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Scrisoare de la Preşedinte şi Directorul
executiv
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Conduita etică reprezintă fundamentul succesului oricărei afaceri, dar în
special aici la SYKES. Integritatea este litera „I” de la Integritate (Integrity)
din PRIDE (MÂNDRIA) privind performanţa, cultura SYKES şi reprezintă
esenţa caracterului nostru.Clienţii noştri ne încredinţează clienţii lor şi aceasta
nu este o responsabilitate pe care nu o tratăm cu uşurinţă. Activitatea SYKES
este centrată pe oameni şi este nevoie de oameni, de angajaţi de calitate care să
menţină cele mai înalte standarde de comportament etic, pentru a obţine
reputaţia pe care SYKES a obţinut-o în ceea ce priveşte asistenţa clienţilor de
calitate, de talie mondială.
În calitate de membri deplini ai echipei SYKES, trebuie să acceptăm anumite
responsabilităţi, să aderăm la principiile comerciale acceptabile privind
conduita personală şi să afişăm un grad ridicat de integritate personală în orice
moment. Acest lucru include respectul pentru drepturile şi sentimentele
celorlalţi şi ne solicită să ne abţinem de la orice tip de comportament care ne
poate dăuna nouă înşine, colegilor noştri sau companiei SYKES. Acest lucru
se aplică atât activităţii noastre, cât şi vieţii noastre personale.
Prin urmare, angajaţii SYKES sunt încurajaţi să păstreze cele mai înalte
standarde de profesionalism întotdeauna şi să respecte standardele etice
subliniate în cadrul politicilor noastre globale. Această resursă serveşte drept
referinţă rapidă şi subliniază orientările solicitate de la angajaţii SYKES. Cu
toţii trebuie să ne familiarizăm cu aceste standarde şi să apelăm la acestea
adesea întrucât acestea sunt actualizate uneori pentru a reflecta modificările şi
schimbările din cadrul legislativ.
Dacă aveţi întrebări referitoare la aceste standarde sau la responsabilităţile
dumneavoastră, vă rugăm să vă contactaţi superiorul sau departamentul dvs. local
de resurse umane. Orientările asigură nu doar modul de funcţionare a SYKES
într-o manieră etică; acestea vă şi pot orienta în diverse situaţii care necesită cel
mai ridicat standard de integritate şi conduită etică. Desigur, aceste standarde nu
pot aborda fiecare situaţie în parte. În cazul în care aveţi nevoie de consiliere
specifică într-o anumită situaţie care nu este abordată în acest material resursă, vă
rugăm să discutaţi cu superiorul dvs. sau cu reprezentantul departamentului de
resurse umane.
Respectând literal şi cu sufletul aceste standarde, vă putem ajuta să vă
asiguraţi că SYKES va rămâne o companie de primă clasă în cadrul căreia
ne vom mândri întotdeauna.
Cu stimă,

Chuck Sykes
Preşedinte şi Director executiv

PRIDE
(MÂNDRIA) în
performanţă
Litera “I” din
PRIDE
(M ÂNDRIE)
semnifică
Integritatea
(Integrity) şi este
esenţa
caracterului
nostru
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Introducere

Sykes Enterprises, Incorporated (SYKES) menţine standarde înalte de etică
pentru conduita de afaceri şi profesională. Toţi angajaţii SYKES trebuie să
menţină standarde personale şi profesionale înalte de conduită şi integritate.
Standardele subliniate în cadrul Standardelor SYKES de conduită pentru
complianţă şi integritate nu sunt complet noi. Acestea organizează, sintetizează
şi actualizează în cadrul unui ghid confortabil, politici instituite de ani de zile.
Acestea r eprezintă un punct de plecare – alte politici corporative şi de
funcţionare a unităţii suplimentează aceste standarde şi se pot aplica postului
dumneavoastră.
Aceste standarde reprezintă piatra de hotar a angajamentului SYKES pentru
integritate. Toţi angajaţii şi directorii din întreaga lume care lucrează în
SYKES trebuie să respecte aceste standarde. SYKES este o organizaţie
globală care îşi desfăşoara activitatea pe întregul mapamond. Drept rezultat,
aceste standarde nu intenţionează să descrie fiecare lege sau politică care vi se
poate aplica.
Este responsabilitatea dvs. să fiţi la curent cu cerinţele. De exemplu:
1)

Angajaţii se supun legilor, normelor şi regulamentelor diferitelor ţări
şi organizaţii, cum ar fi Uniunea Europeană;

2) SYKES este o corporaţie organizată pe teritoriul Statelor Unite ale
Americii şi legea SUA poate fi aplicabilă chiar dacă activităţile se
efectuează în afara teritoriului american. În mod similar, alte ţări îşi
pot aplica legile în afara graniţelor lor; şi
3) În cadrul Uniunii Europene este posibil să vă supuneţi unui acord cu

Acceptând angajarea în
SYKES, conveniţi să vă
conformaţi tuturor
normelor de conduită şi
politicilor companiei.
Următorul material este
conceput pentru a vă ajuta

o organizaţie externă. Este responsabilitatea dvs. să fiţi la curent

să vă înţelegeţi

cu aceste cerinţe.

