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Չակ Ռոբինս, CEO
Ողջու՜յն թիմին,
Որպես ﬔր Գլխավոր գործադիր տնօրեն (CEO), ես երբևիցե ավելի ոգևորված չէի եղել ﬔր ապագայի նկատմամբ։ Մեր սեփական
հաջողությունը, ինչպես նաև ﬔր հաճախորդների հաջողությունը առաջ մղելու համար, ﬔնք պետք է անհաﬔմատ ավելի արագ
քայլերով առաջ մղենք նորարարությունը և ﬔր հնարավորությունները և պատրաստ լինենք, անհրաժեշտության դեպքում,
փոփոխվելու։
Սակայն, կա ﬕ բան, որ երբեք չի փոփոխվելու՝ դա ﬔր մշտական պարտավորությունն է պահպանելու գործարար
և մասնագիտական կանոններին համապատասխանության աﬔնաբարձր չափանիշները։ Աշխարհով ﬔկ սփռված
ﬔր հաճախորդները, գործընկերները և բաժնետերերը վստահում են ﬔզ և ﬔր կողﬕց տրամադրած ապրանքներին
և ծառայություններին, քանզի ﬔնք հետևողականորեն հարազատ ենք ﬓացել ﬔր արժեքներին։
Գործարար վարքագծի կանոնները, կամ COBC, ներկայացնում և զորացնում է ﬔր արժեքները, և այն պետք է օգտագործվի,
որպես օգնող գործիք՝ առաջնորդելու Ձեզ կայացնել որոշուﬓեր և լուծել խնդիրներ, որոնց Դուք կարող եք հանդիպել Ձեր
աշխատանքի ընթացքում։ Այն նախատեսված է ծառայելու, որպես ամբողջ տարին օգտագործվող ռեսուրս, և ես խրախուսում եմ
Ձեզ հաճախակի օգտագործել այն։
Եթե երբևիցե Դուք հարցեր ունենաք, թե որն է ճիշտ գործելակերպը կամ կարծում եք, որ COBC-ն խախտվել է, ես խնդրում եմ,
որ Դուք բարձրաձայնեք Ձեր մտահոգությունների մասին՝ խոսեք Ձեր ﬔնեջերի հետ, կապվեք Ethics@Cisco կամ Cisco Legal-ի
հետ։ Դուք կարող եք Ձեր մտահոգությունները հայտնել նաև անանուն կերպով՝ Ethics Web ձևաթղթի կամ բազմալեզու Cisco
Ethics Line հեռախոսային ծառայության ﬕջոցով։ Cisco-ում աշխատող ﬔզ բոլորիս համար չափազանց կարևոր է հավատարիմ
ﬓալ էթիկայի բարձրագույն չափանիշներին։ Մենք պարտավորություն ենք կրում ﬔր հաճախորդների, գործընկերների,
բաժնետերերի և ﬔկս մյուսիս առջև։ Շնորհակայությու՜ն Cisco-ի մասն լինելու և ﬔր արժեքներին հարազատ ﬓալու համար։

Հարգանքներով՝

Չակ Ռոբինս
Գլխավոր գործադիր տնօրեն
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Ես բարձր էթիկա ունեմ
Նորարար գաղափարներ, զարգացող տեխնոլոգիաներ, ռազմավարական ձեռքբերուﬓեր - ﬔնք աշխատում ենք
ﬕ բնագավառում, որտեղ տեմպը արագ է և փոփոխությունը՝ անընդհատ։ Բայց կան բաներ, որ երբեք չեն փոխվելու,
ինչպիսիք են՝ ﬔր հանձնառությունը բիզնեսում լինել ազնիվ, ունենալ բարձր էթիկա և հարգել ﬔկը մյուսին։
Cisco-ում, ﬔնք ﬔր արժեքները գործնականում փորձում ենք աﬔն օր։ Ճիշտ բան անելը ուղղակի ﬔր ԴՆԹ-ում է։

Ինչպե՞ս իմանամ, թե արդյոք պետք է գործել, երբ իրավիճակը պարզ չէ։
Կայացրեք լավ որոշուﬓեր:

Մեր շարունակական հաջողությունը կախված է ﬔր

Երբ Դուք կանգնած եք էթիկական երկընտրանքի

հիﬓական արժեքներին համահունչ որոշուﬓեր

առջև, Դուք պարտավոր եք որոշակի քայլեր

կայացնելու Ձեր կարողությունից։ Անկախ

ձեռնարկել։ Կարող է թվալ, որ ավելի հեշտ է ոչինչ

իրավիճակից, աﬔն ինչում ցուցաբերեք լիակատար

չասել կամ ուշադրություն չդարձնել։ Սակայն, ոչինչ

անկեղծություն և ազնվություն։ Որպես աշխատակից,

չանելը, ինքնին, քայլ է, որը լուրջ հետևանքներ

Դուք պարտավոր եք ենթարկվել ﬔր բիզնեսն

ունի։ Հայտնեք, եթե տեսնում կամ կասկածում եք

իրականացվող յուրաքանչյուր երկրի բոլոր կիրառելի

գործունեություն, որը խախտում ﬔր COBC-ն։ Մեր

օրենքներին և կանոնակարգերին, ինչպես նաև իմանալ

աճի և նորարարությունների հետ ﬔկտեղ, Դուք կարող

և ենթարկվել ﬔր COBC-ին և ընկերության այլ

եք օգնել ավելի զարգացնելու ﬔր առաքելությունը՝

քաղաքականություններին։

COBC-ի խախտումը ենթական է կարգապահական
պատժի, որը կարող է ներառել աշխատանքից
հեռացումը։ Ճիշտ բանը անելու Ձեր անձնական
հանձնառությունը կամրապնդի ﬔր համբավը՝
որպես վստահություն վայելող գլոբալ
ապրանքանիշ։

պահպանելով ﬔր հիﬓական արժեքները։

ԱԿՆԱՐԿ. Օգտագործեք Էթիկայի որոշուﬓերի
ծառը, որպես օգնություն՝ որոշելու
գործողությունների լավագույն ուղղությունը։
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Ես գիտեմ կանոնները
Cisco-ում, ﬔնք հավատացած ենք, որ երկարատև, վստահելի բիզնես հարաբերությունները
հիﬓված են ազնիվ, բաց և արդար լինելու վրա։ Սակայն, երբեﬓ լինում են դեպքեր, երբ ճիշտ
որոշումը ﬕանգամայն պարզ չէ։

Ուրեﬓ, ինչպե՞ս է COBC-ն օգնում ինձ։
Մեր COBC-ն օգնում է Ձեզ կողﬓորոշվել։
Սա օգտագործողի համար հարմար ռեսուրս է, որին կարելի
է վստահել, որ կօգնի պարզել, թե ինչ պետք է անել, երբ
խոսքը վերաբերում է աշխատավայրում ազնիվ պահվածք
դրսևորելուն։
Կանոնները խթանում են՝
• Ազնիվ և էթիկական վարվելակերպ բոլոր
հարաբերություններում
• Ամբողջական, արդար, ճշգրիտ, ժամանակին և հասկանալի
բացահայտում հանրային հաշվետվություններում և
փաստաթղթերում
• Գաղտնի և սեփականության իրավունք պարունակող
տեղեկությունների պաշտպանություն
• Համապատասխանություն կիրառելի կառավարական
հրահանգներին, օրենքներին, կանոններին և
կանոնակարգերին
• COBC-ի ցանկացած խախտման վերաբերյալ արագ ներքին
հաշվետվություն
• Cisco-ի յուրաքանչյուր աշխատակցի
պատասխանատվություն՝ հավատարիմ ﬓալու COBC-ին

