

· Az olyan ügyekben mint a munkaerő-felvétel, 
a fizetések és a szakmai előmenetel, a szakér-
telemnek, a tapasztalatnak és a tehetségnek 
kell vezérelnie a döntéshozatalt.

· Tájékoztassa a felettesét vagy a HR vezetőjét, 
ha Ön vagy egy másik alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetésnek vagy zaklatásnak van 
kitéve a munkahelyén.

Helytelen eljárás:
· Senkivel szemben ne alkalmazzon hátrányos 

megkülönböztetést a munkahelyén a bőrszíne, 
életkora, neme, nemzetisége, társadalmi vagy 
etnikai származása, vallása, fogyatékossága, 
szexuális irányultsága, családi állapota, egészségi 
állapota, genetikai információi vagy a vonatkozó 
jogszabályokban megemlített egyéb kategória 
alapján.

· Ne zaklasson senkit, ne bátorítson senkit más 
zaklatására, és ne hagyja figyelmen kívül az 
ilyen eseteket

. Ne fogadja el, ha másokat zaklatnak
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Munkahelyi egészségvédelem és biztonság
Minden kollégánkra ugyanazok a munkavédelmi normák vonatkoznak, függetlenül attól, hogy a világ mely részén 
vagy melyik szervezetnél dolgoznak. Alkalmazzuk a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló nemzetközi 
szabványokat1, melyek segítségével biztosítjuk, hogy világszerte azonos szabályokat tartsunk be, és hogy folyamatosan 
javítsuk a teljesítményünket.

Az új termékek és gyártási módszerek fejlesztése, valamint az új telephelyek létrehozása és meglévő létesítményeink 
felújítása során módszeresen figyelembe vesszük az egészségvédelmi és a biztonsági kérdéseket. Kollégáink, üzleti 
partnereink és más érdekelt felek visszajelzéseit használjuk fel a munkakörülmények javításához, és teljes mértékben 
elismerjük, hogy mindannyian felelősek vagyunk a munkahelyi egészségvédelemért és biztonságért.

A Coloplast vezetői e minőségükben végső felelősséggel tartoznak az egészségvédelemért és a biztonságért az 
egységükben, és kötelesek gondoskodni arról, hogy alkalmazottaik megértsék saját szerepüket a Coloplast 
munkakörnyezetének fenntartásában és továbbfejlesztésében. A vezetőknek ezenkívül az is feladatuk, hogy biztosítsák 
a munkavállalók hozzáférését azokhoz az utasításokhoz, képzésekhez és erőforrásokhoz, amelyek munkájuk 
biztonságos elvégzéséhez szükségesek. Kérjük, további információért keresse meg az EHS osztályt.

Fontos számunkra a biztonságos utazás. A Coloplast megbízásából utazó alkalmazottaknak be kell tartaniuk a 
biztonságos utazásról szóló vállalati szabályzatokat.

1) OHSAS 18001

EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG - MIT SZABAD ÉS MIT NEM?

Helyes eljárás:
· Tanúsítson biztonságos magatartást

· Értse meg, és tartsa be a Coloplast egészség-
védelmi és biztonsági követelményeit annak 
érdekében, hogy képes legyen kezelni a 
munkájával járó esetleges kockázatokat és 
veszélyeket

· Tartsa be a balesetek, sérülések és a nem 
biztonságos munkakörülmények bejelentésére 
vonatkozó helyi előírásokat

· Vegyen részt aktívan a munkakörnyezet  
javításában 

 

Helytelen eljárás:
· Ne hagyja figyelmen kívül az egészségvédelemre, 

a biztonságra és a biztonsági berendezések 
használatára vonatkozó utasításokat

· Ne habozzon kérdezni, ha az egészségvédelemre 
és a biztonságra vonatkozó utasításokkal  
kapcsolatban kétsége van
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Emberi jogok és munkavállalói jogok
Kötelezettségvállalásunk
Tiszteletben tartjuk és támogatjuk a nemzetközileg elismert emberi jogokat, köztük a munkavállalói jogokat is, 
amelyeket az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek vezettek be, és amelyeket 
az ENSZ Globális Megállapodás első hat alapelve foglal magában, amely megállapodásnak a Coloplast 2002-ben 
vált tagjává.

A Coloplast számára rendkívül fontos, hogy ne csak cégen belül alkalmazza az üzleti vállalkozások emberi jogi 
felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekben körvonalazott irányítási rendszert, hanem üzleti partnereinkre is kiterjesz-
szük az irányelvek nemzetközileg elvárt minimumszabályait, előírva számukra azok betartását.

Tiszteletben tartjuk az Emberi Jogok Nemzetközi Törvényében (amely a következőket foglalja magában: az Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, a Gazdasági, valamint 
a Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya) szereplő emberi jogokat (ideértve a munkavállalói 
jogokat is), ideértve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a munka világára vonatkozó alapvető elvekről és jogokról 
szóló nyilatkozatát is.

Elvárásaink
Munkavállalóinktól elvárjuk, hogy igyekezzenek elkerülni, valamint mérsékelni az emberi jogokra vonatkozó negatív 
hatásokat, és hogy az irányítási rendszeren vagy a panasztételi eljárásokon keresztül számoljanak be a szóban forgó 
elvárások megsértéséről, illetve az azok betartásával kapcsolatos kétségeikről.

Üzleti partnereinktől és minden egyéb stratégiai partnerünktől elvárjuk az emberi jogokkal kapcsolatos követelményeink 
megértését és betartását. Üzleti és stratégiai partnereinktől elvárjuk, hogy amennyiben követelményeink nem teljesülnek, 
tájékoztassák a Coloplast munkavállalóit, vagy közöljék ezt a panasztételi eljárásokon keresztül.

A panasztételi eljárás
Ne feledje, hogy a visszaélések bejelentésére szolgáló forródróton bejelentheti az ügyet, ha nem szívesen vetné fel 
a felettesénél.

Ne feledje, hogy a visszaélések bejelentésére szolgáló forródróton 
bejelentheti az ügyet, ha nem szívesen vetné fel a felettesénél.
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A vesztegetés tilalma
Minden esetben tilos a kenőpénz 
felajánlása és elfogadása, és ha 
kenőpénzt ajánlanak Önnek, illetve 
kenőpénzt követelnek Öntől, köteles 
azonnal tájékoztatni a felettesét. A 
vezetőknek ezt követően jelenteniük 
kell az esetet a Corporate Compliance 
osztálynak.

A globális kapcsolattartók elérhető-
ségeinek aktuális listája megtalálható 
a Corporate Compliance Osztály 
intranetes oldalán..

Ha a Coloplastot képviseljük, minden esetben be kell mutatkoznunk az 
állami tisztségviselőknek, az üzleti partnereknek és egyéb érdekelteknek, 
továbbá közölnünk kell, hogy milyen kapcsolatban állunk a Coloplasttal.

A korrupció elleni küzdelem  
A vesztegetéssel kapcsolatos elveink egyértelműek: tiltjuk a vesztegetést 
és minden egyéb korrupt magatartást, függetlenül attól, hogy azt a Coloplast 
alkalmazottja vagy a képviseletünkben eljáró harmadik személy követi el.

Általános elvünk, hogy soha senkinek nem szabad olyasmit felajánlani, 
ami úgy tekinthető, hogy helytelenül befolyásolni kívánja az illetőt termékeink 
megvásárlására, használatára, értékesítésére vagy ajánlására vonatkozó 
döntésében. Sem közvetve, sem közvetlenül nem ajánlhatunk fel, teljesíthetünk 
vagy engedélyezhetünk semmilyen kifizetést vagy értékátadást az alábbi 
jogellenes célokból:

· valamely személy, ügyfél vagy vállalat véleményének vagy magatartásának 
befolyásolása;

· üzleti lehetőség elnyerése vagy megtartása;
· állami tisztségviselő cselekményének vagy döntésének befolyásolása; vagy
· előnyszerzés.

A Coloplast az ügymenetkönnyítő kifizetéseket vesztegetésnek tekinti. Minden 
esetben meg kell tagadnia az ügymenetkönnyítő kifizetések teljesítését, és 
ha ilyesmit kérnek Öntől, magyarázza el, hogy az ügymenetkönnyítő kifi-
zetések ellentétesek a szabályzatainkkal, ezt követően pedig tájékoztassa 
a felettesét a kérésről.

Kereskedelmi vesztegetés
A Coloplast alkalmazottai vagy a Coloplast nevében eljáró harmadik 
személyek semmilyen esetben nem ajánlhatnak fel, biztosíthatnak vagy 
fogadhatnak el kereskedelmi kenőpénzt.

A cégünk nevében eljáró harmadik személyek
Ha a Coloplast nevében harmadik személy közvetítőként jár el, biztosítanunk 
kell, hogy az érintett harmadik személy hasonló üzleti etikai normákat 
kövessen, mint a Coloplast. Például a cégünkkel szoros kapcsolatban 
álló forgalmazási partnereink kötelesek betartani a Coloplast forgalmazókra 
vonatkozó magatartási kódexét.

A cégünk által követett „tisztelet és felelősség” elv mindannyiunktól 
megköveteli, hogy mindenkor tisztességgel járjunk el. Az érdekelt 
felekkel való kommunikációnak ezért mindig a lehető legmagasabb 
szintű átláthatóságon kell alapulnia.