responsabilităţile în calitate

Toate unităţile SYKES respectă un set comun de norme şi standarde de

de angajat al SYKES.

conduită. Încălcările normelor şi ale politicilor vor fi abordate de la caz la caz,

Aceste standarde nu

iar sancţiunile disciplinare se vor aplica atunci când sunt justificate. Volumul

modifică termenii sau

de sancţiuni disciplinare va depinde de tipul şi de gravitatea încălcării şi de
istoricul angajaţilor privind delictele anterioare (dacă este cazul). În funcţie
de legile, obiceiurile şi acordurile locale, normele specifice de conduită şi
procedurile disciplinare pot varia în funcţie de locaţie.

condiţiile contractului dvs.
Mai degrabă vă ajută să fiţi
la curent cu aşteptările
noastre pentru a ne asigura

Trebuie să fiţi la curent şi să vă familiarizaţi cu normele specifice de
conduită şi cu procesul disciplinar care se aplică unităţii dvs.
Departamentul dvs. de resurse umane vă va sta la dispoziţie pentru a vă asista
la orice probleme aţi avea.

că acţionăm întordeauna cu
integritate.

Misiunea, viziunea şi cultura SYKES
Misiunea SYKES
Misiunea noastră este de a ne face clienţii mai eficienţi şi mai profitabili,
îmbunătăţindu-le loialitatea faţă de mărcile companiilor lor.
Viziunea SYKES
SYKES va reprezenta standardul global de asigurare a soluţiilor de
management al contactelor cu clienţii de valoar e personalizate necesităţilor
unice ale clienţilor noştri.
Cultura SYKES
Ceea ce ne diferenţiază de ceilalţi nu este doar diversitatea abilităţilor şi a
expertizei noastre, dar şi calitatea angajaţilor pe care îi contractăm. Angajaţii
SYKES sunt oameni adevăraţi – motivaţi, inteligenţi, plini de resurse,
compasionaţi şi, cel mai important, dedicaţi serviciilor de calitate şi PRIDE
(MÂNDRIE) în performanţă.
PRIDE (MÂNDRIA) în performanţă, o campanie iniţiată de John Sykes în
2000, a contribuit la unificarea tuturor angajaţilor SYKES şi a dorinţei lor de a
obţine excelenţa în calitate de echipă. PRIDE (MÂNDRIA) în performanţă,
implementată pentru a contribui la dezvoltarea angajaţilor noştri, a devenit
repede parte integrantă din cultura SYKES.
Este impo rtant ca fiecare angajat SYKES să îmbrăţişeze PRIDE
(MÂNDRIA) în performanţă şi să-i aplice principiile:
P – Profesionişti (professional) în toate activităţile noastre
R – Respectul (Respectful) pentru diveristate, cultură şi ideile celorlalţi
I – Integritatea (Integrity) este esenţa caracterului nostru
D – De încredere (Dependable) pentru alţii
E – Excelenţă (Excellence) este autograful activităţii noastre
SYKES activează în sectorul deservirii clienţilor noştri cu excelenţă...ce
altă modalitate mai bună decât a face acest lucru cu PRIDE (MÂNDRIE).
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Standardele de conduită SYKES pe scurt

Această resursă este furnizată drept o referinţă rapidă la standardele
SYKES de conduită pentru complianţă şi integritate.
În timp ce aceste standarde nu pot aborda probabil fiecare situaţie, acestea
pot vă pot ghida în diverse situaţii care necesită cel mai înalt standard de
integritate şi conduită etică.

SYKES sunt:
Menţinem standarde înalte de conduită profesională pentru angajaţi
atât la locul de muncă, cât şi în afara lui.
Păstrăm şi susţinem toate legile şi regulamentele aplicabile privind
şansele egale de încadrare în muncă şi nu tolerăm discriminarea pe
baza rasei, culorii, religiei, originii naţionale, dizabilităţii, sexului
sau vârstei, precum şi discriminarea în orice altă clasificare
protejată.
Suntem dedicaţi furnizării unui mediu de lucru sănătos pentru toţi
anagajaţii şi vizitatorii.
Păstrăm toate legile şi regulamentele care guvernează tranzacţiile de
afaceri, ne angajăm în acţiuni competitive loiale şi utilizăm
fondurile companiei strict în scopuri legitime şi etice.
Protejăm informaţiile confidenţiale şi sub drept de proprietate ale
companiei noastre, ale clienţilor noştri şi ale clienţilor clienţilor
noştri.
Utilizăm în mod corespunzător proprietăţile companiei şi ale
clienţilor şi respectăm Acordul mijloacelor tehnologice din cadrul
SYKES şi acordurile mijloacelor tehnologice ale clienţilor noştri.
Raportăm orice activităţi frauduloase descoperite sau pe care le
observăm.
Acţionăm cu cea mai ridicată integritate şi curtoazie profesională,
asigurând servicii de talie mondială clienţilor clienţilor noştri,
construind loialitatea faţă de mărcile clienţilor noştri, pe rând.