COBC-ն վերաբերում է Cisco-ում բոլոր աշխատողներին
ամբողջ աշխարհում
COBC-ն վերաբերում է Cisco-ի բոլոր աշխատակիցներին,
բաժանմունքներին և Տնօրենների խորհրդի անդաﬓերին։ Մենք
աշխատում ենք նաև համագործակցել մատակարարների,
հաճախորդների և վերավաճառողների հետ, ովքեր
հավատարիմ են էթիկայի նմանատիպ չափանիշներին։
COBC-ն հսկվում և թարմացվում է Էթիկայի գրասենյակի
կողﬕց։

COBC-ն ընդարձակ է, սակայն ոչ սպառիչ։
Քանզի անհնար է արտացոլոել բոլոր իրավիճակները, ﬔնք
ապավինում ենք Ձեր առողջ դատողությանը որոշուﬓեր
կայացնելու և օգնություն խնդրելու հարցում, երբ Դուք հարցեր
կամ մտահոգություններ ունեք, որոնք արտացոլված չեն
COBC-ում։

Ոչ ոք իրավունք չունի ստիպելու Ձեզ իրականացնել COBC-ն
խախտող գործողություն։
Դուք պարտավոր եք նաև նկատել COBC-ի պոտենցիալ
խախտուﬓերը և հայտնել դրանց մասին, անկախ նրանից,
թե դրանք տեղի են ունեցել Cisco-ի ﬔջ, թե՝ արտաքին
գործարքների ժամանակ։ Տեղեկանալու համար, թե ինչպես
հայտնել Ձեր մտահոգությունները, կարդացեք «Ես հայտնում
եմ իմ մտահոգությունների մասին»։

“Աﬔնօրյա էթիկա” Տեքստ
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Cisco-ն շարունակաբար ուսուﬓասիրում է օրենքները և
կանոնակարգերը աշխարհով ﬔկ։
Մենք վստահում ենք, որ ﬔր աշխատակիցները կհետևեն
օրենքի ոգուն և կանեն ճիշտ և էթիկային համապատասխան
բաներ, անգամ եթե օրենքը ﬕանշանակ չէ։ Որոշ դեպքերում,
երկրի տեղական օրենքները կարող են COBC-ի պահանջներից
տարբեր պահանջներ ներկայացնել։ Եթե տեղական օրենքը
հակասում է COBC-ին, ﬔնք ենթարկվում ենք տեղական
օրենքին։ Սակայն, եթե տեղական բիզնես գործելակերպը
հակասում է ﬔր COBC-ին, ﬔնք հետևում ենք COBC-ին։
Վստահ չեք, օգնություն խնդրեք։
COBC-ի ցանկացած մասի կատարման պարտավորությունից
ազատումը պետք է ներկայացվի Էթիկայի գրասենյակ և
հաստատվի նրա կողﬕց։ Գործադիր պաշտոնյաներին և

Cisco-ի Տնօրենների խորհրդի անդաﬓերին տրամադրած
հրաժարուﬓերը նույնպես պետք է հաստատվեն Խորհրդի
կողﬕց և հրապարակվեն համապատասխան ﬕջոցներով՝
հրաժարում տրամադրելու պատճառների հետ ﬔկտեղ։

Որպես աշխատանքի ընդունման գործընթաց, Cisco-ի նոր
աշխատանքի ընդունվողներից պահանջվում է անցնել COBC-ի
վկայագրում և այլ համապատասխան լրացուցիչ կանոններ և
պարտադիր վերապատրաստում։ Դրանից հետո, աշխատանքի
նոր ընդունվողներից պահանջվում է անցնել COBC-ի

Պահանջվում է COBC-ի և այլ լրացուցիչ կանոնների և
ուղեցույցերի աﬔնամյա վկայագրում։
CEO Չակ Ռոբինսը և Տնօրենների խորհուրդը պահանջում են,
որպեսզի բոլոր աշխատակիցները ուսուﬓասիրեն, հասկանան,
վկայագրվեն և ենթարկվեն COBC-ին։ Ձեզ ծանուցում
կուղարկվի՝ հրահանգելով, որ անցնեք COBC-ի վկայագրում։
Որոշակի դերակատարությամբ և պատասխանատվությամբ
աշխատակիցներից կարող է պահանջվել անցնել լրացուցիչ
վկայագրում և վերապատրաստում։

աﬔնամյա վկայագրում։

Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե…
Ի՞նչ կլինի, եթե ես մտահոգություններ ունենամ COBC-ի հետ
կապված կամ համաձայն չեմ վկայագրում անցնել։
Ցանկացած մտահոգություն Դուք պետք է քննարկեք Ձեր
ﬔնեջերի, Կադրերի բաժնի կամ Ethics@Cisco-ի հետ։
Անկախ Ձեր COBC-ի վկայագրման կարգավիճակից,
Դուք ﬕշտ պարտավոր եք ենթարկվել այնտեղ նշված
քաղաքականություններին։ COBC-ի վկայագրում անցնելը
Cisco-ում աշխատելու պայման է։

Գործիքներ/Ռեսուրսներ
Ինչու՞ է Cisco-ի աշխատակիցներից պահանջվում աﬔն տարի
COBC-ի վկայագրում անցնել։
COBC-ին պարբերաբար թարմացվում է՝ հիմք ընդունելով
բիզնես մթնոլորտի դինաﬕկան, օրենքների փոփոխությունը և
աշխատակիցների կարծիքները։ Ձեզանից պահանջվում է աﬔն
տարի վկայագրում անցնել՝ վստահ լինելու համար, որ Դուք
ծանոթ եք COBC-ի աﬔնավերջին տարբերակին։

●●

●●

●●

Դաշնային առևտրի ռեսուրսներ
Գլոբալ հակա-կոռուպցիոն E-ուսուցում
Հակա-կոռուպցիա և կաշառակերություն

Եթե այլ հարցեր ունեք, օգնության համար կապվեք Էթիկայի
գրասենյակի հետ։
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Ես հայտնում եմ իմ մտահոգությունների մասին
Որպես Cisco-ի աշխատակից, ես հասկանում եմ իմ պարտականությունները ճիշտ
քայլեր ձեռնարկելու և հայտնելու իմ մտահոգությունների մասին, երբ ես տեսնեմ
կամ կասկածեմ որևէ բան, որը կﬖասի ընկերությանը։ Որպես աշխատակից, Դուք
պարտավոր եք արագորեն բարձրաձայնել ցանկացած բանի մասին, որը, Ձեր
անկողﬓակալ կարծիքով, կարող է խախտում համարվել։ Մենք խրախուսում ենք նաև
Ձեզ հայտնել այնպիսի դեպքերի մասին, որոնք «ուղղակի ճիշտ չեն թվում»։

Ո՞րն է մտահոգության մասին հարցնելու կամ հայտնելու լավագույն ձևը։
Դուք ﬕշտ կարող ք սկսել՝ խոսելով Ձեր ﬔնեջերի, Կադրերի
բաժնի (HR) ներկայացուցչի կամ Իրավաբանական բաժնի
հետ։ Նրանք պատասխանատու են լսելու և օգնելու համար։
Cisco-ն չի հանդուրժում վրեժխնդրություն աշխատակցի
հանդեպ՝ սխալ վարքագծի վերաբերյալ հարցի կամ
հայտարարության համար, որը նա արել է անկեղծորեն և
բարի ցանկություններով։ COBC-ի խախտման վերաբերյալ
հարց կամ հայտարարություն ներկայացրած անձի հանդեպ
վրեժխնդրությունը ինքնին COBC-ի խախտում է։
Եթե Ձեզ հանգիստ չեք զգում խոսելու Ձեր ﬔնեջերի կամ HR-ի
հետ, կամ չեք կարծում, որ արդյունքում խնդիրը լուծվել է,
խնդրում ենք կապվել Ethics@Cisco-ին։ Էթիկայի գրասենյակը
հասանելի է բոլոր աշխատակիցների, հաճախորդների,
բաժնետերերի և այլ շահագրգիռ անձանց համար, ովքեր
ցանկանում են իրենց մտահոգությունը հայտնել։ Էթիկայի
գրասենյակը