Üzleti  
tisztesség
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Politikai tevékenység és támogatás
A Coloplast támogatja Önt azon joga gyakorlásában, hogy személyesen politikai tevékenységben vegyen részt. Ilyen 
jellegű tevékenységre azonban a szabadidejét és a saját pénzét fordítsa, és soha ne használja a Coloplast létesítményeit 
vagy erőforrásait politikai jelöltek vagy pártok támogatására.

Nem kelthet olyan benyomást, hogy a Coloplast támogat vagy helyesel valamilyen jelöltet vagy kampányt, illetve 
egy olyan ügyet, amelyben Ön személyesen részt vesz.

A Coloplast nem nyújt pénzügyi támogatást semmilyen politikai pártnak vagy politikai kampánynak, azonban támogathat 
olyan egyéb szervezeteket, amelyek ilyen jellegű támogatást nyújtanak, például iparági szövetségeket vagy politikai 
szellemi műhelyeket.

A KORRUPCIÓ ELLENI KÜZDELEM - MIT SZABAD ÉS MIT NEM?

Helyes eljárás:
· Azonnal jelentenie kell, ha kenőpénzt 

ajánlottak fel Önnek, illetve kenőpénzt  
követeltek Öntől

· Kövesse az alkalmazandó helyi jogot és az 
iparági kódexeket, ha azok szigorúbbak, mint 
a Coloplast BEST

· Ne feledje, hogy csak akkor nyújthat bármilyen 
előnyt valamely üzleti partnernek, ha az alábbi 
követelmények teljesülnek:

 · az alkalmazandó helyi jogszabályok  
 megengedik

 · átlátható módon történik, és megfelelően  
 rögzítik a cég könyveiben és nyilvántartásaiban

 · NEM minősül vesztegetésnek vagy  
 ügymenetkönnyítő kifizetésnek

Helytelen eljárás:
· Kenőpénzt vagy más tisztességtelen előnyt 

felajánlani, ideértve az állami tisztviselőknek 
vagy az üzleti partnereinknek adott ügymenet-
könnyítő kifizetéseket is

· Kenőpénzt vagy más tisztességtelen előnyt 
átvenni/elfogadni üzleti partnereinktől vagy 
másoktól

· Valamely pályázati bizottságot lefizetni egy pályázat 
megnyerése vagy bennfentes információ 
megszerzése céljából

· Az új betegek elbocsátása és a receptek felírása 
után fizetni az egészségügyi szakembereknek

· Azért fizetni az egészségügyi szakembereknek 
vagy a köztisztviselőknek, hogy a mi termékeinket 
válasszák

· Tilos jogellenes bejegyzésért vagy valamilyen 
engedélyért fizetni, vagy azért, hogy bizonyos 
termékek felkerüljenek egy támogatási listára stb.

· Tilos ajándékot vagy készpénzt adni a vámhi-
vatalnokoknak azért, hogy az áru gyorsabban 
átjusson a határon (ügymenetkönnyítő kifizetés)

· Bármilyen módon ajándékokat, vendéglátást 
stb. kapcsolni a Coloplast termékeinek múlt-
beli, jelenlegi vagy potenciális jövőbeli haszná-
latához vagy ajánlásához
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Kereskedelmi korlátozások és exportellenőrzési jogszabályok
A Coloplast elkötelezett azon jogszabályok betartása mellett, amelyek bizonyos országokkal, szervezetekkel és 
személyekkel kapcsolatban korlátozzák a kereskedelmet, illetve az említettek részére történő exportot. Tudomásul 
vesszük, hogy ezek a korlátozások a Coloplast vállalatokon belüli kereskedelemre, valamint a szállítóinkkal, gyártóinkkal 
és üzleti partnereinkkel kötendő ügyletekre is vonatkozhatnak.

Ha áruk importálásában vagy exportálásában vesz részt, gondoskodnia kell arról, hogy az érintett ügyletek megen-
gedettnek minősüljenek a kereskedelmi korlátozások és az exportellenőrzési jogszabályok alapján.

Amennyiben kérdése vagy aggályai vannak az import- vagy exportellenőrzési jogszabályokkal kapcsolatban, kérjük, 
keresse meg a vállalati jogi osztályt.

Adományok és szponzorálás
A Coloplast rendszeresen nyújt adományokat, valamint biztosít szponzorálást a helyi közösségek, a tudományos 
közösség és bizonyos egyéb szervezetek részére. E hozzájárulások célja cégünk jó hírnevének megerősítése, és 
soha nem használhatók vesztegetések elkendőzéseként, valamint ennek látszatát sem kelthetik. Ne feledje, hogy a 
látszat nagyon fontos. Ha nem biztos abban, hogy valamely adományozás jogszerű-e, konzultáljon a vállalati jogi 
és Corporate Compliance Osztállyal.

ADOMÁNYOZÁS ÉS SZPONZORÁLÁS - MIT SZABAD ÉS MIT NEM?

2)  Az egészségügyi szakembereket érintő szponzorálással kapcsolatban kérjük, tekintse meg a Coloplast egészségügyi szakemberekkel való kommunikációról szóló szabályzatát

Helyes eljárás:
· Gondoskodni kell arról, hogy minden ado-

mány és szponzorálás átlátható legyen, és 
rögzítésre kerüljön a Coloplast könyveiben és 
nyilvántartásaiban

· Ne feledje, hogy csak szervezetek/intézmé-
nyek részére adhatók adományok, és minden-
kor be kell tartani az alkalmazandó jogszabá-
lyokat és egyéb szabályzatokat

· Megfelelő módon be kell számolni a hatósá-
goknak a szponzorálásokról/adományokról, 
amennyiben azok a helyi jogszabályok és/vagy 
az alkalmazandó iparági szabványok alapján 
bejelentéskötelesek

· Ha egészségügyi szakembert vagy egy egész-
ségügyi szakembereknek szóló rendezvényt 
kíván támogatni, tekintse meg az egészség-
ügyi szakemberekkel való kommunikációról 
szóló szakaszt2

Helytelen eljárás:
· Azzal az elvárással vagy azt sugallva adomá-

nyozni vagy szponzorálást biztosítani, hogy a 
Coloplast bármilyen tisztességtelen előnyben 
fog részesülni

· Magánszemélyek részére adományozni 

· Bármilyen módon adományokat kapcsolni a 
Coloplast termékeinek vagy szolgáltatásainak 
múltbeli, jelenlegi vagy potenciális jövőbeli 
használatához vagy ajánlásához, illetve bármi-
lyen befolyásolás vagy eredmény ígéretéhez
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TISZTESSÉGES VERSENY - MIT SZABAD ÉS MIT NEM?

Kérjen tanácsot
A versenyjogi jogszabályok megsér-
téséért súlyos büntetések járnak. 
Ne habozzon kikérni a felettese 
vagy a vállalati jogi osztály tanácsát, 
ha bármilyen kérdése vagy aggálya 
van a versenyjogi vagy a trösztellenes 
kérdésekkel kapcsolatban. További 
iránymutatást talál a Coloplast 
versenyjogi szabályzatában.

Tisztességes verseny 
A Coloplast elkötelezett a tisztességes, nyílt és korlátlan verseny mellett, 
és úgy véljük, hogy termékportfóliónk elég erős ahhoz, hogy tisztességes 
versenyben kerekedjünk versenytársaink fölé.

Elkötelezettek vagyunk minden alkalmazandó versenyjogi és trösztellenes 
jogszabály és egyéb szabályzat betartása mellett, valamint támogatjuk, 
és tiszteletben tartjuk a tisztességes és nyílt verseny elősegítésére irányuló 
erőfeszítéseket. A Coloplast ezért minden versennyel kapcsolatos 
kérdésekkel foglalkozó munkavállalójától elvárja, hogy ismerje és kövesse 
a versenyjog alapelveit.

Ne feledje, hogy semmilyen esetben nem szabad vállalnunk, hogy ver-
senytársainkkal bármilyen módon együttműködve vagy összehangoltan 
járjunk el az árak rögzítése, bizalmas adatok jogellenes megosztása, 
minimális árszint meghatározása vagy más fontos szállítási feltételek 
egységesítése érdekében. Olyan megállapodásokat is tilos kötni a 
versenytársainkkal, amelyek termelési vagy értékesítési kvóták elosztására, 
ügyfelek vagy földrajzi területek megosztásán keresztül történő piacfel-
osztásra vagy a piacon történő bármilyen egyéb „rendteremtésre”  
irányulnak.

Helyes eljárás:
· Tartsa be az összes alkalmazandó versenyjogi 

és trösztellenes jogszabályt.

· Minden olyan ügybe vonja be a vállalti jogi osztályt, 
amelyben a versenytársaink, a hatóságok, a 
forgalmazók, a szállítók vagy más érdekelt felek 
olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek befolyá-
solhatják a versenyt.

· A pályázatokra és az ajánlati felhívásokra mindig 
versenytársainktól függetlenül kell jelentkezni.

· Csak etikus módon, jogszerű forrásokból 
szerezhető információ a versenytársainkról.

· Kérje ki a felettese vagy a vállalati jogi osztály 
tanácsát, ha bármilyen kérdése vagy aggálya 
van a versenyjogi vagy a trösztellenes kérdésekkel 
kapcsolatban.

Helytelen eljárás:
· Nem szabad olyan megállapodásokban, 

összehangolt magatartásokban vagy  
megegyezésekben részt venni, amelyek  
korlátozhatják a versenyt.