Professionalism

Principiile din spatele orientărilor care se regăsesc în Standardele de conduită
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Standardele de conduită SYKES

SYKES menţine standarde înalte de conduită profesională pentru angajaţi.
Av ând în vedere că activitatea noastră ne aduce frecvent în contact cu
clienţii, cu clienţii şi furnizorii prospectivi, conduita noastră personală şi
profesională se reflectă asupra SYKES, precum şi asupra noastră. În plus,
conduita dvs. atât la locul de muncă, cât şi în afara lui, poate avea
impacturi negative asupra opiniei publice vis -a-vis de compania noastră.
Din acest motiv, orice conduită ilegală sau necorespunzătoare care poate
afecta în mod negativ imaginea, reputaţia sau eficienţa companiei, poate
alcătui baza măsurilor disciplinare în conformitate cu politicile, normele şi
regulamentele locale.

Responsabilităţile postului
Fiecare post este important pentru funcţionarea întregii companii.
Trebuie să fiţi de încredere în ceea ce priveşte prezenţa şi punctualitatea
dvs., să respectaţi directivele rezonabile ale superiorului dvs. şi să
acordaţi o atenţie deplină responsabilităţilor dvs. de la locul de muncă.
Politica SYKES este compensarea timpului petrecut la lucru pentru fiecare
angajat. Este res ponsabilitatea fiecărui angajat să -şi înregistreze adecvat
perioada de timp lucrată.
Descrierile responsabilităţilor postului sunt documentate. Angajaţii
au o dezbatere a feedbackului de performanţă documentat anual.

Şansele egale la încadrarea în muncă
SYKES păstrează şi sprijină toate legile şi regulamentele aplicabile
privind şansele egale la încadrarea în muncă. Acest lucru înseamnă că
indiferent de rasă, culoare, religie, origine naţională, dizabilitate, sex sau
vârstă sau oricare altă clasificare protejată, vom continua să:
Selectăm şi să angajăm persoane exclusiv pe baza abilităţii,
experienţei, formării, inteligenţei şi integrităţii;
Formăm, compensăm, actualizăm, transferăm, depromovăm sau să
reziliem contractul persoanelor pe baza necesităţii, performanţei
demonstrate şi a complianţei cu politicile companiei;
Încurajăm creşterea individuală pentru autodezvoltare şi
îmbunătăţirea performanţei; şi
Furnizăm egalitate deplină pentru toţi angajaţii prin intermediul
practicilor de management şi procedurilor operaţionale standard.
Suntem dedicaţi furnizării unui mediu de lucru în care toţi angajaţii
sunt trataţi cu respect şi cu consideraţia pe care o merită. Pentru a
menţine un mediu de lucru plăcut, profesional şi productiv, compania
interzice hărţuirea sub orice formă. Orice comportament care insultă
demnitatea oricărui angajat sau client, sau care stânjeneşte compania
în orice mod, este strict interzis.

Suntem dedicaţi furnizării
unui mediu de lucru în care
toţi angajaţii sunt trataţi cu
respectul şi consideraţia pe
care le merită.

Respectfulness

Conduita personală
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Standardele de conduită SYKES
Drogurile şi alcoolul
SYKES se aşteaptă ca angajaţii să se prezinte la lucru cu o stare mentală şi
fizică care să le permită efectuarea sarcinilor lor de lucru într-o manieră
competentă şi sigură. Din acest motiv, SYKES interzice utilizarea
drogurilor şi a alcoolului în incinta companiei. Comportamente precum:
Posesia ilegală, producerea, distribuirea, transportul, utilizarea,
vânzarea, achiziţionarea sau transferul substanţelor controlate sau a
drogurilor ilegale şi/sau
Utilizarea sau influenţa alcoolului, în incinta companiei sau ale
unităţilor sale poate duce la măsuri disciplinare până la şi inclusiv
rezilierea contractului, şi (dacă este cazul conform legilor locale)
punerea sub acuzare.

Siguranţă şi securitate
SYKES este dedicată furnizării unui mediu de lucru sănătos pentru toţi
anagajaţii şi vizitatorii. Compania a elaborat diverse proceduri şi
controale pentru facilitarea siguranţei şi reducerea riscurilor.
Siguranţa dvs. reprezintă principala preocupare a SYKES, iar
implicarea dvs. la toate nivelurile este critică pentru succes.

SYKES este dedicată
asigurării unui mediu de
lucru sănătos şi sigur

Leziunea la locul de muncă şi bolile sunt inutile, costisitoare şi pot fi

pentru toţi angajaţii şi

împiedicate. Bunul simţ şi interesul personal în siguranţă reprezintă încă
cele mai bune garanţii ale siguranţei dvs. la locul de muncă, pe drum sau
acasă. Luăm în serios siguranţa şi orice încălcare a normelor de

vizitatorii.