բոլոր հարցերը լուծում է արագ և գաղտնի՝ այնքանով,
որքանով թույլ է տալիս օրենքը։

Cisco-ն տրամադրում է ﬕ քանի գաղտնի ձևեր՝
օգնելու հարցի կամ մտահոգության հարցում։

Ինչպես էլ հայտնեք Ձեր մտահոգության մասին, ﬔնք
արագորեն կզբաղվենք դրանով։
Cisco-ն ձգտում է մշտապես արձագանքել
քաղաքականության խախտուﬓերին։ Կախված խնդրի
տեսակից՝ համապատասխան կազմակերտություն(ներ)
ը կներգրավվի։ Դա կարող է լինել Էթիկայի գրասենյակը,
Իրավաբանական բաժինը, Կադրերի բաժինը կամ
այլ կազմակերպություն։ Հետաքննության ընթացքում
աշխատակիցները պարտավոր են համագործակցել և
ասել ճշմարտությունը։ Այս չանելը կարող է հանգեցնել
կարգապահական պատժի՝ ﬕնչև և ներառյալ աշխատանքից
ազատումը։

«Վստահեք Ձեր կասկածին» Տեքստ
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Հարցրեք կամ հայտնեք
Դուք գաղտնի կերպով կարող եք կապվել Ethics@Cisco-ի հետ
հետևյալ կերտ՝

ԷԼ. ՓՈՍՏ
•
•

Էթիկայի գրասենյակ՝ Ethics@Cisco.com
Տնօրենների խորհրդի Աուդիտի կոﬕտե՝
auditcommittee@external.cisco.com

ԱՌՑԱՆՑ
•
•

Ներքին անանուն կամ ինքնությունը բացահայտող
Ցանցային ձևաթուղթ
CLIP՝ անվտանգ, ներքին դեպքերի մասին հայտնելու/
կառավարելու առցանց գործիք

ՀԵՌԱԽՈՍ
Բազմալեզու Cisco-ի Էթկայի հեռախոսագիծը հասանելի է
օրը 24 ժամ, շաբաթը յոթ օր, ամբողջ աշխարհով ﬔկ, երկրում
տեղակայված անվճար հեռախոսահամարներով։ Էթիկայի
հեռախոսագիծը սպասարկվում է առաջատար, երրորդ կողմը
ներկայացնող հաշվետվության ծառայություններ մատուցողի
կողﬕց։ Զանգահարելիս՝ Դուք կարող եք ﬓալ անանուն*,
սակայն քննությունը կարող է խոչընդոտվել, եթե քննիչը
չկարողանա կապվել Ձեզ հետ լրացուցիչ տեղեկությունների
համար։

ՓՈՍՏ
Հաշվապահությանը, ներքին հաշվապահության
վերահսկմանը կամ աուդիտին առնչվող խնդիրների (կամ
այլ համապատասխան խնդիրների) վերաբերյալ հարցերը և
մտահոգությունները կարելի է գաղտնի կամ անանուն կերպով
ներկայացնել Տնօրենների խորհրդի Աուդիտի կոﬕտեին
հետևյալ անհատական փոստային արկղին (PMB)՝
Cisco Systems, Audit Committee
105 Serra Way, PMB #112, Milpitas, CA 95035

*Խնդրում ենք նկատի ունեցեք. Որոշ երկրներում թույլ չի
տրվում նմանատիպ մտահոգությունները հայտնել անանուն։

Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե…
Ի՞նչ կլինի, եթե ես հայտնել եմ մտահոգության մասին,
սակայն երբեք այլևս դրա մասին չեմ լսել։
Բոլոր խնդիրներին արագորեն ընթացք է տրվում, սակայն,
հնարավոր է, որ Ձեզ չհայտնեն արդյունքների մասին՝
գաղտնիության նկատառուﬓերով։ Եթե մտահոգությունը
հայտնվել է անանուն՝ Ethics Web Form-ի ﬕջոցով,
Էթիկայի գրասենյակը չի ունենա Ձեր կոնտակտային
տվյալները՝ արդյունքների մասին հայտնելու համար։
Բազմալեզու Cisco-ի Էթիկայի հեռախոսագծի (երրորդ
կողﬕ կողﬕց կառավարվող) զանգերին տրվում են
գործի համարներ, այնպես որ, Դուք կարող եք անանուն
ﬓալ Cisco-ի համար, սակայն դեռևս կարողանալ
տեղեկանալ արդյունքների մասին։ Դուք կարող եք
նաև կապվել Cisco-ի Գլխավոր խորհրդատուի հետ՝
COBC-ին համապատասխանության վերաբերյալ Ձեր
մտահոգությունը հայտնելու համար։
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Ինչպե՞ս կարող եմ կապվել իմ HR-ի կամ Աշխատակիցների
հետ կապի ներկայացուցչի հետ։
Ձեր HR-ի կամ Աշխատակիցների հետ կապի ներկայացուցչի
հետ կապ հաստատելու համար, խնդրում ենք զանգահարել
GBS Employee Experience –ին՝ աջակցություն ստանալու
համար։
Ի՞նչ կլինի, եթե ինձ խնդրել են համագործակցել ներքին
հետաքննությանը։ Պարտավո՞ր եմ արդյոք մասնակցել։
Այո։ Որպես Cisco-ի աշխատակից, Դուք պարտավոր եք
համագործակցել ներքին հետաքննություններին։ Դա չանելը
կարող է հանգեցնել կարգապահական պատժի՝ ընդհուպ ﬕնչև
և ներառյալ աշխատանքից հեռացումը։

Ի՞նչ կլինի, եթե իմ ﬔնեջերը ասում է ինձ անել ﬕ բան, որը
վտանգավոր կամ, հավանաբար, ապօրինի է, և ես վախենում
եմ վրեժխնդրությունից, եթե բարձրաձայնեմ դրա մասին։
Այսպիսի դեպքում կապվեք HR-ի, Cisco-ի Էթիկայի
գրասենյակի կամ Իրավական բաժնի հետ։ Բարի
նպատակներով արված հայտարարության պատճառով՝
Ձեր ﬔնեջերի կամ ուրիշների կողﬕց վրեժխնդրությունը չի
հանդուրժվի։

Եթե ուրիշ հարցեր ունեք, կապվեք Էթիկայի գրասենյակի հետ՝
աջակցության համար։
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Ես հարգում եմ ուրիշներին
Մեր ներառող աշխատավայրը հյուրասեր, դրական, ստեղծագործական և հատուցող
է՝ ﬕ մթնոլորտ, որը խթանում է անհատական և թիմային արտահայտությունը,
նորարարությունը և ձեռքբերումը։ Աշխատակիցներին հնարավորություններ են
ընձեռնվում աճելու՝ անհատականորեն և մասնագիտորեն։ Ինձ վերաբերվում
են հարգանքով և արժանապատվությամբ։ Ի պատասխան՝ ես հասկանում եմ իմ
պարտականությունը՝ գործելու պատասխանատու կերպով, լինելու թիﬕ անդամ
և ուրիշներին վերաբերվելու հարգանքով և արժանապատվությամբ։ Բոլորին
գնահատելը ամրապնդում է ﬔր համագործակցությունը և արդյունավետությունը։

