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Az elnök-vezérigazgató levele
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Az etikus magatartás bármilyen vállalkozás alapköve, és különösen így van ez a
SYKES -nál is. Az integritás az „I”a teljesítményalapú PRIDE (büszkeség)
alapelvünkben és a SYKES vállalati kultúrájában, és az integritás egyúttal a
személyiségünk egyik alapköve is. Az ügyfeleink és azok ügyfelei megbíznak bennünk,
és ez olyan felelősség,
amit nem vehetünk félvállról. A SYKES tevékenységének
középpontjában az ember áll, és megfelelő személyiségek, a legmagasabb szintű etikus
magatartást követő munkavállalók szükségesek ahhoz, hogy megtartsuk azt a jó hírnevet,
amelyet a SYKES már elért a minőségi és világszínvonalú ügyfélszolgálatával.
A SYKES csapat integrált tagjaiként mindannyiunktól elvárható bizonyos fokú
felelősség elfogadása az üzleti alapelveknek való megfelelőség és a személyes
magatartás területén, illetve minden alkalommal magas szintű személyes integritásró
kell tanúbizonyságot tennünk. Ez magában foglalja mások jogainak és érzéseinek
tiszteletben tartását, illetve a tartózkodást minden olyan viselkedéstől, amely káros lehet
nekünk, a munk atársainknak vagy a SYKES-nak. Mindez az üzleti és a magánéletre
egyaránt vonatkozik.
A SYKES alkalmazottait ezért arra ösztönözzük, hogy mindig törekedjenek a
legmagasabb szintű professzionalizmusra, és elvárjuk tőlük, hogy betartsák a globális
előírásainkban felvázolt etikai normákat. Ez a dokumentum gyors referenciaként szolgál,
és a SYKES alkalmazottaitól elvárt iránymutatásokat tartalmazza. Mindannyiunknak
ismernie kell ezeket a szabályokat, és gyakran át kell tekintenünk őket, mivel azok
időről-időre változnak a szükséges módosításoknak és jogszabályoknak megfelelően.
Ha bármilyen kérdése van a szabályokkal vagy a kötelezettségeivel kapcsolatban, akkor
forduljon a feletteséhez vagy a helyi humánerőforrás osztályhoz. Ez a szabályzat nemcsak a
SYKES etikus működését garantálja, hanem egyúttal végig is vezeti Önt olyan különböző
helyzeteken, amelyek a legmagasabb szintű integritást és etikus magatartást követelik meg.
Persze ezen előírások nem ismertethetnek minden lehetséges szituációt. Ha tanácsra van
szüksége egy olyan helyzettel kapcsolatban, amely nem szerepel ebben a dokumentumban,
akkor beszéljen a felettesével vagy a humánerőforrás osztály képviselőjével.
Ha betartja ezen szabályzat előírásait és szellemiségét, akkorgarantáljuk, hogy a
SYKES továbbra is olyan első osztályú vállalat marad, amelyre mindig is büszkék
lehetünk.
Üdvözlettel

Chuck Sykes
Elnök-vezérigazgató

A
teljesítményalapú
PRIDE
(büszkeség)
alapelv
Az „I” az
integritás a
PRIDE
alapelvünkben, és
egyúttal ez a
személyiségünk
egyik alapköve is.
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Bevezetés

A Sykes Enterprises, Incorporated (SYKES) magas etikai normákat képvisel
az üzleti és sz akmai magatartás tekintetében. Minden SYKES alkalmazottól
elvárjuk a kiemelkedő személyes és szakmai viselkedést és munkamorált.
A Megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál című dokumentumban
vázolt előírások nem teljesen újak. Egyetlen kényelmes útmutatóban
rendszerezik, összegzik és frissítik azon szabályokat, amelyek már évek óta
érvényben vannak. Kiindulási pontot képviselnek, illetve olyan más vállalati és
működési szabályzatokat egészítenek ki, amelyek az Ön munkájára is
vonatkoznak.
Ezen szabályok a SYKES integritás iránti elkötelezettségének sarokkövei.
Minden alkalmazottnak és irod ai dolgozónak, aki a SYKES-nak dolgozik a
világ bármely pontján, kötelessége, hogy betartsa ezeket a szabályokat. A
SYKES egy globális szervezet, amely a világ minden pontján folytat üzleti
tevékenységet. Azonban ezen dokumentumnak nem az a célja, hogy min
Önre esetlegesen vonatkozó törvényt vagy jogszabályt ismertessen.
Az Ön felelőssége, hogy tisztában legyen a kapcsolódó követelményekkel.

A SYKES- nál történő

Példa:

munkavállalással Ön

1)

2)

Az alkalmazottakra különböző országok és szervezetek, mint például az

elfogadja, hogy betartja az

Európai Unió törvényei, jogszabályai és rendelkezései vonatkoznak.

összes vonatkozó

A SYKES egy az Egyesült Államokban bejegyzett vállalat, és rá az

magatartási szabályt és

Egyesült Államok törvényei vonatkoznak, akkor is, ha az Egyesült

vállalati előírást.

Államokon kívül folytat üzleti tevékenységet. Hasonlóan más országok
is alkalmazhatják a saját jogszabályaikat a határaikon kívül.
3)

Az Európai Unióban Önre egy külső szervezet szabályzata
vonatkozhat. Az Ön felelőssége, hogy tisztában legyen a megfelelő
követelményekkel.