Cooperarea fiecărui angajat este necesară pentru a face din mediul
nostru de lucru un mediu sigur şi plăcut. Ajutaţi-vă pe dvs. însuşi şi pe
ceilalţi rasportând condiţiile nesigure sau periculoase imediat
superiorului dvs. sau unui membru al departamentului de resurse umane.
SYKES intenţionează să respecte legile şi regulamentele privind
siguranţa la locul de muncă.
Comportamentul violent sau ameninţarea cu comportamentul violent la
locul de muncă nu vor fi tolerate. Managerii vor solicita oricărui
angajat care ameninţă cu violenţa, verbal sau cu fapta, să părăsească
SYKES sau clientul SYKES până la o nouă revizuire. În conformitate
cu legea aplicabilă, există o interdicţie împotriva portului de arme în
incinta SYKES sau a clientului SYKES, inclusiv în parcări, clădiri
închiriate şi zone de recreere.
Raportaţi incidentele de securitate sau abuzul departamentului dvs.
local de resurse umane sau departamentului de securitate.

Integrity

siguranţă va fi considerată cauza măsurilor disciplinare până la rezilierea
contractului.
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Standardele de conduită SYKES
Relaţiile cu presa

SYKES se aşteaptă să aplicaţi

Uneori, membrii presei pot contacta angajaţii SYKES, inclusiv familia şi
prietenii, pentru interviuri privind noutăţi despre companie sau`alte
evenimente importante. Este important ca SYKES să ofere un front unit în
faţa presei, transmiţând un mesaj uniform şi consecvent. Politica SYKES este
să identifice un singur purtător de cuvânt pentru astfel de evenimente mediatice.

cel mai înalt grad de etică şi

Dacă aveţi întrebări privind această politică sau dacă sunteţi contactaţi direct
de presă, vă rugăm să contactaţi departamentul dvs. de resurse umane şi/sau
Biroul de relaţii cu publicul şi cu presa la (813) 233-2132.

integritate profesională în
toate acţiunile pe care le
întreprindeţi în numele
companiei.

Dacă aveţi un al doilea loc de muncă, acesta nu poate fi la unul dintre
concurenţii, furnizorii sau clienţii SYKES. Furnizarea de servicii pentru sau
deservirea în calitate de consultant sau director al unei organizaţii care efectuează
servicii pentru SYKES, care concurează cu SYKES sau care furnizează SYKES
bunuri şi servicii ridică problema unui posibil conflict de interese. Nu este
permisă nicio astfel de relaţie fără aprobarea companiei.

Conflictele de interes
SYKES se aşteaptă să aplicaţi cel mai înalt grad de etică şi integritate
profesională în toate acţiunile pe care le întreprindeţi în numele companiei.
Trebuie să vă conformaţi tuturor legilor şi regulamentelor care guvernează
tranzacţiile de afaceri, să vă angajaţi în acţiuni competitive loiale şi să
utilizaţi fondurile companiei strict în scopuri legitime şi etice.
Trebuie să evitaţi actele ilegale şi încălcarea oricăror legi sau regulamente
guvernamentale în cursul efectuării sarcinii dvs. de lucru şi să evitaţi să atrageţi
după dvs. chiar şi aparenţa unui caracter necorespunzător (fie el financiar, fie
personal) care poate afecta sau poate părea că vă afectează raţiunea privind
acţionarea în numele companiei cu clienţii, furnizorii sau persoanele private.
Acolo un de există aparenţe ale unui posibil conflict, situaţia trebuie expusă
în scris sau telefonic reprezentantului dvs. local de resurse umane. Un
conflict de interese poate apărea şi în următoarele domenii:
Un interes direct sau indirect financiar în calitate de proprietar, agent,
posesor de acţiuni, partener, asociaţie în participaţie, garant sau
director în cadrul unei companii care furnizează servicii sau materiale
sau echipament către SYKES sau care este în concurenţă cu SYKES
sau către care SYKES efectuează vânzări, furnizează servicii sau
contractează împrumuturi sau acolo unde angajamentele personale sunt
în direcţia sau pentru operarea unei astfel de companii.
Specularea sau comercializarea echipamentului, materialelor sau
proprietăţilor achiziţionate de SYKES sau comercializarea pentru
conturile proprii în produse susţinute de SYKES.

Dependability

Posturile de muncă secundare
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Standardele de conduită SYKES
c
o sau
Împrumutul de bani de la furnizori sau de la clienţi sau persoane individuale
companii cu care SYKES întreţine relaţii de afaceri.
m

Acceptarea de cadouri sau de favoruri, divertismentul sau acceptarea de alte
p
obligaţii personale care sunt substanţiale pentru persoana respectivă sau un
membru de familie al clienţilor şi/sau furnizorilor.
a
Acest lucru nu se aplică acceptării de cadouri de valoare nominală (mainpuţin
de 25 USD sau echivalentul local) sau divertismentului personal rezonabil.
Cu toate acestea, trebuie să fiţi atenţi ca o posibilă continuare a acestuiy
proces să nu se acumuleze treptat în obligaţia dvs. percepută.