· Tilos versenyjogi szempontból érzékeny  
adatot megosztani.

· Tilos árazási információkat, valamint olyan 
információkat megosztani, amelyek hatással 
lehetnek a versenytársaink árképzésére.

· Tilos indokolatlanul hátrányos helyzetbe hozni 
az üzleti partnereinket, különösen azokban 
az országokban, ahol a Coloplast erőfölénnyel 
rendelkezik.
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Milyen ügyek befolyásol-
hatják a tisztességes 
és nyílt versenyt?

Minden olyan ügy hatással lehet a tisztességes és nyílt versenyre, amely 
befolyásolhatja az árképzést, monopóliumot hozhat létre a piacon, erőfölénnyel 
való visszaélésnek minősülhet a piacon, vagy a piacok versenytársak közötti 
felosztását eredményezheti.

Néhány példa olyan versenyjogi és trösztellenes kérdésekre, amelyeket meg 
kell osztania a felettesével vagy a vállalati jogi osztállyal:

· Árazási politikák a versenytársak között vagy árazási gyakorlatok a 
forgalmazók számára

· Kereskedelmi feltételek
· Piacfelosztás vagy értékesítési területek felosztása
· Bojkott vagy ügyfelek mellőzése
· A termékek rendkívül alacsony áron történő értékesítése (például a 

gyártási költségeknél olcsóbban) 
· A termelési szintekre vonatkozó külső megbeszélések

Felhívjuk figyelmét, hogy a nyílt és tisztességes versenyt befolyásoló ügyek 
nem korlátozódnak az itt megemlített példákra.
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Az összeférhetetlenség 
feloldása 
A tényleges vagy potenciális 
összeférhetetlenség általában 
mind a munkavállaló, mind a 
Coloplast számára elfogadható 
módon megoldható, azonban 
fontos, hogy a megfelelő emberek 
hozzanak döntést arról, hogyan 
kell megoldani az ügyet. 

Összeférhetetlenség
Igyekszünk olyan átlátható, nyílt és tisztességes vállalati kultúrát fenntartani, 
amelyben a potenciális vagy tényleges összeférhetetlenségek haladéktalanul 
bejelentésre kerülnek és megoldódnak.

Ha tényleges vagy potenciális összeférhetetlenség merült fel, ki kell vonnunk 
magunkat a döntéshozatali eljárásból, és egy olyan felettesünk elé kell 
utalnunk az ügyet, akinek az esetében nem áll fenn tényleges összefér-
hetetlenség (például az Ön vezetője elé), vagy pedig a helyi vagy a Corporate 
Compliance  osztály elé.

A Coloplast munkavállalóiként mindenkor olyan elfogulatlan döntéseket kell 
hoznunk, amelyek összhangban vannak a Coloplast értékeivel és 
érdekeivel.

Tisztességes  
munkavállalók

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG - MIT SZABAD ÉS MIT NEM?

Helyes eljárás
· Biztosítsa, hogy a Coloplast érdekeit szem előtt 

tartva járjon el

· Utasítson vissza minden olyan ajándékot vagy 
meghívást, amely miatt úgy érezhetné, hogy 
kötelezve van valamire, vagy amely valamilyen 
kötelezettség látszatát kelthetné.

· Kerülje azokat a helyzeteket, amelyekben az Ön 
személyes érdekei ellentétesek a Coloplast érdekeivel.

· Ne vegyen részt a döntéshozatalban, ha előfordulhat, 
hogy összeférhetetlenség áll fenn Önre vonatkozóan 
– hagyja, hogy valamely vezetője (akire nem vonat-
kozik összeférhetetlenség az ügyben) hozza meg 
a döntést.

· Azonnal tájékoztassa a felettesét azokról a hely-
zetekről, amelyekben az Ön személyes érdekei 
ellentétesek lehetnek a Coloplast érdekeivel.

Helytelen eljárás:
· Ne használja fel a Coloplastnál betöltött pozícióját 

arra, hogy Ön vagy valamely hozzátartozója vagy 
közeli munkatársa jogtalan előnyre tegyen szert. 

· Ne vegyen részt olyan külső elfoglaltságban, 
amely hátrányos hatással lehet az Ön munkatel-
jesítményére, vagy akadályozza a Coloplastnál 
elvégzendő feladataiban.

· Ne vegyen részt olyan külső tevékenységben, amely 
ténylegesen vagy látszólag verseng a Coloplasttal, 
vagy amely ellentétes az Ön Coloplastnál meglévő 
kötelezettségeivel.

. Ne használja a Coloplast berendezéseit, létesít-
ményeit és erőforrásait (ideértve a bizalmas in-
formációkat és a szellemi tulajdont is) a munkán 
kívüli tevékenységeivel összefüggésben, kivéve, 
ha arra a használat előtt kifejezetten engedélyt 
kapott.
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Csalás 
A csalás teljes mértékben ellentétes az értékeinkkel és a vállalati kultúránkkal. A jó értékesítési mutatók, a kitűnő 
teljesítmény és a különféle eredmények sem a kisebb, sem a jelentősebb csalások esetében sem jelenthetnek kifogást. 
Soha ne csaljon, és ne hagyja figyelmen kívül a csalásokat.

Az üzleti partnereknek és az állami tisztségviselőknek nyújtott ajándékok, vendéglátás és egyéb előnyök
A Coloplast igyekszik sikeres munkakapcsolatot és jó viszonyt ápolni az üzleti partnereivel, akik nélkülözhetetlenek 
vállalatunk sikeréhez.

Adott esetben fontolóra vehetjük, hogy ajándékot vagy vendéglátást ajánljunk fel valamely üzleti partnerünknek. 
Ilyen esetben körültekintően kell eljárnunk, nehogy olyan helyzetet teremtsünk, amely összeférhetetlenségre vagy 
ellentétes érdekek támogatására utalhat, illetve az üzleti döntések helytelen befolyásolására irányuló kísérlet látszatát 
keltheti. Az állami tisztségviselőknek nyújtott ajándékokra és vendéglátásra több országban is szigorúbb szabályok 
vonatkoznak, amelyek megsértése korrupciónak minősülhet. Legyen óvatos, és mindig tartsa be az állami tisztség-
viselőkkel való kommunikációra vonatkozó szabályokat.

Mindig gondoskodjon arról, hogy a vendéglátás és más előnyök helyénvalók és jogszerűek legyenek, valamint 
hogy azokat pontosan dokumentálják az alkalmazandó jogszabályok és a belső jelentési követelmények szerint, 
mind a Coloplast, mind az Ön becsületének megvédése érdekében.

Tisztában kell lennie azzal, hogy az egészségügyi szakembereknek felajánlott ajándékokra, vendéglátásra és egyéb 
előnyökre bizonyos piacokon szigorúbb szabályok és külön bejelentési előírások vonatkoznak, sőt egyes országokban 
tilosak is lehetnek. Kérjük, tekintse meg az egészségügyi szakemberekkel való kommunikációról szóló szakaszt.

AZ ÜZLETI PARTNEREKNEK ÉS AZ ÁLLAMI TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT AJÁNDÉKOK, VENDÉGLÁTÁS ÉS 
EGYÉB ELŐNYÖK - MIT SZABAD ÉS MIT NEM?

Helyes eljárás:
· Ne feledje, hogy csak ésszerű – nem pazarló 

jellegű – ajándékok, vendéglátás és egyéb előny 
ajánlható fel, ha az engedélyezett és helyénvaló. 

· Nyíltan és pontos dokumentáció mellett ajánljon 
fel ajándékokat, vendéglátást vagy egyéb 
előnyöket. 

· Azonnal tájékoztassa a felettesét, illetve felettese 
vezetőjét, ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, 
hogy problémát okozhat-e az Ön vagy a Coloplast 
tisztessége tekintetében, ha ajándékokat, 
vendéglátást vagy egyéb előnyöket ajánl fel 
egy üzleti partnerünknek.

Helytelen eljárás:
· Nem szabad a szokásos/helyben szokásos 

udvariasságon túlmenően ajándékokat,  
vendéglátást vagy egyéb előnyöket felajánlani.

· Nem szabad olyan ajándékokat, vendéglátást 
vagy egyéb előnyöket felajánlani, amelyekről 
úgy tűnhet, hogy helytelenül befolyásolják az 
üzleti döntéseket.

· Nem szabad kötelezettségekhez vagy elvárá-
sokhoz kapcsolódóan ajándékokat, vendéglátást 
vagy egyéb előnyöket felajánlani.

· Nem szabad ajándékokat, vendéglátást és 
egyéb előnyöket felajánlani, ha azok nincsenek 
összhangban a címzettre vonatkozó szabá-
lyokkal és a helyi 

22



A külső partnerek által a Coloplast alkalmazottainak felajánlott ajándékok, vendéglátás és egyéb 
előnyök 
A Coloplast tudomásul veszi, hogy alkalmazottai megfelelő vendéglátást és jelképes ajándékokat kaphatnak az üzleti 
partnerektől, mivel ez sok piacon az üzleti kapcsolatok építésének megszokott módját jelenti.

A munkavállalók semmilyen esetben nem fogadhatnak el a jelképesnél nagyobb értékű ajándékokat.

Az ajándékokat és a vendéglátást általában jó szándékkal adják, ami azonban félreérthető lehet, és helytelen befo-
lyásolás látszatát keltheti. Ezért a Coloplast munkavállalói nem fogadhatnak el olyan ajándékot, vendéglátást vagy 
egyéb előnyt, amely aggályokat vethet fel a Coloplast vagy a munkavállaló tisztességét illetően.