Minden SYKES irodára azonos magatartási szabályok és előírások

Az alábbi dokumentum
útmutatóként szolgál, és
segít megérteni az Ön
felelősségét a SYKES
alkalmazottjaként.

vonatkoznak. Ezen szabályok és előírások megsértése eseti elbírálás alá esik,

Ezen előírások azonban nem

és indok olt helyzetben fegye lmi eljárást vonhat maga után. A fegyelmi eljárás

helyettesítik a

mértéke a jogsértés típusától és súlyosságától, illetve a munkavállaló

foglalkoztatási feltételeket.

nyilvántartott korábbi jogsértéseitől függ ( ha vannak ilyenek). A helyi
törvények, szokások és megállapodások függv ényében a magatartási
szabályok és a fegyelmi eljárások területenként eltérhetnek.

Inkább segítenek
mindannyiunknak
megérteni, hogy mit várnak

Tudnia és ismernie kell azon sajátos magatartási szabályokat és fegyelmi
eljárásokat, amelyek az Ön területére vonatkoznak. A humánerőforrás osztály
szívesen segít Önnek, ha bármilyen kérdése merülne fel.

el tőlünk a tisztességes
magatartás területén.

A SYKES küldetése, jövőképe és
kultúrája
A SYKES küldetése
Célunk, hogy ügyfeleink tevékenysége hatékonyabb és jövedelmezőbb
legyen, miközben a vállalati márkák iránti fogyasztói hűség növekszik.

A SYKES jövőképe
A SYKES nemzetközi szabvánnyá válik az értékalapú, az ügyfelek egyedi
igényeire szabott ügyfélkapcsolat-menedzsment megoldásokban.

A SYKES kultúrája
Nem csak a készségek és a szakértelem sokszínűsége különböztet meg minket
másoktól, hanem a hozzánk csatlakozó munkavállalók minősége is. A SYKES
munkatársai igazi személyiségek, akik motiváltak, intelligensek, találékonyak,
gondoskodóak, és ami a legfontosabb, elkötelezettek a minőségi
szolgáltatásnyújtás és a teljesítményalapú PRIDE alapelvünk iránt.
A teljesítményalapú PRIDE – a kampány, amelyet John Sykes kezdeményezett
2000-ben – segített egyesíteni a SYKES munkavállalókat és céljaikat a kiváló
csapatteljesítmény érdekében. A teljesítményalapú PRIDE alapelv segített
munkatársaink fejlesztésében, és hamar részévé vált a SYKES vállalati
kultúrájának.
Fontos, hogy minden SYKES munkavállaló elfogadja a
teljesítményalapú PRIDE alapelv szabályait, és alkalmazza annak
előírásait:

P - Professzionalitás mindenben, amit teszünk (Pride)
R - Tisztelet a sokféleség, a kultúra és a gondolatok iránt (Respectful)
I - Integritás, mint a személyiségünk egyik alapköve (Integritiy)
D - Másoktól való függés (Dependable)
E - Kiválóság, mint a munkánk ismertetőjele (Excellence)
A SYKES az ügyfeleink ügyfeleit kiválóságra törekedve szolgálja... mi is
lenne jobb módja ennél, mint a PRIDE alapelv alkalmazása.
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A SYKES magatartási kódexének
áttekintése
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Ez a kiadvány gyors referenciaként szolgál a Megfelelőség és hitelesség
alapelvei a SYKES-nál című dokumentumhoz.
Bár ezen előírások nemismertethetnek minden lehetséges szituációt,
bemutatnak néhány olyan helyzetet, amely a legmagasabb szintű integritást

A SYKES magatartási kódexének iránymutatásai mögött meghúzódó
alapelvek a következők:
A munkavállalók magas szintű szakmai magatartást képviselnek a
munkahelyükön és azon kívül egyaránt.
Betartjuk és támogatjuk az egyenlő foglalkoztatásra vonatkozó
összes törvényt és szabályozást, és nem tűrjük a faj, bőrszín, vallás,
nemzeti hovatartozás, fogyatékosság, nem vagy életkor alapján
történő megkülönböztetés t, illetve bármely más védett tulajdonság
diszkriminációját.
Elkötelezettek vagyunk a biztonságos és egészséges munkahelyi
környezet megteremtése iránt minden alkalmazottunk és
látogatónk számára.
Betartjuk az üzleti tranzakciókra vonatkozó összes törvényt
szabályozást, méltányos versenytársi tevékenységekben veszünk
részt, és a vállalati erőforrásokat kizárólag törvényes és etikus
célokra használjuk fel.
Védjük vállalatunk, ügyfeleink és azok ügyfeleinek bizalmas és
szabadalmi információit.
Megfelelően használjuk a vállalat és ügyfeleink tulajdonát, illetve
tiszteletben tartjuk a SYKES és ügyfeleink technológiai eszközeire
vonatkozó megállapodásokat.
Jelentünk minden olyan gyanús tisztességtelen tevékenységet,
amelyről tudomást szerzünk, vagy amelyet észlelünk.
A legnagyobb tisztességgel és szakmai udvariassággal járunk el,
amelynek köszönhetően világszínvonalú szolgáltatást nyújtunk az
ügyfeleink ügyfeleinek, miközben folyamatosan ügyfeleink
márkahűségét építjük.