Utilizarea greşită a informaţiilor la care aveţi acces prin raţiunea poziţiei dvs.,
cum ar fi:
- divulgarea informaţiilor confidenţiale concurenţei sau altor persoane din
afara companiei (de exemplu, informaţiile tehnice, financiare, secretele
comerciale, etc.) sau
- utilizarea unor asemenea informaţii în scop personal (de exemplu,
comercializarea titlurilor, etc.)
Datorită legilor federale antitrust, trebuie adoptată o atitudine extrem de atentă
la orice contact cu concurenţa. Orice angajat care deţine informaţii sau
cunoştinţe privind orice act interzis, trecut sau prezent, va raporta prompt prin
intermediul Liniei de asistenţă antifraudă SYKES.

Legea practicilor corupte externe (FCPA) & Legea mitei din
Marea Britanie (UKBA)
Conform Legii practicilor corupte externe din 1977 şi Legii mitei din Marea
Britanie din 2010, nu este legal să:
Utilizaţi fondurile sau activele corporative sau ale filialelor, fie direct sau
indirect, sau să autorizaţi utilizarea acestora pentru:

-

Orice scop necorespunzător sau ilegal, cum ar fi achitarea sau
disponibilitatea de a plăti cu orice lucru de valoare un funcţionar oficial,
partid politic, intermediar terţ de partid sau partid privat cu scopul de a
exercita influenţă pentru obţinerea sau menţinerea relaţiilor de afaceri
atunci cân d astfel de plăţi sunt ilegale în SUA, Marea Britanie sau orice
altă jurisdicţie externă:

- Plata mitei sau sprijin monetar pentru obţinerea privilegiilor, concesiunilor,
avantajelor speciale sau alte avantaje necoresăunzătoare; sau sprijinul
oricărui partid politic sau candidat cu excepţia situaţiei legale conform
legii scrise locale.
De asemenea, sunt interzise următoarele acţiuni:
Acceptarea plăţii sau a oricărui lucru de valoarte indiferent dacă este
caracterizat drept mită, sprijin monetar sau altceva sau dacă este destinat
pentru SYKES sau uzul personal, dacă plata şi/sau primirea acestor lucruri
este ilegală sau este desemnată a provoca acordarea de privilegii, avantaje,
concesiuni sau alte avantaje necorespunzătoare plătitorului.

Trebuie să evitaţi actele
ilegale şi încălcarea oricărei
legi sau regulament
guvernamental în timpul
efectuării sarcinilor de
lucru.

Excellence

Dobândirea unui interes prin achiziţionarea sau închirierea unei proprietăţi
imobiliare despre care se cunoaşte faptul că SYKES este interesată sau care
poate îmbunătăţi valoarea datorită interesului SYKES pentru proprietatea
vecină.
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Stabilirea în orice scop a unui fond sau bun privat şi neînregistrat
sau al oricăror filiale.
Eşecul unui angajat de a raporta orice încălcare suspectată a FCPA
sau UKBA managerului lor direct sau la Linia de asistenţă
antifraudă.
În temeiul FCPA şi UKBA, compania trebuie să păstreze jurnale,
registre, conturi şi controale, astfel încât:

-

Toate tranzacţiile să prezinte autorizare generală sau specifică;
Tranzacţiile să fie înregistrate în conformitate cu Principiile
contabile general acceptate (GAAP), iar activele să fie
justificate (chiar şi sumele mici de numerar);

-

Accesul la active să fie făcut numai în conformitate cu
autorizarea conducerii; şi

-

Activele înregistrate să fie revizuite periodic pentru
conformitatea cu activele existente/actuale.

O companie poate încălca prevederile păstrării registrelor ale FCPA
şi UKBA dacă o filială externă crează registre false pentru a ascunde
o plată coruptă, iar compania, prin urmare, încorporează informaţiile
filialei în registrele şi jurnalele sale.
Persoanele care încalcă FCPA se confruntă cu grave sancţiui penale:
Amenzi de până la 2.000.000$ pentru companii (agenţi, directori sau
agentul companiei se pot confrunta cu închisoarea)
Amenzi de până la 100.000$ pentru încălcarea individuală (această
sumă nu poate fi rambursată de companie) plus până la cinci ani de
închisoare.
În temeiul Legii amenzilor alternative: sancţiunile pot duce la amenzi
de două ori mai mari decât câştigul sau pierderea în urma
delictului.
Persoanele care încalcă UKBA se confruntă cu grave sancţiuni penale:
Amenzi pentru companii şi persoane individuale cu o amendă
maximă de 5.000 lire per delict cu o creştere până la amenzi
nelimitate pentru o persoană declarată vinovată de o acuzaţie.