Ne feledje, hogy az ajándék vagy a vendéglátás felajánlása és időzítése rendkívül fontos abból a szempontból, hogy 
helyénvaló-e az ajánlat elfogadása. Például valószínűleg nem helyénvaló ajándékot vagy vendéglátást elfogadni egy 
pályázati eljárás során vagy egy végleges beszerzési megállapodás aláírása előtt.

A KÜLSŐ PARTNEREK ÁLTAL A COLOPLAST ALKALMAZOTTAINAK FELAJÁNLOTT AJÁNDÉKOK, VENDÉGLÁTÁS ÉS 
EGYÉB ELŐNYÖK - MIT SZABAD ÉS MIT NEM?

Helyes eljárás:
· Ne feledje, hogy csak akkor fogadhat el ajándékot, 

ha az összhangban van a helyi jogszabályokkal, 
szabályzatokkal és üzleti gyakorlattal.

· Ne feledje, hogy csak ésszerű  – nem pazarló 
jellegű – vendéglátást fogadhat el.

· Ne feledje, hogy csak akkor fogadhat el aján-
dékokat, vendéglátást vagy egyéb előnyöket, 
ha azok nem tekinthetők úgy, mint amelyek 
helytelenül befolyásolják az üzleti döntéseket.

· Tájékoztassa a felettesét, ha kétségei vannak 
azzal kapcsolatban, hogy valamely ajándék, 
vendéglátás vagy egyéb előny problémát 
okozhat-e az Ön vagy a Coloplast tisztessége 
tekintetében.

Helytelen eljárás:
· Nem fogadhat el pénzt és a jelképesnél nagyobb 

értékű ajándékokat.

· Nem szabad a szokásos udvariasságon  
túlmenően ajándékokat, vendéglátást vagy 
egyéb előnyöket elfogadni.

· Nem szabad a Coloplast jelenlegi vagy potenciális 
partnereit ajándékok, vendéglátás vagy egyéb 
előnyök biztosítására buzdítani, illetve nem 
szabad tőlük ilyet kérni.

· Ne fogadja el az ajándékot, vendéglátást, illetve 
egyéb előnyt, ha az megkérdőjelezheti az Ön 
vagy a Coloplast tisztességét.
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Akkor kerülhet sor összeférhetetlenségre, ha Ön vagy az Ön házastársa, 
élettársa, hozzátartozója vagy közeli barátja személyesen érdekelt valamely 
üzleti döntés meghozatalában. Több olyan helyzet létezik, amelyben az Ön 
személyes érdekei összeütközésbe kerülhetnek a Coloplast érdekeivel. 
Különösen körültekintően kell eljárnia az alábbi esetekben:

· Azon ügyletek, amelyekben házastársa, élettársa, hozzátartozója vagy 
barátja érintett – például ha olyan társasággal készül szerződést kötni, 
amelynek házastársa vagy barátja a tulajdonosa.

· Azon ügyletek, amelyekben olyan társaság szerepel, amelyben Ön, az 
Ön házastársa, élettársa, hozzátartozója vagy barátja üzleti, pénzügyi 
vagy személyes érdekeltséggel rendelkezik – például ha olyan 
társasággal készül szerződést kötni, amelybe a szülei nemrégiben 
jelentősebb összeget befektettek.

· Házastársa, élettársa, hozzátartozója vagy barátja felvételében vagy 
irányításában vesz részt.

· Szakmai tevékenységet végez a Coloplaston kívül – például a 
Coloplaston kívüli munkaviszony, üzleti vállalkozások, befektetések, 
igazgatósági tagságok vagy állami szerepkörök.

Mikor fordulhat elő  
összeférhetetlenség? 
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Mit tegyek, ha  
összeférhetetlenség  
merül fel?

Az összeférhetetlenségi ügyekben jobb félni, mint megijedni. 

· Proaktívan jelentsen minden potenciális vagy tényleges összeférhetetlenséget, 
akár Önről, akár valamely kollégájáról van szó.

· Összeférhetetlenség esetén azonnal vonja ki magát a döntéshozatalból, 
és hagyja, hogy valamely vezetője (akivel kapcsolatban nem áll fenn 
összeférhetetlenség az ügyben) hozza meg a döntést.

· A vezetők kötelesek haladéktalanul megoldani az összeférhetetlenségi 
ügyeket, a megoldást pedig írásba kell foglalni.
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Ezért ismernünk és folyamatosan követnünk kell az alkalmazandó jogszabályokat, szabályzatokat, etikai kódexeket 
és ágazati normákat, mind saját országunkban, mind az érintett egészségügyi szakember országában.

Általános elvek
Általános elvünk, hogy soha nem szabad az egészségügyi szakembereknek olyasmit felajánlani, ami úgy tekinthető, 
hogy helytelenül befolyásolni kívánja az illetőt termékeink megvásárlására, használatára, receptben való felírására 
vagy ajánlására vonatkozó döntésében. Mindig képesnek kell lennünk arra, hogy igazoljuk az egészségügyi szak-
emberekkel történő kommunikáció szakmai célját.
Ha valamely tevékenység egynél több országot érint (például egy adott országból származó egészségügyi szakember 
egy másik országban nyújt szolgáltatásokat), mindkét ország előírásainak meg kell felelnünk, amennyiben azok 
alkalmazandók. Tudnia kell, hogy bizonyos országokban be kell jelenteni az egészségügyi szakembereknek biztosított 
díjakat, ajándékokat és vendéglátást. Előfordulhat, hogy ezek a bejelentési előírások határokon átnyúlóan is alkalmazandók, 
és figyelmen kívül hagyásuk jelentős bírságot vonhat maga után.

Ajándékok, vendéglátás és egyéb előnyök felajánlása az egészségügyi szakembereknek
Számos nemzeti jog és területi vagy helyi ágazati kódex szabályozza az ajándékok, vendéglátás és egyéb előnyök 
egészségügyi szakembereknek és egészségügyi szervezeteknek történő felajánlását. Ezért mindig meg kell néznünk 
az alkalmazandó helyi jogszabályokat és ágazati kódexeket, valamint a Coloplast globális és helyi szabályzatait is, 
mielőtt ajándékokat vagy vendéglátást ajánlanánk fel egy egészségügyi szakembernek. Ha megengedett az egészségügyi 
szakembereknek történő ajándékadás, az ajándékoknak mindig alacsony értékűnek kell lenniük, és szakmai vagy 
oktatási céllal kell rendelkezniük, vagy pedig a betegek javát kell szolgálniuk.
A Coloplast kizárólag akkor lát vendégül egészségügyi szakembereket (ideértve az étkezéseket is), ha az jogszerű, 
összhangban van az alkalmazandó ágazati szabályzatokkal, továbbá szabályszerű rendezvény vagy találkozó keretein 
belül kerül rá sor. A rendezvényeket és a találkozókat mindig megfelelő helyszínen, az adott rendezvény vagy találkozó 
céljára alkalmas környezetben kell tartani. A rendezvényekkel kapcsolatos vendéglátást visszafogott és ésszerű 
szinten kell tartani, és időben, valamint jelentőségében alá kell rendelni a rendezvény vagy találkozó elsődleges céljának. 
Az utazásokat hasonlóan ésszerű módon kell megszervezni. Soha nem fizetjük ki az egészségügyi szakemberek 
házastársainak vagy egyéb vendégeinek útiköltségét.
Az ajándékozásra és a vendéglátásra vonatkozó szabályokról további információt talál a Coloplast egészségügyi 
szakemberekkel történő kommunikációról szóló globális szabályzatában, valamint a helyi szabályzatokban. 

Tanácsadási díjak és az előadók díjai 
Termékeink minőségének megőrzése és a szakterületeinken belüli lehető legmagasabb szintű szakértelem biztosítása 
érdekében jogos igény, hogy időről időre szakértői tanácsot kérjünk.
Ezért az egészségügyi szakemberek tanácsadóként vagy előadóként történő alkalmazása kizárólag az egészségügyi 
szakember adott munkára való szakmai alkalmasságán, valamint szakmai képességein és képzettségén alapulhat. 
A tanácsadási megállapodás nem használható arra, hogy az egészségügyi szakembert rábírjuk a Coloplast termékeinek 
megvásárlására vagy ajánlására.

A Coloplast folyamatos kapcsolatot tart fenn egészségügyi szakemberekkel 
annak érdekében, hogy biztosítsuk termékeink optimális használatát a fogyasztók 
számára. Az egészségügyi szakemberek együttműködnek velünk termékeink 
kifejlesztésében és továbbfejlesztésében, a termékeinkre vonatkozó figyelemfelhí-  
vásban, valamint a tudományos és fejlesztési információk megosztása terén.

Kommunikáció  
az egészségügyi  
szakemberekkel
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Az egészségügyi szakemberek megbízásakor gondoskodnunk kell arról, hogy a díjazás arányos legyen a nyújtott 
szolgáltatásokkal, megfeleljen a valós piaci értéknek, és átlátható legyen. A megbízás részleteit minden esetben 
írásbeli megállapodásban kell rögzíteni.