Professionalism

és etikus magatartást követeli meg.
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A SYKES magatartási kódexe

Személyes magatartás
A SYKES magas szintű szakmai magatartást vár el az alkalmazottaktól. Mivel a
munkánk során gyakran kerülünk kapcsolatba meglévő és leendő ügyfelekkel,
illetve szállítókkal, a személyes és szakmai magatartásunknak nem csak
önmagunkat, hanem a SYKES kultúráját is tükröznie kell. A munkában és azon
kívül tanúsított magatartásunknegatívan befolyásolhatja a közvélemény szemében
a vállalatról kialakult képet. Emiatt bármilyen jogellenes vagy helytelen magatartás,

Elkötelezettek vagyunk
amellett, hogy olyan
munkahelyi környezetet
biztosítsunk, ahol en
mind
munkavállalót az őt
megérdemlő tisztelettel és

fegyelmi eljárást vonhat maga után a helyi előírásoknak, szabályoknak és

figyelemmel kezelnek.

rendeleteknek megfelelően.

Munkaköri feladatok
Minden munka fontos a vállalat teljes és hatékony működésez. Elvárjuk
Öntől a megbízható jelenlétet és pontosságot, a felettesétől kapott ésszerű
utasítások betartását, illetve a feladat ellátásához szükséges alapos figyelmet.
A SYKES szabályai szerint minden munkavállalót a ledolgozott idő szerint
kompenzálunk Minden munkavállaló felelőssége, hogy pontosan rögzítse a
ledolgozott időtartamot.
A munkaköri fel adatok leírását dokumentáljuk. A munkavállalók minden
évben dokumentált visszajelzést kapnak a teljesítményükről.

Egyenlő foglalkoztatás lehetősége
A SYKES betartja és támogatja az összes vonatkozó törvényt és előírást az
egyenlő foglalkoztatás tekintetében. Ez azt jelenti, hogy fajtól, bőrszíntől,
vallástól, nemzeti hovatartozástól, fogyatékosságtól, nemtől vagy kortól, vagy
bármely más védett tulajdonságtól függetlenül végezzük a következőket:
Személyek kiválasztása és alkalmazása kizárólag képesség, tapasztalat,
képzettség, intelligencia és tisztesség alapján.
Személyek képzése, kompenzálása, kinevezése, áthelyezése, lefokozása
vagy munkakörének megszüntetése szükség, bizonyított teljesítmény és
vállalati szabályoknak való megfelelőség alapján.
Egyéni fejlődés ösztönzése az önfejlesztés és teljesítményjavulás érdekében.
Teljes egyenlőség biztosítása valamennyi munkavállaló számára vezetői
szintű módszerekés szabványos operatív eljárások segítségével.
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy olyan munkahelyi környezetet
biztosítsunk, ahol minden munkavállalóval az őt megérdemlő tisztelettel és
figyelemmel bánnak. Annak érdekében, hogy kellemes, professzionális és
produktív munkahelyi környezetet biztosítsunk, a vállalat a zaklatás minden
formáját tiltja. Minden olyan magatartás, amely sérti az emberi méltóságot az
alkalmazottak, ügyfelek vagy azok ügyfelei tekintetében, vagy bármilyen
módon zavarja a vállalat tevékenységét, szigorúan tiltott.

Respectfulness

amely káros hatással van a vállalat képére, hírnevére vagy hatékonyságára,
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A SYKES magatartási kódexe
Kábítószer és alkohol
A SYKES elvárja a munkavállalóktól, hogy olyan lelki- és fizikai
állapotban dolgozzanak, amely lehetővé teszi számukra, hogy hozzáértő és
biztonságos módon lássák el a számukra kiosztott feladatokat. Ezért
SYKES a vállalat teljes területén tiltja a kábítószer- és alkoholfogyasztást.
Az alábbi magatartások fegyelmi eljárást, elbocsátást vagy (adott esetben a
helyi törvényeknek megfelelően) büntetőeljárást vonhatnak maguk után:
Tiltott anyagok vagy illegális drogok illegális birtoklása, gyártása,
forgalmaz ása, szállítása, felhasználása, eladása, vétele vagy
átruházása.
Alkohol fogyasztása vagy alkoholos befolyásoltság a vállalat területén
vagy vállalati munkakör ellátása során.

Biztonság és védelem
A SYKES elkötelezett a biztonságos és egészséges munkahel yi környezet
megteremtése iránt minden al kalmazott és látogató számára. A vállalat

A SYKES elkötelezett a

különféle biztonsági eljárásokat és intézkedéseket vezetett be a

biztonságos és

megfelelő biztonság és a kockázatok minimalizálása érdekében. Az Ön
biztonsága a SYKES elsődleges érdeke, és az alkalmazottak támogatása

egészséges munkahelyi

minden szinten kritikus fontosságú a sikerhez.

környezet megteremtése

A munkahelyi sérülések és betegségek szükség telenek, költségesek és

iránt minden

megelőzhetőek. Továbbra is a józan ész és a biztonság iránti személyes érdek

alkalmazott és látogató

jelenti a legnagyobb garanciát a munkahelyi, az útközbeni és az otthoni

számára.

szabály ok bármely megsértése fegyelmi eljárásra vagy elbocsátásra adhat
okot.
Minden munkavállaló közös együttműködése szükséges ahhoz, hogy a
környezetünk olyan biztonságos hely legyen, ahol öröm dolgozni.
Segítse magát és másokat, és azonnal jelentse a nem biztonságos
körülményeket vagy veszélyeket közvetlenül a felettesének vagy a
humánerőforrás o sztály valamely munkatársának. A SYKES szándéka
az, hogy betartsa a munkahelyi biztonságra vonatkozó összes
jogszabályt és rendelkezést.
Nem tűrjük az erőszakos vis elkedést vagy az ebből fak adó fenyegetést a
munkahelyen. A vezetők minden szóbeli vagy tettleges erőszakkal
fenyegetőző munkavállalót felszólítanak, hogy hagyja el a SYKES vagy
annak ügyfelenek telephelyét a felülvizsgálat végrehajtásáig. Az
alkalmazandó joggal összhangban tilos fegyvereket behozni a SYKES
vagy ügyfelei telephelyére, beleértve a parkolókat, a bérelt épületeket és
a rekreációs területeket.
Jelentse a biztonsági incidenseket vagy visszaéléseket közvetlenül a
helyi humánerőforrás osztálynak vagy a biztonsági osztálynak.