Ինչպե՞ն են Cisco-ի աշխատակիցներին հնարավորություն տալիս հաջողության հասել։
Դուք ազատ եք կատարելու Ձեր աշխատանքը առանց ճնշման և
ահաբեկման վախի։
Cisco-ն արգելում է գործելակերպը, որը բացասական առումով
առանձնացնում է աշխատակցին կամ աշխատակիցների
խմբին՝ հիմք ընդունելով՝ սեռը, ռասան, գույնը, ազգային
պատկանելիությունը, շագումը, քաղաքացիությունը, կրոնը,

Մենք խտրականություն չենք դնում։
Մենք հպարտ ենք ﬔր գլոբալ աշխատուժով։
Աշխատակիցներին հավաքագրման, աշխատանքի
ընդունման, զարգացման և առաջխաղացման ընթացքում—
աշխատանքային բոլոր գործընթացներում— որոշուﬓերը
կայացվում են՝ հաշվի չառնելով սեռը, ռասան, գույնը, ազգային

տարիքը, ֆիզիկական կամ հոգեկան հաշմանդամությունը,
առողջական վիճակը, սեռական կողﬓորոշումը, սեռական
ինքնությունը կամ սեռական արտահայտումը, վետերանի
կարգավիճակը կամ ամուսնական կարգավիճակը։
Ոտնձգությունը կարող է տարբեր տեսքերով հանդես
գալ։ Ոտնձգության ցանկացած տեսակ՝ դա Cisco-ի
փիլիսոփայության և քաղաքականության խախտում է։

պատկանելիությունը, շագումը, քաղաքացիությունը, կրոնը,
տարիքը, ֆիզիկական կամ հոգեկան հաշմանդամությունը,
առողջական վիճակը, սեռական կողﬓորոշումը, սեռական
ինքնությունը կամ սեռական արտահայտումը, վետերանի
կարգավիճակը կամ ամուսնական կարգավիճակը։ Մենք
եռանգուն կերպով պաշտպանում ենք ﬔր դրական մշակույթը
և ապահովում ենք, որպեսզի յուրաքանչյուր անձի վերաբերվեն
հարգանքով և արժանապատվությամբ, որպես Cisco-ի թիﬕ
արժեքավոր անդաﬕ։

Վրեժխնդրությունը չի հանդուրժվի և կարող է հանգեցնել
կարգապահական պատժի։ Կարդացեք «Ես հայտնում եմ իմ
մտահոգությունների մասին»։
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Մեր աշխատավայրում կարող են աշխատել
հաշմանդամությամբ անձիք։
Հաշմանդամությունը կարող է լինել տեսանելի կամ
ոչ տեսանելի։ Նույնպես, անձի կարողությունները և
հեռանկարները կարող են առաջի հայացքից ի հայտ չգալ։ Մենք
ողջունում ենք հաշմանդամությամբ անձանց տաղանդներն
ու նորարարությունները և վճռական ենք վերացնելու
խոչընդոտները ﬔր աշխատակիցների, հաճախորդների,
գործընկերների և մատակարարների համար։
Կապակցված հաշմանդամության իրազեկման ցանցը՝ Cisco-ի
գլոբալ աշխատակիցների ռեսուրսների կազմակերպությունը,
տրամադրում է հաշմանդամության աջակցության ցանց և
կարևոր խորհրդատվական դեր է խաղում բիզնեսի համար։
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Մենք ունենք թմրադեղերի և ալկոհոլի շատ խիստ
քաղաքականություն։
Աշխատակիցներին թույլ չի տրվում օգտագործել, պահել,
վաճառել, փոխանցել, արտադրել, տարածել ապօրինի
թմրաﬕջոցներ կամ գտնվել դրանց ազդեցության տակ
Cisco-ին պատկանող կամ նրա կողﬕց վարձակալված
տարածքներում, աշխատանքային ժաﬔրին, երբ
կազմակերպության գործերով են կամ երբ օգտագործում
են կազմակերպության տարածքները։ Բացի այդ, ոչ ﬕ
աշխատակից չի կարող աշխատանքի անցնել, գնալ կամ
ﬓալ պարտականությունները կատարելով, եթե ալկոհոլի
կամ ապօրինի թմրադեղերի կամ նյութերի ազդեցության
տակ է կամ ﬖասվել է վերջինների պատճառով։ Ալկոհոլի
օգտագործումը կազմակերպության կողﬕց հովանավորվող
ﬕջոցառուﬓերի ժամանակ թույլատրվում է ﬕայն նախորոք
գրավոր թույլտվությամբ՝ համաձայն Cisco-ի Գլոբալ
հանդիպուﬓերի և ﬕջոցառուﬓերի քաղաքականության։ Այս

Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե…
Իմ ﬔնեջերը ﬔկնաբանություն է արել, որ ինձ անհարմար եմ
զգացել։ Դա ոտնձգությու՞ն է։
Դուք իրավունք ունեք աշխատելու ահաբեկչությունից,
իրավական պաշտպանություն պահանջող թշնամական կամ
վիրավորական պահվածքից զուրկ մթնոլորտում։ Ոչ բոլոր
վիրավորական կամ քննադատական ﬔկնաբանություններն
են համապատասխանում այդ պահանջին։ Եթե Դուք Ձեզ
անհարմար եք զգում, կապվեք Կադրերի բաժնի, Էթիկայի
գրասենյակի կամ իրավական բաժնի հետ՝ հաջորդ քայլերի
որոշման հարցում օգնություն ստանալու համար (նաև
կարդացեք «Ես կիսում եմ իմ մտահոգությունները» COBCում)։
Ի՞նչ կլինի, եթե ես ստացել եմ էլեկտրոնային նամակ, որը
պարունակում է վիրավորական կատակ կամ տեքստ։
Կատակները, որոնք ողջամտորեն կարելի է դիտարկել
որպես վիրավորական, տեղ չունեն Cisco-ում և չպետք է
ուղարկվեն կազմակերպության էլ. փոստի ﬕջոցով՝ անկախ
նրանից, թե ով է ստացողը։ Դուք կարող եք նամակ ուղարկող
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քաղաքականության խախտումը կհանգեցնի կարգապահական
պատժի, ընդհուպ ﬕնչև և ներառյալ աշխատանքից
հեռացումը։
Մենք վճռական ենք տրամադրելու անվտանգ և
սպառնալիքներից զուրկ աշխատավայր։
Աշխատակիցները պետք է ծանոթ լինեն և հետևեն
անվտանգության և ապահովության բոլոր ուղեցույցներին
և հայտնեն ցանկացած վտանգավոր պայմանի կամ
ﬕջադեպի մասին։ Մեկ ուրիշի կամ կազմակերպության
գույքի հանդեպ բռնության ցանկացած դրսևորում նույնպես
պետք է անﬕջապես տեղեկացվի։ Մենք ցանկանում ենք
որդեգրել այնպիսի մթնոլորտ, որտեղ մարդիկ անվտանգ են
զգում և նրանց հետ մշտապես վերաբերվում են հարգանքով
և մասնագիտորեն։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար
խնդրում ենք այցելել Անվտանգության, ապահովության և
բիզնեսի ճկունության կայքը։