A termékek reklámozása és a képzések
Termékeink reklámozása és képzéseink segítségével fontos szerepet töltünk be az egészségügyi szakemberek és 
mások arra vonatkozó tájékoztatásában, hogyan kell biztonságosan és hatékonyan használni a termékeinket. 
Elkötelezettek vagyunk a helyes gyakorlatok alkalmazása mellett a termékek reklámozása terén, így betartjuk az 
alkalmazandó jogszabályokat, szabályzatokat és ágazati kódexeket.

A vezetőknek ezért biztosítaniuk kell, hogy aki részt vesz termékeink reklámozásában, felkészült legyen az alkalmazandó 
jogszabályokból és szabályzatokból, valamint a Coloplast és az ágazat szabványaiból.
A termékek reklámozásának igazolható tudományos bizonyítékokon kell alapulnia, továbbá pontos, objektív és 
hiánytalan információt kell nyújtania a termékről. Csak azokat a promóciós anyagokat szabad használni, amelyek 
aktuálisak, és jóváhagyásra kerültek a vonatkozó szabványos műveleti eljárásokban meghatározottak szerint.

Szponzorálás és ösztöndíjak
A Coloplast az alkalmazandó jogszabályok és szabályzatok (ideértve a helyi és a területi ágazati kódexeket is) szerint 
nyújt szponzorálást és ösztöndíjakat. Kérjük, hogy cégünk minden helyi eljárását tartsa be, így például az ösztön-
díjbizottság eljárásait, ha van ilyen.

További információt talál a Coloplast egészségügyi szakemberekkel történő kommunikációról szóló globális szabályzatában.

KOMMUNIKÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKKEL - MIT SZABAD ÉS MIT NEM?

Helyes eljárás:
· Győződjön meg arról, hogy képes igazolni az 

egészségügyi szakemberrel és/vagy egészségügyi 
szervezettel való együttműködés szakmai célját.

· Nézze meg az alkalmazandó helyi jogszabályokat 
és ágazati kódexeket, valamint a Coloplast globális 
és helyi szabályzatait is, mielőtt ajándékokat vagy 
vendéglátást ajánlana fel egy egészségügyi szak-
embernek.

· Csak akkor nyújtson vendéglátást egy egészségügyi 
szakembernek, ha az alkalmazandó jogszabályok és 
szabályzatok szerint az megengedett, és tartsa a 
vendéglátást ésszerű, visszafogott – nem túlzó – 
szinten.

· Csak akkor biztosítson ajándékokat és egyéb 
előnyöket valamely egészségügyi szakembernek, 
ha az megengedett és helyénvaló – amennyiben 
az ajándékok megengedettek, azoknak mindig 
szerény értékűnek kell lenniük, és szakmai vagy 
oktatási céllal kell rendelkezniük, vagy pedig a betegek 
javát kell szolgálniuk.

· Tartsa be az alkalmazandó jelentéstételi előírásokat. 
· Kérdezze meg a felettesét, illetve a helyi vagy 

Corporate Compliance osztályt, ha bármilyen  
kétsége van.

· Azonnal tájékoztassa a felettesét, illetve felettese 
vezetőjét, ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, 
hogy problémát okozhat-e az Ön vagy a Coloplast 
tisztessége tekintetében, ha ajándékokat, vendég-
látást vagy egyéb előnyöket ajánl fel egy egész-
ségügyi szakembernek.

Helytelen eljárás:
· Nem szabad olyan ajándékokat, vendéglátást 

vagy egyéb előnyöket felajánlani, amelyekről 
úgy tűnhet, hogy helytelenül befolyásolják az 
egészségügyi szakembert vagy valamely 
egészségügyi szervezetet.

· Nem szabad kötelezettségekhez vagy elvárá-
sokhoz kapcsolódóan ajándékokat, vendéglátást 
vagy egyéb előnyöket felajánlani.

· Nem szabad a szokásos/helyben szokásos 
udvariasságon túlmenően ajándékokat, ven-
déglátást vagy egyéb előnyöket felajánlani.

· Nem szabad ajándékokat, vendéglátást és 
egyéb előnyöket felajánlani, ha azok nincsenek 
összhangban az alkalmazandó jogszabályokkal 
és szabályzatokkal.

· Tilos készpénzben vagy pénzeszköz-egyenér-
tékesekben ajándékot adni.

· Tilos a valós piaci értéket meghaladó mértékű 
díjat fizetni.

· Nem szabad az érintett házastársának vagy 
egyéb vendégeinek fizetni.
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Hogyan 
bízzunk meg...

... egy egészségügyi szakembert tanácsadóként vagy  

előadóként? Egészségügyi szakemberek megbízásakor az alábbiak szerint 
kell eljárnia:

· Győződjön meg arról, hogy üzleti szempontból alá tudja támasztani, hogy 
miért van szükség a megbízásra.  

· Szerezze be az illető szakmai hozzáértésére és tapasztalatára vonatkozó 
megfelelő dokumentumokat.

· Tájékoztassa az egészségügyi szakember munkáltatóját (a kórházat, a 
klinikát, az egyetemet stb.)3 

· Mindig készítsen írásbeli szerződést a Coloplast előadókra, tanácsadókra 
stb. vonatkozó szerződésmintájának felhasználásával.

· Gondoskodjon arról, hogy az egészségügyi szakembernek fizetett díj 
megfeleljen a valós piaci értéknek – kétség esetén kérdezze meg a 
felettesét, illetve a helyi vagy a Corporate Compliance osztályt.

· Dokumentálja az egészségügyi szakember által elvégzett munkát és 
annak sikeres teljesítését.  

· Tegye meg a szükséges bejelentéseket, amennyiben azt az Ön vagy az 
egészségügyi szakember országának joga vagy ágazati kódexe előírja.

3) Kínában és az Egyesült Államokban eltérő szabályok alkalmazandók az egészségügyi szakemberek munkáltatójának tájékoztatására – kérjük, konzultáljon a helyi megfelelési osztállyal, és tekintse 
meg a helyi szabályzatokat.
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Termékminőség és a betegek biztonsága
Ügyfeleink, a hatóságok és üzleti partnereink bizalmának megőrzéséhez, valamint ahhoz, hogy megfeleljünk a 
termékeink minőségével, biztonságosságával és hasznosságával kapcsolatos elvárásaiknak, elengedhetetlen, hogy 
betartsuk mind a belső, mind a külső minőségi előírásokat, a hatósági előírásokat és a nemzetközi gyakorlatokat. A 
biztonságot és a minőséget az új termékek tervezésének korai szakaszaitól kezdve, a termékek teljes életciklusa 
alatt folyamatosan előtérbe helyezzük.

A termékeinkhez kapcsolódó kockázatok nyomon követése, elemzése, értékelése és ellenőrzése érdekében a Coloplast 
a hatósági előírásoknak megfelelően forgalomba hozatal utáni nyomonkövetési eljárást vezetett be. Ha valamilyen 
panaszról szerzünk tudomást, a panaszfelvételi eljárás szerint járunk el, amely biztosítja a hatóságok felé kellő időben 
történő bejelentést, és jelentősen hozzájárul a termék minőségének javításához.

Innováció, klinikai vizsgálatok és általános termékfejlesztési etika 
A Coloplast igyekszik példát mutatni az ágazatban azzal, hogy innovatív megoldások segítségével minden üzletágában 
meghallgatja a felhasználók igényeit, és reagál azokra. Ez azt jelenti, hogy kutatási és fejlesztési tevékenységünket 
fogyasztóinkkal és a megfelelő szakértelemmel rendelkező egészségügyi szakemberekkel szoros együttműködésben 
végezzük.

A Coloplast a hatósági előírásoknak és a nemzetközileg elismert iránymutatásoknak megfelelően folytatja le a klinikai 
vizsgálatokat. A szükséges adatokat összegyűjtjük és azonnal jelentjük az érintett szabályozó hatóságoknak, és az 
alkalmazandó jog szerint megőrizzük a klinikai adatokat.

Új termékek fejlesztésekor betartjuk a tervezés-ellenőrzésre vonatkozó szabályozói előírásokat, a Coloplast 
minőségbiztosítási és egyéb eljárásait, valamint az etikus termékfejlesztés közös elveit.

Állatkísérletek
Az intim egészségügyi igényekkel rendelkező emberek részére történő termékfejlesztés során néha korlátozott 
mértékben szükség van állatkísérletekre, hogy biztosítsuk termékeink biztonságosságát. Ezenkívül néhány hatóság 
állatkísérletek alapján létrejött dokumentációt kér a termékek jóváhagyásához. A fenti okok miatt nem tudjuk teljes 
mértékben elkerülni az állatkísérleteket termékeink fejlesztése és jóváhagyása során. Azonban ha lehetséges, mindig 
megpróbáljuk valamilyen más módszerrel kiváltani az állatkísérleteket. Amikor állatkísérletre van szükség, a lehető legújabb 
fejlesztésű kísérleti eszközök segítségével finomítjuk és mérsékeljük a kísérletet, és olyan kísérleti módszereket alkalmazunk, 
amelyek a lehető legkevesebb szenvedést okozzák az állatoknak.

Ezenkívül csak olyan szállítókat alkalmazunk, akik betartják az állatjólétre vonatkozó jogszabályokat és nemzetközi 
normákat, és a szabályszerűség biztosítása érdekében rendszeresen ellenőrizzük a szállítóinkat.

A Coloplast állatok gondozásával kapcsolatos eljárásairól további információt talál az állatkísérletekről szóló 
szabályzatunkban.