Integrity

biztonság tekintetében. Komolyan vesszük az Ön biztonságát, és a biztonsági
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A SYKES magatartási kódexe
Médiakapcsolatok
Alkalmanként a média egyes tagjai megkereshetik a SYKES alkalmazottjait,
illetve
`
azok családját vagy barátait is, és interjút kér hetnek a vállalati sajtóközleményekkel
vagy más nagy hírért ékű eseményekkel kapcsolatban. Fontos tudni, hogy a
SYKES egységes felületet biztosít a média számára, és mindig egyetlen és
következetes üzenetet közöl. A SYKES előírása az, hogy minden ilyen
médiaeseményre egyetlen szóvivő kijelölése szükséges.
Ha bármi lyen kérdése van ezen szabállyal kapcsolatban, vagy ha a média
közvetlenül Önt keresi meg, akkor forduljon a helyi humánerőforrás osztályhoz
és/vagy a köz- és médiakapcsolatok osztályhoz a (813) 233 -2132 számon.

A SYKES elvárja, hogy Ön a
legmagasabb szintű
professzionális üzleti etikát és
tisztességes magatartást
gyakorolja minden olyan
tevékenység során, amelyet a

Ha Ön másodállással rendelkezik, akkor azt nem végezheti a SYKES valamely
versenytársánál, szállítójánál vagy ügyfelénél. Ha szolgáltatásokat végez, illetve
tanácsadóként vagy igazgatóként dolgozik egy olyan szervezetnél, amely
szolgáltatást nyújt a SYKES számára, a SYKES versenytársa, vagy a SYKES
számára termékeket és szolgáltatásokat biztosít, akkor mindez esetleges
összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel. Az ilyen kapcsolatok a vállalat jóváhagyása
nélkül nem engedélyezettek.

Érdekütközések
A SYKES elvárja, hogy Ön a legmagasabb szintű professzionális üzleti etikát és
tisztességes magatartást gyakorolja minden olyan tevékenység során, amelyet a
vállalat nevében tesz. Önnek kötelessége betartani az üzleti tranzakciókra
vonatkozó összes törvényt és szabályozást, kizárólag méltányos versenytársi
tevékenységekben vehet részt, és a vállalati erőforrásokatcsak törvényes és etikus
célokra használhatja fel.
Kerülje a jogellenes cselekményeket és a kormányzati jogszabályok vagy
rendelkezések megsértését a munkája során, és kerülje el sztességtelenségnek
(legyen az pénzügyi vagy személyes) minden olyan látszatát, amely hatással lehet
az Ön ítélőképességére (vagy úgy tűnhet, befolyásolja azt), miközben a vállalat
nevében ügyfelekkel, beszállítókkal vagy magánszemélyekkel tárgyal.
Amenny iben bármilyen kérdése van egy lehetséges érdekütközéssel kapcsolatban,
akkor forduljon írásban vagy telefonon a helyi humánerőforrás osztály
képviselőjéhez. Összeférhetetlenség merülhet fel az alábbi esetekben:
Közvetlen vagy közvetett pénzügyi érdekeltség tulajdonosként, tisztviselőként,
részvényesként, partnerként, közös vállalatként, kezesként vagy
igazgatóként egy olyan vállalatban, amely szolgáltatásokat vagy termékeket
nyújt a SYKES -nak, amely a SYKES versenytársa, amelynek a SYKES
értékesít, szolgáltatásokat vagy pénzügyi kölcsönt nyújt, vagy ahol az adott
személy részt vesz egy ilyen vállalat vezetésében vagy irányításában.
A SYKES által beszerzett eszközök, termékek, anyagok vagy ingatlanok
tekintetében végzett spekuláció vagy tevékenység,vagy saját haszonra
végzett üzleti tevékenység a SYKES által biztosított termékekkel.

Dependability

Másodállások
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c
Hitelfelvétel olyan szállítóktól, ügyfelektől, magánszemélyektől vagy cégektől,
o
amelyekkel a SYKES üzleti kapcsolatban áll.

m

Olyan ajándékok, szívességek, szórakoztatási lehetőségek vagy egyéb
p
személyes ígéretek elfogadása ügyfelektől és/vagy szállítóktól, amelyek
a
fontosak lehetnek az adott személy vagy családtagjai számára.

n vagy
Ez nem vonatkozik indokolt személyes szórakoztatási szolgáltatásokra,
olyan ajándékra, amely kevesebb, mint 25 USD vagy ennek megfelelő
y
értékű. Azonban legyen óvatos, mivel ezen ajándékok rendszeres elfogadása
összességében nagyobb értékű ajándéknak minősül.
Olyan ingatlan megszerzése vétellel vagy haszonbérlettel, amelyben a SYKES
nak ismert érdekeltsége van, illetve amelynek az értéke nőhet a SYKES
vételi szándéka miatt.
Olyan információval való visszaélés, amelyhez Ön a munkája során jutott
hozzá, például:

Kerülje a jogellenes
cselekményeket és a
kormányzati jogszabályok
vagy rendeletek megsértését
a munkája során.