գործընկերոջը ասել, որ վիրավորական եք գտնում այն։ Դուք
կարող եք նաև տեղեկացնել Ձեր ﬔնեջերին, Կադրերի բաժնին
և Էթիկայի գրասենյակին։
Ի՞նչ կլինի, եթե ես հեռախոսազանգ եմ ստացել ﬔկից, ով
տեղեկություններ է ցանկանում ստանալ գործընկերոջ մասին։
Դուք ոչ ﬔկին չպետք է տեղեկություններ հայտնեք Ձեր
գործընկերոջ մասին, եթե վստահ չեք, թե ով է զանգահարողը։
Աշխատակիցների հեռախոսահամարները, էլ. հասցեները
և հաշվետու կառուցվածքը չպետք է տրամադրվի անծանոթ
անձին։ Մեր մրցակիցների աշխատանքի ընդունողները
հաճախակի զանգահարում են Cisco-ի աշխատակիցներին՝
ձևանալով, որ զանգում են Cisco-ի HR-ի կամ գործադիրների
անունից։ Եթե տեղեկություն պահանջող հեռախոսազանգ
ստանաք, խնդրեք անձի համարը և ստուգեք, որ այն
օրինական է։

Մենք պաշտպանում ենք Ձեր անձնական տեղեկությունները։
Cisco-ն հարգում է իր բոլոր աշխատակիցների գաղտնիության
իրավունքը և շահերը, և տրամադրում է անվտանգության
ﬕջոցներ՝ իր աշխատակիցների հավաքված, պահվող և
օգտագործվող անձնական տվյալները պաշտպանելու համար։
Բոլորը պետք է հարգեն գործընկերների գաղտնիության
իրավունքը և աշխատակիցների անձնական տեղեկությունների
հետ վարվեն՝ համաձայն Cisco-ի Գլոբալ HR-ին առնչվող
տվյալների պաշտպանության քաղաքականության։

Գործիքներ/Ռեսուրսներ
Cisco-ի խնդրի լուծմա գործընթաց
Cisco-ի ալկոհոլի թույլտվություն խնդրելու կայք
Cisco-ի անվտանգության և ապահովության տեղեկություններ

Եթե այլ հարցեր ունեք, օգնության համար զանգահարեք
Էթիկայի գրասենյակ։
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Ես պատասխանատու կերպով եմ օգտագործում ռեսուրսները
Cisco-ն վստահում է ինձ, որ ես ողջամտորեն կպահպանեմ և կպաշտպանեմ
կազմակերպության ռեսուրսները, ինչպիսիք են՝ համակարգիչները, հեռախոսները,
մուտքը դեպի Ինտերնետ, պատճենահանող ﬔքենաները և աշխատանքային
պարագաները։ Ես պատրաստակամ եմ օգտագործել ﬔր ռեսուրսները ճիշտ և
ողջաﬕտ կերպով։

Ի՞նչ է թույլատրելի և ի՞նչ է արգելվում։
Ընկերության ﬕջոցները տրամադրվում են աշխատանքի
համար։
Ընկերության ﬕջոցները պետք է բացառապես օգտագործվեն
աշխատանքի նպատակով և ﬔր ռազմավարական
նպատակները առաջ մղելու համար։ Յուրաքանչյուրս պետք
է զերծ ﬓանք անիմաստ օգտագործուﬕց և չարաշահուﬕց։
Ընկերության ﬕջոցները ներառում են ոչ ﬕայն ֆիզիկական
տարածքը, ուր Դուք աշխատում եք, բայց նաև այլ ոչֆիզիկական ﬕջոցները։ Դուք գաղտնիության ակնկալիքներ
չունեք, երբ օգտագործում եք ընկերության տարածքները
և ռեսուրսները, քանզի դրանք պատկանում են Cisco-ին։
Հետևաբար, նյութերը, որոնք փոխանցվել կամ պահվել
են ընկերության ռեսուրսներում կարող են վերցվել և
ուսուﬓասիրվել։

Ծանուցում. Երբ աշխատակիցները օգտագործում են
իրենց անձնական սարքերը (սմարթֆոն, պլանշետ և այլն)
աշխատանքի համար, նրանք դեռևս պետք է պաշտպանեն
ընկերությանը վերաբերող ցանկացած տեղեկություն, որը
փոխանակվում կամ պահպանվում է այդ սարքերի վրա։
(կարդացեք «Ինձ վստահում են գաղտնի և սեփականության
իրավունք պարունակող տվյալներ»)։

Cisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ

Տեսանյութեր և սոցիալական լրատվաﬕջոցներ
օգտագործելիս՝ եղեք հարգալից և պրոֆեսիոնալ։
Cisco-ն խրախուսում է աշխատակիցներին օգտագործել
սոցիալական ցանցերը՝ ընկերության գործերն
իրականացնելու ինչպես նաև համագործակցությունն
ու նորարարությունը խթանելու համար։ Մենք չենք
փակում սոցիալական ցանցերի կայքերը։ Ինչպես նշված
է ﬔր Սոցիալական ﬕջոցների քաղաքականության ﬔջ,
շատ կարևոր է խուսափել մտավոր սեփականության
սխալ օգտագործուﬕց և ցանկացած գաղտնի կամ
սահմանափակված տեղեկատվության բացահայտուﬕց
(կարդացեք «Ինձ վստահում են գաղտնի և սեփականության
իրավունք պարունակող տվյալներ»)։ Ինտերնետից դուրս
վարքագծի պատշաճ կանոնները վերաբերվում են նաև
«առցանց» աշխարհին։ Եթե երբևիցե վստահ չեք, հարց
ներկայացրեք Գլոբալ սոցիալական ցանցերի հանրության
ֆորուﬕն կամ internetpostings@cisco.com հասցեով։
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Թույլատրված է
Բիզնեսի համար օգտագործում
Էլ. նամակների, համակարգիչների և կապի այլ
համակարգերի բարեխիղճ, օրինական և մասնագիտական
օգտագործումը աշխատանքի համար ընդունելի է։ Սա
ներառում է Cisco-ի ապրանքանիշի պաշտպանությունը։
Մեր հեղինակային իրավունք պարունակող
աշխատանքները (ինչպիսիք են՝ փաստաթղթերը,
աղյուսակները, պատկերները, տեսանյութերը, աուդիո
ձայնագրությունները և ծրագրերը) ﬕայն պետք է
օգտագործվեն բիզնեսի նպատակներով՝ համաձայն Cisco-ի
քաղաքականությունների։
Սահմանափակ անձնական օգտագործում։
Երբեﬓ, ողջաﬕտ չափերով, թույլատրվում է օգտագործել
ընկերության ﬕջոցները անձնական նպատակների համար,
եթե դա չի հակասում Cisco-ի շահերին կամ բացասական
կերպով ազդում կատարողականության վրա (Ձեր կամ մյուս
աշխատակիցների)։
Ծանուցում. Բազմազանության ուղղորդմանը վերաբերող
ընկերության ռեսուրսները անձնական համոզմունքի
համար օգտագործման թեմաների կամ գործունեության
համար, կարդացեք ՝ Աշխատակիցների անձնական
համոզնմունքներին վերաբերող գործունեության համար
Cisco-ի ﬕջոցների օգտագործման քաղաքականությունը։
Քաղաքական գործունեություն
Դուք կարող եք մասնակցել քաղաքական գործունեությանը
Ձեր սեփական փողերով և Ձեր ժամանակին։
Ներքին կապի ﬕջոցների պատշաճ օգտագործում
Cisco-ի ներքին կապը (քննարկման ֆորուﬓեր, Jive-ի
կողﬕց տրամադրվող աշխատակիցների համայնքներում
հայտարարությունները, ﬔյլերները և այլն) աջակցում
են համագործակցությանը և աշխատակիցների ﬕջև
հարաբերություններին։ Կապի այս ﬕջոցների օգտագործումը
պետք է համապատասխանի Cisco-ի վստահության,
ազնվության, ներգրավվածության, ուրիշներին հարգելու
արժեքներին։
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Արգելվում է կամ թույլտվության
կարիք կա
Cisco-ի ﬕջոցների օգտագործումը ոչ-հիﬓարկի
նպատակներով
• Առանց թույլտվության ժամանակավոր ﬕ
վերցրեք կամ հեռացրեք Cisco-ի ﬕջոցները
ընկերության տարածքից։
• Երբեք դրանք ﬕ օգտագործեք Ձեր սեփական
բիզնեսին, խորհրդատվական գործունեությանը
կամ դրսի դրամահավաքի գործունեությանը
աջակցելու համար։
• Անգամ Cisco-ի ﬕջոցները, որոնք նշված են
որպես«ﬓացորդ», աղբ կամ նախատեսված են
վերամշակման համար, առանց թույլտվության
չեն կարող օգտագործվել ոչ-հիﬓարկի
նպատակներով։
• Cisco-ի ապրանքանիշը չպետք է օգտագործվի
ոչ-հիﬓարկի նյութերի վրա կամ ընկերության
կողﬕց չգրանցված, օգտագործվող և
ղեկավարվող դոﬔյնի անվան ﬕ մաս։
Բացասական ազդեցություն
Ընկերության ﬕջոցների Ձեր օգտագործումը երբեք
չպետք է հանգեցնի լրացուցիչ էական ծախսերի,
աշխատանքի ընդհատման կամ Cisco-ի համար
ցանկացած այլ ﬖասի։
Անօրեն կամ վիրավորական
Մուտք ﬕ գործեք, ﬕ տարածեք, ներբեռնեք կամ
վերբեռնեք նյութեր, որոնք արգելվում են օրենքով
կամ սեռական թեմա են պարունակում։ Մի տարածեք
կամ վերբեռնեք նյութեր, որոնք պարունակում են
վիրավորական տեքստ, երրորդ կողﬕց հեղինակային
իրավունքի նյութեր՝ առանց տիրոջ թույլտվության,
կամ ցանկացած բան, որ բացասական կերպով
կազդի Cisco-ի վրա, ինչպես նաև նսեմացուցիչ
ﬔկնաբանություններ ռասայի, սեռի, սեռական
կողﬓորոշման, տարիքի կամ կրոնի վերաբերյալ։