A Coloplast név olyan innovatív termékekhez és szolgáltatásokhoz köthető 
(és ez a jövőben is így lesz), melyek célja, hogy segítséget nyújtsanak az 
intim egészségügyi igényekkel rendelkező embereknek. Versenyelőnyt 
jelent számunkra, hogy a minőségről és az innovációról vagyunk híresek, 
és a magas színvonalat mindenkor fenn fogjuk tartani.

Termékminőség  
és innováció
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Tudomása van arról, hogy 
szellemi tulajdonjogok 
megsértésére vagy bennfentes 
kereskedelemre került sor? 
Azonnal tájékoztassa a vállalati jogi 
osztályt vagy a befektetői kapcso-
latokkal foglalkozó osztályt – az 
elérhetőségi adatokat megtalálja a 
Corporate Compliance osztály  
oldalán, a Connecten belül.

Idetartozik a bizalmas információk és a szellemi tulajdon, valamint a 
személyes adatok védelme, továbbá a pontos és hiánytalan könyvek és 
nyilvántartások vezetése.  

A bizalmas információk és a szellemi tulajdon  
Üzleti titkaink nagyon értékesek, és mindenkor meg kell óvni őket. A 
Coloplast munkavállalóiként számos módon hozzáférhetünk üzleti  
titkokhoz. Ezért elvárás mindannyiunkkal szemben, hogy tiszteletben 
tartsuk a Coloplast védett és bizalmas információit, hogy azokat ne 
közöljük jogosulatlan harmadik személyekkel, és hogy csak a Coloplast 
jogszerű üzleti céljaira használjuk fel őket.

Mindig ügyelni kell arra, hogy hol, mikor és kivel beszéljük meg a Coloplast 
bizalmas információt is magában foglaló ügyeit. Nyilvános helyen különösen 
oda kell figyelnünk arra, hogy előfordulhat, hogy egyes harmadik 
 személyek bizalmas információt akarnak megszerezni. Mindig be kell 
tartani mind a helyi, mind a globális IT szabályzatokat és iránymutatásokat.

Fontos, hogy csak akkor adjunk át harmadik személyeknek bizalmas 
információt, ha sor került egy titoktartási megállapodás aláírására, vagy 
ha a Coloplast és a harmadik személy közötti kapcsolat jellege alapján 
biztosított a megfelelő szintű titoktartás (például egy külső pénzügyi 
vagy jogi tanácsadó, akire szakmai titoktartási kötelezettség vonatkozik).

Mindenkor tiszteletben tartjuk a harmadik személyek bizalmas információit. 
Ha harmadik személyek bizalmas információt osztanak meg velünk, 
azokat csak jogszerű üzleti célokra használjuk fel, és minden ésszerű 
óvintézkedést megteszünk azért, hogy megvédjük a harmadik személyek 
bizalmas információit. Ha tudomása van valamilyen bizalmas információ 
jogtalan megosztásáról, haladéktalanul közölje a vállalati jogi osztállyal.

Az innovatív termékportfóliónkról vagyunk híresek, és erősen függünk a 
szellemi tulajdonjogainktól. Ezért nagyon fontos, hogy szellemi tulajdon-
jogainkat is megvédjük oly módon, hogy csak olyan személyekkel osztunk 
meg a szellemi tulajdonunkra vonatkozó információt, akiknek jogos érdeke 
fűződik azok megismeréséhez.

Mindannyian felelősséggel tartozunk a Coloplast vagyonának védelméért. Ez 
magában foglalja, hogy vigyázunk a berendezésekre, megóvjuk a tárgyi 
eszközöket, és biztosítjuk, hogy azokat kizárólag jogszerű célra használják fel.

A Coloplast  
vagyona és információi
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Bennfentes kereskedelem
A bennfentes információ olyan információ, amely nyilvánosan nem ismert, és amely – ha ismert lenne – nagy 
valószínűséggel befolyásolná valamely vállalat részvényeinek az árát vagy az emberek azon döntését, hogy megvásárolják 
vagy eladják az érintett részvényeket.

Amíg bennfentes információ birtokában van, azzal nem kereskedhet, és azt nem közölheti, továbbá nem adhat 
másoknak tippeket sem. Ha ezt nem tartja be, az súlyos bűncselekménynek minősülhet, ami szabadságvesztést is 
eredményezhet. Amennyiben kétsége van egy olyan intézkedést illetően, amely Ön szerint bennfentes kereskedelemnek 
minősülhet, keresse meg a vállalati jogi osztályt vagy a befektetői kapcsolatokkal foglalkozó osztályt.

Személyes adatok
A Coloplast tiszteletben tartja az emberek magánéletét, és elismeri a személyes adatok védelmének fontosságát. 
Etikus és felelős módon kezeljük a személyes adatokat, mivel szeretnénk, ha felelős munkáltatóként, valamint 
fogyasztóink és üzleti partnereink megbízható partnereként tekintenének ránk. 

BIZALMAS INFORMÁCIÓK - MIT SZABAD ÉS MIT NEM?

Helyes eljárás:
· Írjon alá titoktartási megállapodást a Coloplaston 

kívüli személyekkel (például a szállítókkal és a 
külső tanácsadókkal), mielőtt bizalmas információt 
közölne velük.

· Tartsa tiszteletben a harmadik személyek bizalmas 
információit, és azokat csak jogszerű üzleti célokra 
használja fel.

· Alaposan gondolja át, hogy nyilvános helyeken 
hogyan kezeli a bizalmas információt.

· Igyekezzen elkerülni a vállalati információk véletlen 
megosztását.

· Használja a virtuális magánhálózatot (VPN), amikor 
nem a vállalati internetre csatlakozik.

Helytelen eljárás:
· Ne osszon meg bizalmas információt olyan 

személlyel, akinek nincs szüksége az adott 
információra.

· Ne másolja le, tegye el vagy őrizze meg a 
Coloplast bizalmas információját vagy szellemi 
tulajdonát személyes használatára vagy saját 
előnyére.

· Ne használjon helytelen eszközt arra, hogy 
másoktól bizalmas információt szerezzen.

· Ne használja fel a Coloplast bizalmas informá-
cióját, miután megszűnt a munkaviszonya. 

· Ne vigyen magával nagy mennyiségű kinyom-
tatott dokumentumot, amikor utazik.
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Számviteli kérdések
Ha aggályai merülnek fel a könyvek, 
a nyilvántartások és a számvitel 
pontosságával vagy helyességével 
kapcsolatban, azonnal keresse meg 
a vállalati pénzügyi osztályt vagy a 
vállalati jogi osztályt.

Előfordulhat, hogy a jogi előírások teljesítése vagy a hatékony üzleti tevékenység és szolgáltatások elősegítése érdekében a 
Coloplastnak személyes adatokat kell gyűjtenie, felhasználnia és továbbítania az alkalmazottairól vagy harmadik 
személyekről (fogyasztókról, betegekről, üzleti partnerekről, orvosokról, tudományos közösségek képviselőiről 
stb.). A személyes adatok gyűjtését és feldolgozását több nemzeti és nemzetközi jogszabály szabályozza. Ha nem 
a jogszabályoknak megfelelően kezeljük a személyes adatokat, az árthat az érintetteknek. Egyes országokban a 
személyes adatokkal való visszaélés bűncselekmény, ami súlyosan hátrányos hatással lehet a Coloplastra.

A Coloplast globális adatvédelmi szabályzata előírja, hogy megfelelő módon gyűjtsük, kezeljük és óvjuk a személyes 
adatokat. Ha bármilyen kérdése van a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, kérjük, keresse meg az adatvédelmi 
irodát.

Könyvelés és nyilvántartás  
A pontos és hiánytalan nyilvántartások elengedhetetlenek a Coloplast üzleti 
sikeréhez. Ezeket a nyilvántartásokat jelentős üzleti döntések meghozatalához 
használjuk, valamint annak biztosítására, hogy a Coloplast felső vezetése és 
igazgatósága pontos, hiánytalan és áttekinthető képet kapjon üzleti tevé-
kenységünkről és teljesítményünkről. A pénzügyi adatok kellő időben történő 
pontos kezelése és jelentése ezért központi jelentőségű a tisztességes és 
etikus üzleti tevékenység melletti elkötelezettségünk szempontjából.

Mindenkor be kell tartanunk a jogszabályokat és a szabályzatokat, a vállalati 
pénzügyi osztály beszámolási és számviteli iránymutatásait, valamint a 
könyvvitelre és a nyilvántartásokra vonatkozó minden egyéb szabályzatot és 
iránymutatást is. Ezért őrizzük meg a vállalat könyveit és nyilvántartásait 
mindaddig, amíg üzleti célból szükség van rájuk, vagy amennyiben azt jog-
szabály előírja, ezen túlmenően is.

SZEMÉLYES ADATOK - MIT SZABAD ÉS MIT NEM?

Helyes eljárás:
· Tartsa be az összes alkalmazandó jogszabályt 

és a Coloplast globális személyes adatvédelmi 
szabályzatát. 

· Ne feledje, hogy csak valamely konkrét törvényes 
és szükséges célból gyűjthet, használhat, közölhet 
és tárolhat személyes adatokat.

Helytelen eljárás:
· Nem őrizheti meg a személyes adatokat annál 

hosszabb ideig, mint amely ahhoz a célhoz szük-
séges, amelyre az adatokat gyűjtik és használják.

· Nem veszélyeztetheti a személyes adatok  
biztonságát. 