- Bizalmas információk közzététele a versenytársaknak vagy a vállalaton
kívüli személyeknek (például műszaki, pénzügyi információk, üzleti
titkok, stb).

- Ilyen információk sze mélyes célra való felhasználása (például értékpapírA szövetségi trösztellenes törvények miatt kellő gondossággal kell eljárni a
versenytársakkal való kapcsolattartásban. Azon munkavállaló, akinek
információja vagy tudomása van bármilyen múltbeli vagy jelenlegi tiltott
cselekményről, azonnal tegyen jelentést a SYKES csalás elleni
segélyvonalán

A Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) és az UK Bribery Act (UKBA)
Az 1997-ben elfogadott Foreign Corrupt Practices Act és a 2010 - ben elfogadott
UK Bribery Act értelmében az alábbi tevékenységek jogellenesnek számítanak:
Vállalati vagy partnercéges források vagy eszközök közvetett vagy közvetlen
felhasználása, vagy azok használatának engedélyezése a következők célokra:

- Bármely tisztességtelen vagy jogellenes cél, például bármilyen értékű
pénzösszeg átadása vagy felajánlása külföldi tisztségviselőnek, politikai
félnek, közvetítő harmadik félnek vagy magánszemélynek befolyásolás,
üzletszerzés vagy üzleti tevékenység fenntartása céljából, ha az il yen
tevékenység illegálisnak minősül az Egyesült Államokban, az Egyesült
Királyságban vagy egyéb idegen joghatóságnál.

- Kenőpénz vagy csúszópénz fizetése kiváltságok, engedmények, különleges
juttatások, egyéb jogosulatlan előny vagy politikai párt vagy jelölt
támogatásának megszerzése céljából, a helyi írott törvények által
engedélyezett tevékenységek kivételével.
A következő tevékenységek szintén tiltottak:
Kenőpénznek, csúszópénznek vagy egyéb megvesztegetésnek minősülő
pénzösszeg vagy bármilyen értékű felajánlás elfogadása akár a SYKES
részére, akár személyes használatra, ha az törvénytelennek minősül, vagy
kiváltság, haszon, engedély vagy egyéb jogosulatlan előny biztosítását jelenti
a megbízó számára.

Excellence
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Nem nyilvános vagy nem nyilvántartott – a SYKES-hoz vagy annak
leányvállalataihoz – tartozó alap vagy eszköz létrehozása bármilyen
célra.
Munkavállalói jelentés elmulasztása a felettesnek vagy a csalás elleni
segélyvonal munkatársainak, ha az FCPA vagy UKBA előírásainak
esetleges megsértése áll fenn.
Az FCPA és UKBA szerint a vállalatnak könyveléssel, nyilvántartással,
számlákkal és ellenőrzéssel kell rendelkeznie ahhoz, hogy az alábbiak
teljesüljenek:

-

Minden tranzakció a vezetés általános vagy eseti engedélyével
rendelkezi

-

A tranzakciók elszámolása az általánosan elfogadott számviteli elvekkel
(GAAP) összhangban történik, és az eszközök elszámolásra kerülnek
(pénztári összegek is);

-

Az eszközökhöz való hozzáférés csak megfelelő vezetői engedéllyel
lehetséges.

-

A rögzített eszközöket időszakonként felülvizsgálják a
meglévő/tényleges eszközöknek való megfelelés érdekében.

A Foreign Corrupt Practices
Act értelmében illegális

A vállalat megsértheti az FCPA és UKBA nyilvántartási rendelkezéseit, ha egy
külföldi leányvállalat hamis nyilvántartást készít a korrupt kifizetések elrej
céljából, és a vállalat ezt követően átvezeti a leányvállalat nyilvántartását a
saját könyvelésébe és nyilvántartásába.
A FCPA előírásait megsértő személyek súlyos büntetőjogi szankciókra
számíthatnak:

közvetlenül vagy közvetve
bármilyen értékű dolgot átadni
vagy felajánlani egy
kormányzati tisztviselőnek,
annak hivatalos minőségben

Vállalatoknál akár 2 000 000 USD bírság (a tisztségviselők, igazgatók vagy
a vállalat megbízottjai börtönbüntetést is kaphatnak).

történő döntésének kedvező

Magánszemélyeknél akár 100 000 USD bírság jogsértésenként (a vállalat
nem térítheti meg), valamint akár öt év börtön.