Legea practicilor corupte
externe stipulează aspectul
ilegal al oferirii, directe sau
indirecte, a oricăror lucruri
de valoare unui funcţionar
de stat pentru a influenţa
orice decizie a unui astfel de
funcţionar în capacitatea sa
oficială de a ajuta la
obţinerea sau menţinerea
afacerilor sau chiar la
securizarea unui avantaj
necorespunzător.
a vă conforma acestei legi

Închisoarea unei persoane de până la 12 luni pe delict cu o creştere de
până la 10 ani pentru o persoană declarată vinovată de o acuzaţie.

poate duce la amenzi şi/sau

Directorii executivi şi agenţii unei companii declaraţi vinovaţi de
mită pot face obiectul şi al amenzilor şi închisorii.

pentru companii, directori,

Persoanele care încalcă FCPA se confruntă şi cu amenzi civile
substanţiale de 10.000 USD per delict pentru companiile şi persoanele
(agenţii, directorii, angajaţii, agentul companiei sau acţionar în numele
companiei).
Încălcarea FCPA sau UKBA poate duce la măsuri disciplinare până la
rezil ierea contractului.

sancţiuni penale şi civile
agenşi sau angajaţi
individuali.
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Acolo unde există
Legile antiboicot

problema unui posibil

Legile americane antiboicot interzic companiilor americane şi filialelor lor
participarea sau cooperarea cu orice boicot internaţional, cu excepţia sit uaţiei
în care boicotul a fost aprobat de guvernul american. Un boicot important
care nu este susţinut de guvernul american este un boicot al Israelului
aplicat de unele ţări membre ale Ligii Arabe.

conflict, situaţia trebuie

refuzul de a întreţine relaţii de afaceri sau acordul de a nu face afaceri cu,
alte persoane sau companii (datorită naţionalităţii lor, de exemplu);
furnizarea de informaţii referitoare la afilieri, relaţiile de afaceri sau
tranzacţiile în sau cu o ţară boicotată (Isr ael, de exemplu) sau cu orice
persoană sau companie despre care se crede că este pe lista neagră;
semnarea de acorduri sau scrisori de credit care conţin prevederi de boicot
interzise; sau
discriminarea în cadrul practicilor de anagajare (datorită rasei, religiei sau
naţionalităţii, de exemplu).
SYKES trebuie să raporteze orice cerere de a lua măsuri sau să furnizeze
informaţii care ar încălca aceste prevederi. O cerere de boicot este orice
cerere (indiferent dacă în scris sau orală) de a furniza informaţii, de a lua
măsuri sau de a se abţine de la orice măsură care ar putea fi considerată a
sprijini un boicot interzis. Cererile de boicot pot fi subtile şi indirecte,
astfel încât fiţi atenţi privind întrebările, cum ar fi dacă SYKES desfăşoară
activi tăţi în Israel sau dacă importă bunuri sau servicii din Israel.

Embargourile şi sancţiunile SUA
SYKES trebuie să se conformeze cu embargourile şi sancţiunile economice
americane care restricţionează SYKES de la relaţiile de afaceri cu anumite
ţări, gru puri şi persoane, inclusiv organizaţii asociate cu activitatea teroristă
şi traficul de narcotice. Numai cu excepţia permisiunii exprese a
departamentului de trezorerie a Biroului de control al activelor externe,
sancţiunile economice interzic desfăşurarea de afaceri de orice tip cu
guvernele şi organizaţiile de stat, precum şi cu persoanele şi entităţile care
acţionează în propriul lor nume.
SYKES şi filialele sale pot să nu aprobe sau să nu faciliteze tranzacţiile
unei părţi terţe pe care SYKES sau filialele sale nu le-au putut efectua
direct. Înainte de vânzarea sau de încercarea de a efectua tranzacţii într-o
ţară nouă, trebuie să revizuiţi problema cu Consilierul general al SYKES
pentru a vă asigura de complianţa cu embargourile şi sancţiunile
americane.

telefonic reprezentantului
departamentului local de
resurse umane.

Respectfulness

Întrucât SYKES este o companie americană, toate operaţiunile SYKES la
nivel global trebuie să se conformeze cu legile americane care aparţin
boicotului. Aceste legi interzic acţiunile sau acordurile de a lua măsuri
care pot fi considerate a sprijini sau a continua un boicot ilegal, cum ar fi

divulgată în scris sau
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Tranzacţionarea neloială cu acţiuni
Întrucât acţiunile SYKES sunt tranzacţionate public, există anumite restricţii
şi limitări importante impuse de legile federale privind obligaţiunile. Orice
încălcare a acestor restricţii pot pune compania sau pe dvs. (acolo unde
permite legea) în faţa responsabilităţilor şi sancţiunilor penale şi civile,
inclusiv posibile amenzi penale. Astfel de sancţiuni dăunează grav reputaţiei
şi relaţiilor de afaceri ale companiei.
Nu există excepţii pentru tranzacţiile care pot fi necesare sau justificabile
din motive independente (cum ar fi necesitatea de a strânge bani pentru o
cheltuială de urgenţă).
Dacă vi se aduc la cunoştinţă orice informaţii materia le aferente
companiei care încă nu au fost puse la dispoziţia opiniei publice cu
ajutorul unui comunicat de presă sau într -un alt mod timp de cel puţin
două zile lucrătoare, dvs. şi mebrii familiei dvs. şi rudele aveţi interdicţie
deplină de a divulga astf el de informaţii oricărei alte persoane care poate
tranzacţiona acţiuni SYKES.
Trebuie să vă asumaţi orice informaţii, pozitive sau negative, care pot
afecta preţul acţiunilor companiei sau, în caz contrar, care pot avea
semnificaţii pentru un investitor de a determina dacă achiziţionarea,
vânzarea sau păstrarea acţiunilor SYKES ar fi „materială”.
Exemplele includ:
Un potenţial client sau furnizor nou (sau pierderea unui contract, client sau
furnizor existent),