Cisco-ի ﬕջոցների օգտագործումը քաղաքական
նպատակներով
• Ընկերության նվիրատվություններ – Ոչ ﬕ
ﬕջոց, ներառյալ աշխատանքի ժամը, Cisco-ի
տարածքների կամ սարքավորուﬓերի
օգտագործումը կամ ուղղակի դրամական վճար
չի կարող տրամադրվել քաղաքական
թեկնածուին, քաղաքական գործունեության
կոﬕտեին կամ օրենսդրական առաջարկին՝
առանց Համաշխարհային կառավարության
գործերով փոխտնօրենի գրավոր
թույլտվության։ Ծանուցում. Անձնական
քաղաքական նվիրատվությունների մասին
կարդացեք «Ես հետևում եմ օրենքին» բաժինը
• Այլ գործունեություն կամ լոբբինգ – Բացի
պատահական օգտագործուﬕց, ընկերության
ﬕջոցների օգտագործումը քաղաքական
գործունեության կամ լոբբինգի համար,
արգելվում է՝ առանց Համաշխարհային
կառավարության գործերով փոխտնօրենի
գրավոր թույլտվության։
Ներքին կապի ﬕջոցների ոչ նպատակային
օգտագործում
• Էլ. նամակները և ﬔյլերները չեն կարող
օգտագործվել՝ ապօրինի և խարդախ
գործունեություն ծավալելու, կամ ստիպելու
կամ խրախուսելու ﬔկ այլ անձին
պայմանագիրը խախտելու համար։
• Ներքին կապի ﬕջոցները չեն կարող
օգտագործվել քաղաքական գործունեության
համար՝ առանց Համաշխարհային
կառավարության գործերով փոխտնօրենի
գրավոր թույլտվության։
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Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե…
Ի՞նչ կլինի, եթե ես անձնական գործեր անեմ Cisco-ի
համակարգչի վրա կամ աշխատանքային հեռախոսով։ Դա
կարելի՞ է։
Հիﬓականում, ընկերության ռեսուրսների սեփական
կարիքների համար սահմանափակ օգտագործումը
թույլատրվում է, եթե դա Cisco-ի համար չի ներկայացնի
էական ծախս, չի ընդհատի աշխատանքը, և
գործունեությունը չի խախտի քաղաքականությունները և
օրենքները։
Ի՞նչ կլինի, եթե ես ունեմ կողﬓակի բիզնես, որը,
ինչպես պարզվել է Cisco-ի կողﬕց, շահերի բախում
չի ներկայացնում։ Կարո՞ղ են իմ հաճախորդները
հաղորդագրություններ թողնել Cisco-ի իմ ձայնային
փոստին։
Cisco-ի ﬕջոցների օգտագործումը պետք է լինի ﬕայն
ընկերության բիզնեսի համար։ Աշխատակիցներին
չի թույլատրվում օգտագործել ﬕջոցները՝ երկրորդ
աշխատանքին, ինքնազբաղվածությանը կամ
խորհրդատվական գործունեությանը աջակցելու համար։
Կարո՞ղ եմ ես օգտագործել Cisco էլ . փոստի հանրային
ﬔյլերը՝ համատեղ օգտագործելու իմ բաժանորդագրված
հաշիվը՝ մյուս աշխատակիցներին վճարովի
ծառայություններ մատուցելու համար։
Ոչ, Դուք չեք կարող ուրիշներին առաջարկել Ձեր
բաժանորդագրված հաշվի օգտագործումը՝ Cisco-ի
հանրային ﬔյլերի ﬕջոցով։ Այդ անելը կարող է խախտել
բաժանորդագրության պայմանները և, հավանաբար,
իրավական հետևանքներ կունենա Ձեր և Cisco-ի համար։

Գործիքներ/Ռեսուրսներ
●●

Էլ. նամակի ﬔյլերի բաշխման քաղաքականություն

Եթե այլ հարց ունեք, աջակցության համար կապվեք
Էթիկայի գրասենյակի հետ։

Cisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ
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Ես խուսափում եմ շահերի բախուﬕց
Կարևոր է անել այն, ինչ ճիշտ է Cisco-ի համար։ Դա նշանակում է՝ խուսափել
իրավիճակներից, որոնք ստեղծում են, կամ թվում է, թե ստեղծում են, բախում իմ
անձնական շահի և Cisco-ի շահերի ﬕջև։

Ի՞նչ է շահերի բախումը։
Շահերի բախում տեղի է ունենում, երբ աշխատակցի
անձնական գործունեությունը կամ հարաբերությունները
խանգարում են իր անաչառությանը՝ անել այն, ինչ լավ է
ընկերության համար։ Փաստացի կամ այդպես երևացող
շահերի բախումը կարող է նաև նվազեցնել բաժնեմասերի
արժեքը և ենթարկել Cisco-ին իրավական և/կամ
հեղինակային պարտավորության։ Cisco-ի աշխատակիցներից
ակնկալվում է, որ նրանք ջանասիրաբար խուսափեն նման
բախուﬓերից։

Cisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ

Շահերի բախում

Այդպես երևացող կամ փաստացի

Ընկերության
շահերը և
պարտականությունները

Արտաքին բիզնես շահեր
Ընտանիք և ընկերներ
Արտաքին խորհուրդներ Կապ
Նվերներ և զվարճություններ