üzletszerzésben, üzleti

Az Alternative Fines Act értelmében a szankcióknál a bírság akár kétszerese
is lehet a jogsértésből származó nyereségnek vagy veszteségnek.
Az UKBA előírásait megsértő személyek súlyos büntetőjogi szankciókra
számíthatnak:
A vállalatoknál és magánszemélyeknél a pénzbírság összege maximum
5000 £ vétségeként, amely korlátlan bírságra nőhet, ha az adott személyt
bűnösnek találják a vádemelés során.
Legfeljebb 12 hónap szabadságvesztés vétségenként, amely 10 évre nőhet,
ha az adott személyt bűnösnek találják a vádemelés során.
Vesztegetésben bűnösnek talált felsővezetők és vállalati tisztségviselők
szintén bírságokra és börtönbüntetésre számíthatnak.
Az FCPA előírásait megsértő vállalatok és személyek (a vállalat nevében eljáró
tisztviselők, igazgatók, alkalmazottak, képviselők vagy részvényesek) 10 000
USD polgári bírságot kaphatnak jogsértésenként.
Az FCPA vagy UKBA megsértése fegyelmi eljáráshoz vagy elbocsátáshoz
vezethet.

befolyásolása, illetve
tevékenység fenntartásában,
üzletvitelben vagy jogosulatlan
előny szerzésében való
segítségnyújtás céljából. Ezen
törvény be nem tartása
pénzbírsághoz és/vagy
büntetőjogi és polgári jogi
szankciókhoz vezethet a
vállalatok, tisztségviselők,
igazgatók, megbízotta
k vagy az
egyes alkalmazottak esetében.
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Amennyiben bármilyen
Bojkottellenes törvények

kérdése van egy lehetséges

Az Egyesült Államok bojkottellenes törvényei tiltják az amerikai cégeknek és
leányvállalataiknak bármilyen nemzetközi bojkottban való részvételt vagy
együttműködést, kivéve, ha a bojkottot az amerikai kormány jóváhagyta. Az egyik
fontos megállapodás, amelyet az amerikai kormány nem támogat, az Arab Liga egyes
tagországai által fenntartott, Izrael elleni bojkott.

érdekütközéssel
kapcsolatban, akkor
forduljon írásban vagy
telefonon a helyi
humánerőforrás osztály

üzleti kapcsolat elutasítása más személyekkel vagy vállalatokkal, illetve erről szóló
megállapodás (például nemzeti hovatartozás miatt);
információk szolgáltatása partnervállalatokról, üzleti kapcsolatokról vagy
tranzakciókról egy bojkottált országhoz (például Izraelhez) vagy bármely
feltehetően feketelistára került személyhez vagy vállalathoz kapcsolódóan;
olyan megállapodások vagy hitellevelek kötése, amelyek tiltott bojkott
rendelkezéseket tartalmaznak;
hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás során (például faji, vallási vagy
nemzetiségi alapon).
A SYKES köteles eleget tenni minden olyan kérésnek, amely lépések megtételét vagy
tájékoztatást kér ezen tilalmak megsértésével kapcsolatban. A bojkottkérelem minden
olyan kérelem (szóbeli vagy írásbeli), amely információ nyújtására, intézkedések
megtételére, vagy intézkedésektől való tartózkodásra szolgál minden olyan
tevékenységhez kapcsolódóan, amely tiltott bojkott támogatásának tekinthető. A
bojkottkérelem lehet kifinomult és közvetett, ezért legyen óvatos minden olyan
kérésnél, amely például a SYKES izraeli üzleti tevékenységére vagy áruk és
szolgáltatások izraeli importjára vonatkozik.

Amerikai embargók és szankciók
A SYKES köteles betartani az Egyesült Államok gazdasági embargóira és szankcióira
vonatkozó szabályokat, amelyek korlátozzák, hogy a SYKES üzleti tevékenységét
folytasson bizonyos országokkal, csoportokkal és személyekkel, beleértve a
terroristatevékenységhez és kábítószer-kereskedelemhez köthető szervezeteket. Hacsak
az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatala
kifejezetten meg nem engedi, a gazdasági szankciók minden üzleti kapcsolatot tiltanak a
célzott kormányokkal és szervezetekkel, illetve a nevükben eljáró személyekkel és
szervezetekkel.
A SYKES és leányvállalatai nem engedélyezhetnek vagy segíthetnek elő harmadik fél
által kezdeményezett olyan tranzakciókat, amelyeket a SYKES vagy annak
leányvállalatai nem kezdeményezhetnek közvetlenül. Mielőtt értékesítene vagy üzleti
tranzakciót indítana egy új országban, vizsgáltassa felül az ügyet a SYKES vállalati
jogtanácsosával az amerikai embargóknak és szankcióknak való megfelelőség biztosítása
érdekében.

képviselőjéhez.

Respectfulness

Mivel a SYKES amerikai székhelyű vállalat, a SYKES összes nemzetközi
tevékenységének meg kell felelnie az Egyesült Államok bojkottra vonatkozó
törvényeinek.Ezek a törvények tiltanak minden olyan tevékenységet vagy
megállapodást, amelynek illegális bojkott támogatása vagy elősegítése a célja, például
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Bennfentes kereskedelem
Mivel a SYKES részvényeivel nyilvánosan kereskednek, bizonyos fontos
korlátozások vannak érvényben a szövetségi értékpapír-törvények értelmében.
Ezen korlátozások megsértése súlyos büntetőjogi és polgári jogi felelősséggel,
szankciókkal, illetve pénzbüntetéssel járhat (a törvény által megengedett
módon) a vállalatra és Önre nézve. Az ilyen intézkedések súlyosan
károsíthatják a cég hírnevét és üzleti kapcsolatait.
Nincsenek kivételek olyan tranzakcióknál sem, amelyek esetlegesen
szükségesek vagy indokoltak független okok miatt (például sürgősségi
kiadások miatti pénzgyűjtés).
Amennyiben tudomására jut a vállalattal kapcsolatos bármilyen olyan
információ, amelyet még nem hoztak nyilvánosságra sajtóközleményben vagy
egyéb módon legalább két teljes munkanapja, akkor Önnek, a családtagjainak
és rokonainak szigorúan tilos SYKES részvényeket vásárolni vagy eladni,
illetve közvetve vagy közvetlenül ezen információkat megosztani bármely
olyan személlyel, aki SYKES részvényekkel kereskedik.
Minden olyan információ lényeges információnak minősül, legyen az pozitív
vagy negatív, amely hatással van a vállalat részvényeinek tőzsdei árára, vagy
egyéb módon jelentőséggel bír egy befektető számára annak
meghatározásában, hogy vásároljon-e, eladjon-e vagy tartson-e SYKES
részvényeket.