Litigiile ameninţate în mod semnificativ,
O achiziţie sau eliminare potenţială a unei afaceri,
O potenţială tranzacţie de refinanţare sau o tranzacţie financiară
importantă,
Informaţii financiare sau bugetare interne care pleacă în orice mod de la
aşteptările pieţei de acţiuni.
De asemenea, având în vedere că o divulgare neautorizată de informaţii
interne referitoare la companie poate provoca probleme grave, nu trebuie să
discutaţi problemele interne ale companiei sau evoluţiile acesteia cu nimeni
din afara companiei, cu excepţia situaţiilor în care se impune efectuării
responsabilităţilor dvs. de angajat.
Dacă aveţi îndoieli privind responsabilităţile dvs. în temeiul acestei politici,
vă rugăm să clarificaţi şi să căutaţi orientare din partea Consilierului general
SYKES.

Integrity

Dezvoltări importante de produse noi,

Standardele de conduită SYKES
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Neeludarea şi confidenţialitatea
Politica de confidenţialitate a SYKES nu vă permite să dezbateţi
problemele interne ale companiei sau evoluţiile acesteia cu nimeni din
afara companiei, cu excepţia situaţiilor în care se impune în cadrul
responsabilităţilor postului. În mod similar, nu trebuie să discutaţi
afacerile companiei în zonele publice (cum ar fi, restaurantele şi lifturile)
unde conversaţiile pot fi auzite.
Pe parcursul perioade i dvs. de angajare, veţi fi puşi în poziţia de a vă

furnizor, listelor de vânzare, tehnologiei, software-ului, programelor pe
calculator, sistemelor pe calculator, invenţiilor, evoluţiilor, secretelor
comerciale de orice tip, informaţiilor de personal identificabile (PII),
informaţiilor desemnate de SYKES sau de oricare dintre clienţii săi drept
confidenţiale şi tuturor informaţiilor sau documentelor lor care pot fi
considerate în mod rezonabil drept confidenţiale.
Puteţi utiliza astfel de informaţii şi materiale confidenţiale numai în timpul
perioadei dvs. de angajare şi numai cu scopul expres al unei astfel de
angajări, iar dreptul acesta expiră la demisionarea sau concedierea din orice
motiv.
Nu trebuie să:
utilizaţi aceste informaţii pentru propriul dvs. avantaj sau pentru avantajul
oricărei persoane cu excepţia specificării autorizate în scris în avans de
către toţi posesorii de astfel de informaţii şi materiale.
divulgaţi oricărei persoane din orice motiv orice fel de informaţii şi
materiale aferente afacerilor SYKES şi a oricărui dintre clienţii săi şi
afiliaţi, atât pe durata angajării dvs., cât şi nedefinit după ce părăsiţi
SYKES (sau pentru o perioadă maximă permisă de lege).
efectuaţi orice remarce de dezaprobare într-un for public referitoare la
companie sau la oricare dintre clienţii săi.
Veţi lua toate măsurile rezonabile, inclusiv cele solicitate de SYKES sau de
clienţii săi, pentru a preveni astfel de divulgări şi a menţine securitatea
informaţiilor şi materialelor confidenţiale.

Excellence

familiariza cu informaţii şi materiale confidenţiale privind SYKES şi clienţii
săi. Informaţiile şi materialele confidenţiale includ, dar fără a se limita la,
toate informaţiile care aparţin SYKES sau clienţilor SYKES aferente
serviciilor şi produselor, clienţilor, metodelor de afaceri, strategiilor şi
practicilor lor, operaţiunilor interne, preţurilor şi facturărilor, datelor
financiare, costurilor, informaţiilor de personal, contactelor de client şi de