· Hozzájárulás, a címzett értékelése és/vagy 
adatfeldolgozói megállapodás nélkül nem adhat át 
személyes adatokat a Coloplaston kívülre.
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Ugyanilyen fontos, hogy különös gondossággal járjunk el a pénzügyi információk esetében, amelyekre a könyvelés 
és nyilvántartások pontosságára és hiánytalanságára vonatkozó további jogszabályok érvényesek. Tudnia kell, 
hogy a szabályok be nem tartása számos országban veszélybe sodorja a Coloplast pozícióját a pályázatokon való 
részvétel tekintetében, és veszélyeztetheti a hatóságokkal fennálló kapcsolatunkat is.

A vezetőknek gondoskodniuk kell arról, hogy létezzenek megfelelő belső ellenőrzési mechanizmusok a jogszabályok 
és szabályzatok, valamint a vállalati pénzügyi osztály által kiadott iránymutatások betartása érdekében. Belső 
ellenőrzésünk hiányosságai pontatlan beszámolókat, a feladatok elkülönítésének hiányát, vagyonunk nem megfelelő 
védelmét és csalást eredményezhetnek.
 

Kommunikáció és közösségi média
Fontos számunkra a Coloplastról kialakult kép és a Coloplast hírnevének védelme. A céges kommunikáció segítségével 
tartjuk a kapcsolatot egymással és az érdekelt felekkel. Mindig úgy kell kommunikálnunk, hogy az tükrözze az értékeinket, 
előmozdítsa a célkitűzéseinket, öregbítse hírnevünket, és megerősítse a márkánkat.

Ezért csak azok a kijelölt munkavállalók nyilatkozhatnak a Coloplast nevében, illetve a termékeinkről, akik fel vannak 
készítve arra, hogy hogyan kell a cég nevében válaszolni. Külső személyek – a sajtó, iparági elemzők, a pénzügyi 
közösség tagjai stb. – olykor közvetlenül is megkeresik a Coloplast alkalmazottait azért, hogy megpróbáljanak 
információt szerezni üzleti tevékenységünkről, munkavállalóinkról, ügyfeleinkről vagy partnereinkről. Ha egy munka-
vállaló ilyen személyekkel kommunikál a vállalattal kapcsolatban, azt minden esetben egyeztetni kell a befektetői 
kapcsolatokkal foglalkozó osztállyal és a vállalati kommunikációs osztállyal. Ha megkeresi Önt egy külső fél, mindig 
el kell kérnie az illető adatait, és azokat továbbítania kell a megfelelő személynek, aki intézkedik az ügyben. Az 
elérhetőségek listáját megtalálja a Corporate Compliance osztály oldalán, a Connecten belül.

KÖNYVELÉS ÉS NYILVÁNTARTÁSOK - MIT SZABAD ÉS MIT NEM?

Helyes eljárás:
· Pontosan és hiánytalanul rögzítse a munkakörével 

kapcsolatban előírt információkat, és őrizze meg 
a szükséges dokumentumokat.

· Fordítson fokozott figyelmet a bevételek kimuta-
tására, a működési költségekre, a zárótételekre 
és és a passzív időbeli elhatárolásokra.

· Ne feledje, hogy csak akkor semmisítheti meg a 
vállalati nyilvántartásokat, ha azokra üzleti célból 
már nincs szükség, ha Ön kötelezve van erre, és 
ha a jog nem írja elő azok megőrzését.

Helytelen eljárás:
· Nem szabad meghamisítani a könyveket és a 

nyilvántartásokat.

· Tilos szándékosan vagy gondatlanságból 
pontatlan információkat rögzíteni.information
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A Coloplast alkalmazottai az alkalmazandó helyi jogszabályokkal és szabályzatokkal összhangban természetesen 
aktívan használhatják a közösségi médiát minden olyan célra, amely nem kapcsolódik a munkájukhoz. Ugyanakkor 
fontos észben tartani, hogy előfordulhat, hogy a közösségi média Coloplast alkalmazottai által történő használatát 
(ideértve a magáncélra történő használatot is) a Coloplastnak tulajdonítják, ez pedig negatív hatással lehet a rólunk 
kialakult képre és a hírnevünkre. A közösségi médiát tehát mindig felelős módon kell használni. Ha további irány-
mutatásra van szüksége, tekintse meg a közösségi média használatára vonatkozó globális vagy helyi szabályzata-
inkat, vagy keresse meg a vállalati kommunikációs osztályt

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZÖSSÉGI MÉDIA - MIT SZABAD ÉS MIT NEM?

Helyes eljárás:
· Csak a valóságnak megfelelő, tényszerűen 

helytálló információt nyújthat a Coloplasttal 
kapcsolatban.

· Objektíven és professzionális módon kom-
munikáljon, és mind cégen belül, mind azon 
kívül tartsa be a szokásos udvariassági sza-
bályokat.

· Kerülje a támadó jellegű, lázító vagy agresszív 
nyelvhasználatot, és minden egyebet, amivel 
kellemetlen helyzetbe hozná a Coloplastot, 
vagy rossz hírét keltené.

Helytelen eljárás:
· Ne beszéljen a sajtónak a Coloplastról, kivéve, 

ha arra kifejezetten felhatalmazták.

· Nem keltheti annak látszatát, mintha a Coloplast 
támogatná az Ön személyes nézeteit, azzal, hogy 
vegyíti a szakmai és a személyes kommunikációt.

· Senkivel nem oszthatja meg a Coloplast vagy 
mások bizalmas információit, kivéve olyan 
személyekkel, akiknek jogos igényük van azok 
megismerésére, és fel vannak hatalmazva az 
információ megtekintésére.

· Ne beszélje meg a Coloplast termékeinek 
nem előírásszerű alkalmazását, és ne javasolja 
azok nem hagyományos felhasználását. 

· Ne beszéljen a Coloplast nevében az interneten 
vagy valamilyen félreérthető helyzetben. 
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Környezetvédelmi kérdések
Környezetközpontú irányítási rendszerünk a nemzetközi ISO 14001 szabvány szerinti hitelesítéssel rendelkezik, és 
arra irányul, hogy biztosítsa a jogszabályok betartását, valamint a környezetre gyakorolt hatásunk folyamatos javítása 
melletti tartós elkötelezettségünket.

A termékek fejlesztése során a Coloplast úgy kezeli a környezeti kihívásokat, hogy a fejlesztés valamennyi szaka-
szában alkalmazza a környezettudatos tervezés elveit. Ez a következőket jelenti:

· Kisebb környezeti hatással járó nyersanyagok használata
· A hulladékgazdálkodási rendszerek és az újrahasznosítás javítása
· A gyártáshoz szükséges energiahasználat minimalizálása

A Coloplast környezetvédelmi törekvéseit az életciklus-értékelések vezérlik, amelyek a nyersanyagoktól a hulladék-
gazdálkodásig, az energiafogyasztásig, az ártalmatlanításig és az áruszállításig mindent felölelnek. Stratégiánk, 
hogy kerüljük a környezetet megterhelő nyersanyagokat, és folyamatosan csökkentjük az ilyen anyagok használatát.

A Coloplast összes alkalmazottjával szemben elvárás, hogy korlátozza tevékenysége környezetre gyakorolt napi 
hatását, és ossza meg az ezzel kapcsolatos jó ötleteit. Ezenkívül jelentenünk kell feletteseinknek vagy a környezet-
védelmi, egészségvédelmi és biztonsági osztálynak minden olyan helyzetet, amely nagy valószínűséggel veszélyt 
jelent a környezetre.

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy kivegyük a részünket az éghajlatválto-
záshoz, az erőforrások szűkösségéhez és a veszélyes anyagok használatához 
kapcsolódó globális környezeti kihívások megoldásában, és ehhez cégünk 
értékeit (elkötelezettség, tisztelet és felelősségvállalás) is felhasználjuk.

Környezettudatosság
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Fogalom-
meghatározások

Vesztegetés

Kereskedelmi vesztegetés

Bizalmas információ

A vesztegetés pénz, ajándékok vagy szívességek felhasználása valamely 
állami tisztségviselő vagy üzleti partner magatartásának befolyásolása 
céljából, jogtalan előny szerzése érdekében.

A kereskedelmi vesztegetés a vesztegetés azon formája, amely a potenciális 
vevők megbízottaival vagy alkalmazottaival történő korrupt üzletelést foglalja  
magában, a versenytársainkkal szembeni előny biztosítása érdekében. A 
korrupció olyan formája, amely nem feltétlenül érint állami tisztségviselőket 
vagy intézményeket.

A kereskedelmi vesztegetés egyik elterjedt formája a „kenőpénz”. Például az 
„A” vállalat termékértékesítője vagy szolgáltatásnyújtója kenőpénzt fizet, ha 
felajánlja „B” vállalat beszerzési menedzserének, hogy kifizetést teljesítsen 
a magánszámlájára azért, hogy az „A” vállalatot válassza ki a „B” vállalat 
termékértékesítőjeként vagy szolgáltatójaként.

Az ajánlattételben való összejátszás a nem állami szerződések körében szintén 
a kereskedelmi vesztegetés egyik példája.

Akárcsak az állami tisztségviselők esetében, a megvesztegetés számos formát 
ölthet: kifizetések, előnyök, szolgáltatások stb. 

A Coloplast NEM tűri el a kereskedelmi vesztegetést.