Egy lehetséges új szerződés, ügyfél vagy beszállító (vagy egy meglévő
szerződés, ügyfél vagy beszállító elvesztése).
Fontos új term ékfejlesztések.
Jelentős fenyegetés pereskedéssel.
Egy vállalat potenciális felvásárlása vagy eladása.
Egy lehetséges refinanszírozási tranzakció vagy egy fontos finanszírozási
ügylet.
Belső pénzügyi vagy költségvetési információk, amelyek bármilyen módon
eltérnek a tőzsdei elvárásoktól.
Mivel súlyos problémákat okozhat a vállalati belső információk engedély
nélküli kiszivárogtatása, tilos belső vállalati ügyeket vagy fejleményeket a
vállalaton kívül bárkivel megosztani, kivéve, ha az a rendszeres
mun kavégzéshez szükséges.
Ha bármilyen kétsége merül fel ezen szabályzat előírásaival kapcsolatban,
kérjen felvilágosítást és iránymutatást a SYKES vállalati jogtanácsosától
.

Integrity

Példák lényeges információkra:
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Titoktartás és bizalmas adatkezelés
A SYKES titoktartási szabályzata nem teszi lehetővé belső vállalati ügyek
vagy fejlemények vállalaton kívüli személyekkel való megosztását, kivéve,
ha az a rendsz eres munkavégzéshez szükséges. Hasonlóképpen nem szabad
a vállalat ügyeit nyilvános helyen megvitatni (például étteremben vagy
liftben), ahol a beszélgetést mások is hallhatják.
A munkavégzése során Ön a SYKES révén bizalmas információkhoz és
dokumentumokhoz juthat hozzá a SYKES vállalattal és ügyfeleivel
kapcsolatban. Bizalmas információknak és dokumentumoknak minősülnek
többek között, de nem kizárólagosan a következők: minden olyan
információ, amely a SYKES-hoz vagy a SYKES ügyfeleihez tartozik a saját
szolgáltatásokhoz és termékekhez, ügyfelekhez, üzleti módszerekhez,
stratégiákhoz és gyakorlatokhoz, belső műveletekhez, árazáshoz és
számlázáshoz, pénzügyi adatokhoz, költségekhez, személyzeti
információkhoz, ügyfél- és beszállítói kapcsolatokhoz, értékesítési listákhoz,
technológiához, szoftverhez, számítógépes programokhoz, számítógépes
rendszerekhez, találmányokhoz, fejlesztésekhez, kereskedelmi titkokhoz,
által bizalmasnak minősített vagy ésszerűen bizalmasnak tartott
információkhoz vagy dokumentumokhoz kapcsolódóan.
Ön ezeket a bizalmas információkat és dokumentumokat kizárólag a
munkavégzése során és csak ahhoz használhatja, és ez a jog felmondás vagy
elbocsátás (bármilyen okból) után megszűnik.
Tiltott tevékenységek:
Nem használhatja ezen információkat a saját vagy más személy javára,
kivéve, ha ezen információk és dokumentumok tulajdonosai külön és
előzetesen írásos engedélyt adtak erre.
Nem adhat át a SYKES, partnerei és ügyfelei, vagy azok ügyfelei
üzletviteléhez tartozó információkat és dokumentumokat bármilyen
személy nek, bármilyen okból a munkavégzése során, illetve annak
megszűnése után sem (az alkalmazandó jogszabályban meghatározott
maximális időtartamig).
Nem tehet becsmérlő megjegyzéseket nyilvános fórumon a vállalatra vagy
annak bármely ügyfelére nézve.
Önn ek minden olyan ésszerű intézkedést meg kell tennie, beleértve a
SYKES vagy ügyfelei által kérteket is, amelyek az ilyen bizalmas
információk és dokumentumok közzétételének megakadályozásához és
biztonságos őrzéséhez szükségesek.

Excellence

személyi azonosításra alkalmas adatokhoz, valamint a SYKES vagy ügyfelei
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A SYKES és ügyfeleinek technológiai eszközei
A munkavégzés során Ön a SYKES és ügyfelei összes technológiai
eszközét és infrastruktúráját használni fogja. Technológiai eszközökön
többek között, de nem kizárólagosan a következő eszközöket értjük:
hardver, szoftver, fizikai tárolók, telefonok, hangposta, internet, intranet,
elektronikus levelezés (e-mail), azonnali hírközlési programok és
szolgáltatások, illetve minden olyan azonnali üzenetküldésre vagy
csevegésre szolgáló termék vagy rendszer, amely jelenleg használatban
van, vagy amelyet a SYKES később biztosít. Ezen erőforrások kizárólagos
tulajdonosa a SYKES és ügyfelei, és ezeket csak engedélyezett célokra
használhatja a napi munkavégzéshez. A magánjellegű személyes
kommunikáció nem engedélyezett.
Az eszközöket professzionális, etikus és törvényes módon használja.