Standardele de conduită SYKES
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Mijloacele tehnologice SYKES şi ale
clientului
Pe perioada contractului dvs., veţi fi expus la anumite sau la toate
mijloacele tehnologice şi de infrastructură ale SYKES şi ale clienţilor
săi. Mijloacele tehnologice includ, dar fără a se limita la, hardware,
software şi componentele de stocare fizică, telefoane, căsuţa poştală
vocală, internet, intranet, poşta electronică (email) şi includ programe de
comunicare instantă şi servicii şi price alte produse de
mesagerie/sisteme de convorbiri în uz curent sau adăugate de SYK ES
din când în când. Aceste resurse sunt proprietatea exclusivă a SYKES
sau a clienţilor săi şi pot fi utilizate numai în scopuri autorizate pentru a
asista efectuarea zilnică a sarcinilor dvs. de lucru şi nu sunt destinate
comunicărilor personale private.
Acestea sunt destinate utilizării într-o manieră profesională, etică şi
legală. Utilizarea acestor mijloace poate fi revizuită, monitorizată şi/sau
înregistrată în orice moment de companie pentru complianţa cu
politicile, standardele şi obiectivele de control al calităţii sau după cum
prevede legea. Nu trebuie să existe aşteptări la intimitate de niciun fel
aferente utilizării mijloacelor tehnologice ale companiei. Utilizând
aceste mijloace renunţaţi la orice drept la intimitate în tot ceea ce creaţi,
stocaţi sau primiţi prin mijloace tehnologice şi vă daţi consimţământul
de monitorizare a utilizării mijloacelor tehnologice ale SYKES sau ale
clienţilor săi.
Trebuie să vă utilizaţi bunul simţ şi raţiunea atunci când accesaţi
mijloacele tehnologice ale companiei. Dacă aveţi întrebări referitoare la
caracterul adecvat sau utilizarea mijloacelor tehnologice ale SYKES sau
ale clienţilor săi, căutaţi recomandările superiorului dvs.

Utilizarea reţelei intranet şi internet SYKES
Reţeaua intranet şi de internet reprezintă două din multitudinea de
instrumente de comunicare care se pot utiliza pentru a sprijini eficient
necesităţile de afaceri ale angajaţilor SYKES. Acestea facilitează
comunicarea şi distribuirea informaţiilor.
Angajaţii care utilizează reţeaua intranet şi internet fac obiectul
aceloraşi legi şi standarde ale companiei de conduită şi profesionalism
în mod similar oricărei alte activităţi de afaceri, şi utilizarea acestora
este gurvenată de aceiaşi termeni şi condiţii care apar în Acordul
mijloacelor tehnologice SYKES.
SYKES îşi rezervă dreptul de a revizui, a monitoriza şi/sau a înregistra
activitatea de utilizare a reţelei intranet şi internet. Prin urmare,
utilizatorii trebuie să adopte o atitudine discretă la accesarea reţelei
intranet şi internet.

Vi se solicită să utilizaţi
buna raţiune şi bunul simţ
atunci când accesaţi
mijloacele tehnologice ale
companiei

Standardele de conduită SYKES
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Software-ul calculatoarelor companiei

SYKES consideră pirateria software o încălcare gravă a politicii companiei şi
nu sprijină sau nu tolerează utilizarea software-ului nelicenţiat pe niciun
echipament al companiei. Orice utilizare greşită a softwareului sau încăclcările
legilor de copyright trebuie raportate imediat administratorului sistemelor locale
sau biroului de asistenţă al corporaţiei.

Raportarea antifraudă
O lege federală americană le solicită tuturor companiilor americane înregistrate
să instituie o procedură de raportare a angajaţilor pe bază confidenţială şi
anonimă dacă se doreşte, a fraudei contabile, controalelor contabile interne şi
auditului. Ca răspuns la această lege, SYKES a instituit un Program
antifraudă de abordare a oricăror probleme ale angajaţilor privind raportarea
financiară.
Un angajat cu o problemă validă aferentă raportării financiare trebuie să
raporteze acea problemă, în scris dacă este posibil, superiorului lor sau
departamentului de resurse umane. Angajaţii sunt încurajaţi să semneze astfel
de rapoarte, astfel încât anchetele de urmărire să fie direcţionate către
angajaţi dacă este necesar în cursul anchetei. Compania va gestiona toate
plângerile şi rapoartele în mod confidenţial.
Toate asemenea rapoarte, indiferent de canalul prin care s -au primit, vor fi
revizuite de directorul executiv privind complianţa al SYKES care va
determina dacă este necesară adoptarea de măsuri. Rezultatele tuturor
măsurilor adoptate sau nu faţă de toate plângerile vor fi depuse Comisiei de
audit a Consiliului executiv al SYKES în vederea analizei. Angajaţii care
depun în s cris rapoarte semnate vor fi notificaţi privind rezultatele anchetei.
SYKES poate determina sau nu dacă plângerea angajaţilor este validă, dar
SYKES nu recurge la represalii şi nici nu va permite vreunui angajat să
recurgă la represalii împotriva persoanei care efectuează plângerea cu bună
credinţă. Dacă un angajat crede că a fost discriminat datorită unei plângeri,
angajatul trebuie să raporteze imediat presupusa discriminare, în scris,
departamentului de resurse umane.
Programul antifraudă al SYKES vă permite să raportaţi probleme care implică
aceste sau alte tipuri de fraudă anonim unui serviciu terţ de asistenţă online. În
cazurile în care anonimatul este garantat sau doar dorit, sunaţi la Linia de
asistenţă SYKES terţă antifraudă în mod anonim la: USA 1-888-337-7515
Intl. +1-707-582-5281

Professionalism

Pe calculatoarele şi echipamentul aferent companiei se poate instala numai
software licenţiat. Niciun software nu se va instala până la achiziţionarea şi
atribuirea unei licenţe adecvate unui calculator anume. În niciun moment nu se
poate descărca software fără licenţă. Numai personalul autorizat al SYKES
poate efectua instalările de software.