A bizalmas információ olyan információ, amelyről Önnek a Coloplastnál vagy 
valamely más féllel kapcsolatban betöltött pozíciója révén van tudomása, 
amely információ azonban nem nyilvánosan hozzáférhető. Idetartoznak az 
üzleti tevékenységünkre, a teljesítményünkre és a termékeinkre vonatkozó 
információk, valamint azok az információk, amelyeket ügyfeleink és üzleti 
partnereink ránk bíztak.

Példaként említhetők többek között a következők: pénzügyi adatok,  
törzsadatok, gyártási módszerek, műszaki információk, szellemi tulajdonra 
vonatkozó információk, kutatási és fejlesztési projektek, üzleti tervek, fúziókkal 
és felvásárlásokkal kapcsolatos tevékenységek, az árakra és az ügyfelekre 
vonatkozó információk, fogyasztói adatok, a szállítókra/kereskedőkre vonat-
kozó információk, a munkavállalók személyes adatai stb.

MagyarázatKifejezés
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Adományok és  
szponzorálás

Ügymenetkönnyítő 
kifizetések

Csalás

Ajándékok, vendéglátás 
és egyéb előnyök

Az adományozás önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül adott ajándék. Az 
adományozásnak több formája is lehetséges, például szolgáltatások nyújtá-
sa, pénz vagy használt felszerelések átadása vagy tudásmegosztás. 

Szponzorálásról akkor beszélünk, amikor a Coloplast pénzügyi támogatást 
nyújt egy projekthez vagy egy rendezvényhez, vagy amikor hirdetési lehető-
ségekért cserébe (például egy logó sportrendezvényen történő megjelenítése, 
kedvező említés egy magazinban stb.) egy szervezetet támogat.

Az ügymenetkönnyítő kifizetések állami tisztségviselőknek valamely rutinfeladat 
(például vámkezelés; olyan vízum beszerzése, amelyre Ön jogosult; rendszám 
megújítása) elvégzése vagy meggyorsítása érdekében nyújtott kisebb kifizetések. 
A Coloplastnál ez vesztegetésnek minősül.

A csalás tisztességtelen vagy jogtalan előny biztosítása érdekében megvalósí-
tott szándékos megtévesztést jelent. A csalás körébe tartoznak az alábbiak:

· Irodai berendezések ellopása vagy visszavitelének elmulasztása (ideértve 
például a számítógépeket és a telefonokat) vagy a Coloplast pénzeszközeinek 
és irodai berendezéseinek jogosulatlan átadása

· Szerszámok vagy gyártási anyagok ellopása, illetve visszavitelének elmu-
lasztása (ideértve a hulladékot és a termékeket is). A vállalati erőforrások 
magáncélra történő felhasználása, például:

 a) A Coloplast céges autóinak magáncélra történő bérbevétele, a gépek  
 magáncélú termelésre történő használata, kedvezményes elbánás  
 vagy ingyenes áru, illetve szolgáltatások elfogadása magáncélra a  
 Coloplast szállítóitól, illetve a magánkiadások üzleti kiadásként történő  
 bejelentése

 b) Hamis költségtérítési igények benyújtása
 c) Számlák vagy dokumentumok hamisítása 
 d) Szellemi tulajdon ellopása; és
 e) Hamis pénzügyi nyilvántartások vagy kimutatások szándékos benyújtása

Az ajándékok, vendéglátás és egyéb előnyök mindent magukban foglalnak, 
ami értékkel bír.
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Zaklatás 

Egészségügyi szervezet

Egészségügyi szakember

Tisztességtelen előny

Szellemi tulajdon

A zaklatás jellege szerint lehet fizikai, vizuális vagy szóbeli. A tiltott zaklatásra 
példaként említhetők többek között az üzenetek, a levelek, a kijelentések, a 
rágalmazás, az e-mailek és más elektronikus kommunikáció. Magában foglalja 
továbbá azokat a képeket, rajzokat, bárminemű gesztusokat és egyéb 
cselekményeket, amelyek nem szándékosak, és az adott személy faján, bőr-
színén, életkorán, nemén, nemzetiségén, társadalmi vagy etnikai származásán, 
vallásán, fogyatékosságán, egészségi állapotán, szexuális irányultságán 
vagy családi állapotán alapulnak.

Az egészségügyi szervezet olyan szervezet (függetlenül jogi vagy szervezeti 
formájától), amely egészségügyi, orvosi vagy tudományos egyesület vagy 
szervezet, és amely befolyást gyakorolhat az egészségügyi termékek vagy 
szolgáltatások receptre történő felírására, ajánlására, megvásárlására, meg-
rendelésére, szállítására, felhasználására, értékesítésére vagy bérlésére, így 
például kórház, klinika, laboratórium, gyógyszertár, kutatóintézet, alapítvány, 
egyetem vagy más oktatási intézmény vagy tudós társaság (kivéve a betegek 
csoportjait); vagy amelyen keresztül egy vagy több egészségügyi szakember 
szolgáltatást nyújt.

Az egészségügyi szakember olyan természetes személy (klinikai vagy nem 
klinikai személy, ideértve többek között az orvosokat, nővéreket, technikusokat 
és kutatási koordinátorokat) vagy jogi személy (például kórházak vagy csoportos 
beszerző szervek), aki/amely közvetve vagy közvetlenül ajánlja, megvásárolja, 
bérli, felhasználja vagy receptre felírja a termékeinket, illetve megszervezi 
azok megvásárlását vagy használatát. Az egészségügyi szakemberekkel 
való kommunikáció szigorúan szabályozott. Különös gonddal kell eljárni, ha 
az egészségügyi szakemberek állami alkalmazásban vannak, vagy az állam 
finanszírozza őket – sok egészségügyi szakember esetében ez a helyzet.

A tisztességtelen előny olyan előny, amelyre nem egyértelműen jogosult a 
vállalat; idetartozhatnak például a következők: áremelés jóváhagyása, szerződés 
odaítélése, termékspecifikáció kedvező kiválasztása, működési engedélyek 
megadása, valamely termék használatának/bejegyzésének jóváhagyása, 
kedvező bírói határozat vagy adóügyi viták rendezése.

A szellemi tulajdon kifejezés olyan immateriális javakra utal, amelyekre különböző 
jogok vonatkoznak, így például a következők: szabadalmak, szabadalmi beje-
lentések, üzleti titkok, szerzői jogok, domain-nevek és szomszédos jogok.
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Kenőpénz

Személyes adatok

Közösségi média

A kenőpénz a tárgyalásos megvesztegetés egyik formája: a vállalat valamilyen 
értékkel bíró dolgot biztosít a címzettnek a kedvező elbánás ellenértékeként 
vagy jutalmaként. Példák a kenőpénzt magukban foglaló helyzetekre: egy 
kereskedő hamis vagy túl magas összeget tartalmazó számlát nyújt be valamely 
cég alkalmazottjához, aki segítséget nyújt a kifizetés megszerzésében; vagy 
egy kereskedő valamely szerződésből származó bevétel bizonyos százalékát 
vagy egyéb összeget kifizet egy állami tisztségviselőnek azért, hogy más 
kereskedőkkel szemben az érintett kereskedő ajánlatát válassza.

A személyes adatok olyan információk, amelyek felhasználhatók egy adott 
személy azonosítására; ilyen adat például a név, a lakcím, a telefonszám, a 
társadalombiztosítási azonosító számok és az útlevélszám. Egyes személyes 
adatok különleges adatnak minősülnek, például az etnikai vagy faji származásra, 
a politikai véleményre, a vallásra, a szakszervezeti tagságra, az egészségügyi 
információkra, a szexuális életre, a büntetett előéletre, a súlyos szociális 
problémákra és más tisztán magánjellegű ügyekre vonatkozó adatok.

A közösségi média kifejezés a következőket foglalja magában: blogok, bárki 
által szerkeszthető weboldalak, közösségi hálózatok/média, video- és  
fotómegosztó weboldalak, mobilalkalmazások, online fórumok, virtuális világok 
és az internet vagy mobil kommunikációs technológiák segítségével történő 
publikáció vagy beszélgetés. Szinte minden vállalat/cég jelen van a közösségi 
médiában, vagy kommunikál a közösségi oldalakon.

A közösségi média általában a következő jellemzőkkel rendelkezik:
Gyakran támogatják a globális együttműködést és a vélemények, meglátások, 
tapasztalatok és nézőpontok idegenekkel történő megosztását.
Az ilyen oldalak tartalmát és gyakran a működését is maga a felhasználói 
közösség kezeli és szabályozza, nem pedig az eszköz szolgáltatója vagy 
valamely harmadik személy személy, intézmény.
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A Coloplast olyan termékeket és 
szolgáltatásokat fejleszt, amelyek 
megkönnyítik a rendkívül 
személyes és intim egészségügyi 
problémákkal küzdő emberek 
életét. A termékeinket használó 
emberekkel való szoros 
együttműködés alapján olyan 
megoldásokat hozunk létre, 
amelyek érzékenyen reagálnak az 
érintettek különleges igényeire. Mi 
ezt intim egészségügyi ellátásnak 
nevezzük.

Üzleti tevékenységünk magában 
foglalja az osztómiás gondozást, 
az urológiát és kontinencia-ellátást, 
valamint a sebek ellátását és a 
bőrápolást. Az egész világon jelen 
vagyunk, és több mint 10 000 
embert foglalkoztatunk.