Ezen

eszközök használatát a vállalat a szabályoknak való megfelelés és
minőségellenőrzés céljából, vagy a törvény által előírt célokból bármikor
ellenőrizheti, figyelheti és/vagy rögz ítheti. Nem várható el adatvédelem a
vállalati technológiai eszkö zök használatával kapcsolatban. Ezen eszközök
használatával Ön lemond az adatvédelmi jogairól a technológiai
eszközökön létrehozott, tárolt, küldött vagy fogadott adatokhoz
kapcsolódóan, és hozzájárul ahhoz, hogy a SYKES figyelje a SYKES és
ügyfelei technológia eszközeinek megfelelő használatát.
Elvárjuk Öntől, hogy törekedjen a megfelelő ítélőképességre és józan észre
a vállalati techno lógiai eszközök használatakor. Ha bármilyen kérdése van
a SYKES vagy ügyfelei technológiai eszközeinek megfelelőségével vagy
használatával kapcsolatban, akkor forduljon a feletteséhez.

A SYKES intranet és internet használata
Az intranet és internet által nyújtott kommunikációs csatornák a SYKES
alkalmazottak üzleti igényeinek ha tékony támogatására szolgálnak.

Ezek

egyszerűsítik a kommunikációt és az információ megosztását.
Az intranetet és az internetet használó alkalmazottakra ugyanazok a
törvények és vállalati magatartási szabályok és szakmaiság vonatkozik,
mint bármely más üzleti tevékenységre, továbbá az i ntranet és internet
használatát a SYKES technológiai eszközeire vonatkozó megállapodás
azonos feltételei szabályozzák.
A SYKES fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze, figyelje és/vagy naplózza az
intrane t és inter net használatát. Ezért a felhasználók mérlegeljék
tevékenységüket az intranet és internet használatakor.

Elvárjuk Öntől, hogy
törekedjen a megfelelő
ítélőképességre és józan
észre a vállalati
technológiai eszközök
használatakor.
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Szoftverek a vállalati számítógépeken

A SYKES a szoftverkalózkodást a vállalati szabályzat súlyos megsértésének tekinti,
ezért nem támogatja és nem tűri licenc nélküli szoftverek használatát a vállalat
számítógépein. A szoftverekkel vagy szerzői jogi törvényekkel való bármilyen
visszaélést azonnal jelentsen a helyi rendszergazdának vagy a vállalati

ügyfélszolgálatnak.
Csalások bejelentése
Egy amerikai szövetségi törvény előírja, hogy minden nyilvánosan működő amerikai
társaságnak olyan eljárást kell kialakítania, amelyben a munkavállalók szükség esetén
bizalmas és anonim módon jelenthetik a számvitel, belső számviteli ellenőrzés és
könyvvizsgálat során észlelt csalásokat. Válaszul erre a törvényre a SYKES létrehozott
egy olyan csalás elleni programot, amelynek részeként a munkavállalók kifejezhetik
aggodalmaiikat a pénzügyi beszómolókkal kapcsolatban.
A munkavállaló pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos jóhiszemű aggodalmát lehetőleg
írásban jelentse a felettesének vagy a humánerőforrás osztálynak. Az alkalmazottakat
arra ösztönözzük, hogy írják alá a jelentéseket, mivel így utólag, szükség esetén
közvetlenül is tehetünk fel kérdéseket a vizsgálat során. A vállalat minden panaszt és
jelentéstbizalmasan kezel.
Minden ilyen jelentést az érkezés módjától függetlenül a SYKES megfelelőségi
igazgatója vizsgál ki, aki meghatározza, hogy szükség esetén milyen intézkedést kell tenni.
A panaszokkal kapcsolatos megtett vagy meg nem tett intézkedések eredményeit a
SYKES igazgatótanácsának auditálási bizottságához nyújtják beellenőrzésre. Az írásos és
aláírt jelentéseket tevő alkalmazottakat értesítjük a vizsgálat eredményeiről.
A SYKES dönthet úgy, hogy a munkavállaló panasza jogos vagy nem jogos, de a
SYKES nem fog retorziós lépésekettenni, és nem is engedélyezi más alkalmazottaknak
ilyen lépések megtételét a jóhiszeműen panaszt tevő személlyel szemben. Amennyiben
a munkavállaló úgy véli, hogy a panasztétel miatt diszkriminációban van része, akkor
erről azonnal tegyen jelentést írásban a humánerőforrás osztályon.
A SYKES csalás elleni programjának részeként Ön névtelenül tehet bejelentést ezen
ügyekben és más típusú csalásokkal kapcsolatban egy harmadik fél által üzemeltetett
segélyvonalon. Azokban az esetekben, ha a névtelenség indokolt vagy kívánatos, hívja a
SYKES harmadik fél által üzemeltetett, csalás elleni segélyvonalát névtelenül a
következő számon:
USA 1-888-337-7515
Intl. +1-707-582-5281

Professionalism

Csak megfelelően licencelt szoftvereket lehet telepíteni és használni a vállalati
számítógépeken és a kapcsolódó eszközökön. Nem lehet szoftvereket telepíteni addig,
amíg a megfelelő licencet meg nem vásárolták és hozzá nem rendelték egy adott
számítógéphez. Tilos nem lic encelt szoftvereket letölteni. Kizárólag jogosult SYKES
alkalmazottak telepíthetnek szoftvereket.