Անձնական
Շահեր կամ
Հավատարմություններ
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Ահա հինգ աﬔնատարածված իրավիճակները,
որոնք կարող են հանգեցնել շահերի բախման (COI)՝
1) Արտաքին բիզնես շահեր
• Արտաքին վճարվող նախագծեր կամ այլ աշխատանք (բացահայտման գործիք)
• Նոր ապրանքների մշակում, ներառյալ՝ գյուտեր և աշխատություններ
(բացահայտման գործիք)
• Cisco-ի սարքերի վաճառք և սպասարկում (չի թույլատրվում)
• Cisco-ի հետ կապ ունեցող ընկերության սեփականություն կամ ներդրում
(ներդրման բացահայտում)
2) Ընտանիք և ընկերներ
• Շփումը նրանց հետ, որպես Cisco-ի մատակարարներ, կապալառուներ,
խորհրդատուներ, գործընկերներ, հաճախորդներ կամ մրցակիցներ
• Նրանց աշխատանքի ընդունումը Cisco

Նման դեպքերում կապվեք Էթիկայի գրասենյակի հետ։

3) Արտաքին խորհուրդներ
• Շահույթ հետապնդող, տեխնիկական և պետական խորհուրդներ
(խորհուրդների բացահայտման գործիք)
• Մասնագիտական ընկերակցություններ և շահույթ չհետապնդող
խորհուրդներ (խորհուրդնե րի բ ա ցա հայտմա ն գործիք)

COI-ի առաջին չորս կատեգորիաների բացատրությունները
և պահանջվող գործողությունները նկարագրված են
Cisco-ի Շահերի բախման քաղաքականության և
Ներդրուﬓերի քաղաքականության ﬔջ։
Նվերների, զվարճությունների և հյուրընկալության
մասին մանրամասները ներկայացված են Cisco-ի
Նվերների և զվարճությունների քաղաքականության ﬔջ։
Հղում կատարեք այս քաղաքականություններին, եթե
Ձեր արտաքին գործունեությունը, իրավիճակը կամ
հարաբերությունը հնարավոր է, որ ստեղծի շահերի
բախում կամ թողնի դրա տպավորությունը։
Հնարավոր չէ թվարկել ցանկացած պոտենցիալ COI-ի
իրավիճակը։ Եթե վստահ չեք, աջակցության համար
կապվեք Էթիկայի գրասենյակի հետ կամ
corporate_compliance@cisco.com՝ հաճախորդներին
նվերներ առաջարկելու վերաբերյալ հարցերով։ ։

4) Կապ
• Բանախոսության հրավեր (ստուգեք Ձեր ﬔնեջերի հետ)
• Աջակցություններ (ուղե ցույցեր)
• Անձնական վկայակոչուﬓեր Cisco-ի գործող և նախկին աշխատակիցների
համար (տես Սոցիալական ցանցերի քաղաքականությունը)

5) Նվերներ և զվարճություն
• Քանզի կան տարբեր հիﬓավոր բիզնես սցենարներ, որտեղ փոխանակվում են
նվերներ/զվարճություն, որտեղ աշխարհով ﬔկ գործում են համապատասխան
օրենքները, կան քաղաքականություններ/գործիքներ, որ նախատեսված են այս
դեպքերի համար։
Առաջարկ՝ Նվերների, ճամփորդության և զվարճության (GTE) բացահայտման
գործիք
Cisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ
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Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե…

Գործիքներ/Ռեսուրսներ

Ի՞նչ կլինի, եթե ես մշակել եմ ﬕ ապրանք, որը, իմ կարծիքով,

Ի՞նչ կլինի, եթե իմ ընկերոջ դուստրը ցանկանում է

նպաստավոր կլինի Cisco-ի համար։ Կարո՞ղ եմ ես դառնալ
Cisco-ի մատակարարը։
Cisco-ի աշխատակիցների հետ կնքած ցանկացած
Սեփականության իրավունք պարունակող տեղեկության
և գյուտի հանձնարարության պայմանագրով՝ Ciscoին են պատկանում ցանկացած գյուտի իրավունքները,
որը վերաբերում է Cisco-ի ընթացիկ կամ սպասվող
հետազոտության և մշակման շահերին, և աշխատակիցները
պարտավոր են Cisco-ին հայտնել բոլոր այդ գյուտերի մասին։
Եթե իրավիճակը ներառում է ﬕ ապրանք, որը մշակվել է
նախքան Cisco-ում աշխատելը, քանզի այս իրավիճակը
կարող է առաջացնել հավատարմության բաժանում
կամ շահերի բախման տպավորություն թողնել, Cisco-ն
հիﬓականում չի գնի ապրանքը կամ ծառայություն ﬔր
աշխատակիցներից՝ հազվադեպ բացառությամբ։ Նախքան
այսպիսի համաձայնություն նկատի առնելը, Դուք պետք է
գրավոր թույլտվություն ստանաք Էթիկայի գրասենյակից և Ձեր
ընկերությունում Cisco-ի փոխտնօրենից։

աշխատանքի դիﬔլ իմ հաշվետվության շղթայում։ Կարո՞ղ եմ
ես ուղարկել իր ռեզյուﬔն ուղղակի գործի ընդունող ﬔնեջերին
(ով ուղղակի ինձ է հաշվետու)։
Մեր նոր գործի ընդունած լավագույն աշխատակիցներից
ոմանք եկել են հենց աշխատակցի ուղղորդմամբ։ Սակայն,
շահերի բախման տպավորությունը բացառելու համար,
խնդրեք Ձեր ընկերոջ դստերը, որպեսզի աշխատանքի համար
դիﬕ սովորական ընթացակարգով, Դուք չեք ցանկանա,
որպեսզի աշխատանքի ընդունող ﬔնեջերը ստիպված
զգա աշխատանքի ընդունելու ﬕ անձի ﬕ այլ պատճառով,
բացի այն, որ այդ անձը լավագույնն է Cisco-ի համար։ Եթե
լրացուցիչ խորհրդի կարիք կա, կապվեք Էթիկայի գրասենյակի
կամ GBS HR Support-ի հետ։

Ի՞նչ կլինի, եթե իմ բարեկաﬓերից կամ մոտ ընկերներից
ﬔկը աշխատում է որպես Cisco-ի հաճախորդ կամ
մատակարար։ Ես պարտավո՞ր եմ տեղեկացնել որևէ ﬔկին այս
հարաբերությունների մասին։
Անգամ եթե Դուք անﬕջականորեն չեք աշխատում Ձեր
ընտանիքի անդաﬕ կամ ընկերոջ հետ, ցանկացած իրավիճակ,
որը անգամ տպավորություն է թողնում շահերի բախման,
պետք է տեղեկացվի Cisco-ին։ Եթե Ձեր բարեկաﬕ/ընկերոջ
աշխատանքը և Ձեր աշխատանքային պարտականությունները
երբևիցե փոխհատվելու հնարավորություն ունեն, Դուք պետք
է տեղեկացնեք այդ հարաբերության մասին Ձեր ﬔնեջերին և
Էթիկայի գրասենյակին։
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Ստացում. Բիզնես նվերների և զվարճությունների գործիք
Առաջարկ. Նվերների, ճամփորդության և զվարճության
բացահայտման գործիք
Շահերի բախման բացահայտում (Դրսի աշխատանք,
Ընտանիքի անդամ և Գյուտ, ապրանք և մտավոր
սեփականություն)
Արտաքին խորհրդին մասնակցության բացահայտում
(շահույթ չհետապնդող, տեխնիկական
խորհրդատվության կամ հանրային/պետական
խորհուրդներ)
Իրավական պայմանագրեր
Իրավական քաղաքականությունները՝ ﬔկ հայացքով
Ներքին ցանցային ձևաթուղթ
Cisco-ի աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր

Ի՞նչ կլինի, եթե տեղական ոչ-առևտրային կազմակերպությունը
փնտրում է տեղեկատվական համակարգ մշակողի։ Կարո՞ղ եմ
ես կամավոր հիմունքներով կամ «կողքից» աշխատել նրանց
համար։
Դա կախված է, թե ինչ տեսակի ոչ-առևտրային
կազմակերպություն է և թե ին տիպի տեղեկատվական
համակարգի աշխատանք եք իրականացնելու։ Շահերի
ցանկացած բախուﬕց խուսափելու համար, կապվեք Էթիկայի
գրասենյակի հետ։

Եթե այլ հարց ունեք, աջակցության համար կապվեք Էթիկայի
գրասենյակի հետ։
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Ես հասկանում եմ ﬔր նվերների և զվարճությունների քաղաքականությունը
Cisco-ում՝ ﬔնք խրախուսում ենք հաջող աշխատանքային հարաբերություններ
և բարի կամք ﬔր գործընկերների հետ, ովքեր շատ կարևոր են ﬔր հաջողության
համար։ Եթե տեղին է, ես կարող եմ հաճախորդին կամ գործընկերոջը առաջարկել
կամ նրանցից ընդունել նվեր կամ զվարճություն, սակայն հասկանում են, որ
պետք է զգույշ լինեմ, որպեսզի չստեղծվի ﬕ իրավիճակ, որը շահերի բախման,
հավատարմության բաժանման կամ բիզնես որոշման վրա ազդեցության փորձի
տպավորություն ստեղծի։

«Դա ընդաﬔնը մունքեյկ է…» Տեքստ

Որո՞նք են նվերներ առաջարկելու նպատակահարմար ձևերը։
«Նվերներ և զվարճություն» նշանակում է ցանկացած
արժեքավոր բան։ Անձի աշխատանքի ընթացքում իրեն
տրված նվերը կամ զվարճությունը պետք է՝

վարքագծի կանոններին) Գլոբալ ծախսերի
քաղաքականությանը և Գլոբալ աշխատակիցների
ճամփորդության քաղաքականությանը

•

•
• Լինի համապատասխան և գործին վերաբերող
• Լինի բաց և թափանցիկ
• Լինի ամբողջովին բացահայտված և նախապես
համաձայնեցված GTE բացահայտման գործիքի
ﬕջոցով, եթե արժեքը գերազանցում է Առաջարկվող
ծախսերի GTE-ի քաղաքականության սահմանային
չափը։
• Ունենա ոչ ﬕ պարտավորություն կամ ակնկալիք
(նշված կամ ակնկալվող), անկախ արժեքից
• Ունենա ողջաﬕտ արժեք (համաձայն
Cisco-ի քաղաքականության)՝ ըստ Նվերներ,
ճամփորդություն և զվարճություն (GTE), Գլոբալ
ծախսեր և ճամփորդություն գլոբալ ճամփորդության
ծախսեր
• Համապատասխանի ստացողի կազմակերպության
քաղաքականությանը և կանոններին
• Համապատասխանի օրենքներին և
կանոնակարգերին (երկու կողﬔրի), Cisco-ի
քաղաքականությանը (ներառյալ ﬔր Գործարար
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Նվերի առաջարկի ցանկացած բացառություն, որտեղ
արժեքը գերազանցում է GTE քաղաքականության
ﬔջ նշված սահմանային չափը, պետք է նախապես
հաստատվի GTE բացահայտման գործիքի ﬕջոցով,
որտեղ այս բացահայտուﬓերը ավտոմատ կերպով
ուղարկվում են Ձեր անﬕջական ﬔնեջերին, Ձեր
կազմակերպության տնօրենին և փոխտնօրենին
(եթե արժեքը գերազանցում է $5000), և Գլոբալ
համապատասխանության թիﬕն՝ հաստատման
համար։
Նախքան ցանկացած նվեր, ճամփորդություն, ուտելիք,
հյուրասիրություն կամ ցանկացած այլ արժեքավոր
բան տալը կամ ստանալը, Դուք պետք է կարդաք
Նվերների և զվարճության քաղաքականությունը
տալու կամ ստանալու համար և, անհրաժեշտության
դեպքում, բացահայտել՝ հետևյալ գործիքների ﬕջոցով՝
Բացի այդ, Cisco-ի աշխատակիցը երբեք չպետք է՝

Հաճախորդներից, մատակարարներից կամ բիզնես
գործընկերներից ստանալը՝ Բիզնես նվերների և
զվարճությունների բացահայտման գործիք
Հաճախորդներին, մատակարարներին կամ
բիզնես գործընկերներին առաջարկելը՝ Նվերների,
ճամփորդության և զվարճության (GTE)
բացահայտման գործիք

Բացի այդ, Cisco-ի աշխատակիցը երբեք չպետք է՝
•
Առաջարկի, ընդունի կամ խնդրի՝
• Ցանկացած բան, որն ապօրինի, տհաճ,
վիրավորական է կամ կխայտառակի Cisco-ին
• Կանխիկ կամ կանխիկին համարժեք կամ նվեր
քարտեր և վաուչերներ
• Մի բան, որ համաձայնության մաս է՝ անել որևէ
բան դրա փոխարեն (quid pro quo)
•
Օգտագործի իր սեփական դրամը կամ
ﬕջոցները հաճախորդների, կապալառուների
կամ մատակարարների նվերների կամ
զվարճությունների համար՝ դոլարային
սահմանաչափից ավել գնով։
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Պետական աշխատողները և գործակալությունները

Աշխատուժ

Այլ նկատառուﬓեր

Ավելի խիստ կանոններ և ընկերության քաղաքականություն

Կան քաղաքականություններ, որոնք վերաբերում են Cisco-ի

Երրորդ կողﬕց առաջարկները Cisco-ի աշխատակցի

կիրառվում են այն դեպքերում, երբ ﬔնք հարաբերվում ենք

աշխատակիցների տրված նվերներին։

ճամփորդության համար

պետական մարﬕնների և դրանց աշխատակիցների կամ

Աշխատակիցները պետք է հավատարիմ ﬓան Գլոբալ

ներկայացուցիչների հետ։ Ոչ ﬕ արժեքավոր բան չպետք է

Ընկերության նվերները աշխատակիցներին

աշխատակցի ճամփորդության քաղաքականությանը, նախքան

խոստացվի, առաջարկվի կամ տրամադրվի պետական մարﬓի

Հղում կատարեք Գնահատման քաղաքականությանը՝

կընդունեն երրորդ կողﬕ առաջարկը վճարել Cisco-ի

աշխատակիցներին ուղղակի կամ անուղղակի կերպով՝

կանոնների համար, որոնք վերաբերում են դեպքերին, երբ

աշխատակցի ճամփորդության ծախսերը։

փորձելով ազդել պետական ծառայողի վրա՝ գործելու կամ

ընկերությունը նվերներ կամ գնահատման մրցանակներ է

զերծ ﬓալու գործելուց՝ բիզնեսի համար առավելություն

տրամադրում աշխատակիցներին։

Cisco-ի նվիրատվությունները բարեգործական

կազմակերպություններին

ստանալու կամ պահպանելու նպատակով։ Օգնության համար
կապվեք Գլոբալ համապատասխանության թիﬕն (corporate_

Նվերներ ժամանակավոր աշխատակիցներին

Կորպորատիվ նվիրատվությունները պետական մարﬕններին

compliance@cisco.com)։

(պայմանագրային և ժամանակավոր աշխատակիցներ)

կամ կորպորատիվ բարեգործական նվիրատվությունները

Պայմանագրային և ժամանակավոր աշխատակիցների

շահույթ չհետապնդող/ոչ-պետական կազմակերպություններին

Միացյալ Նահանգների Կառավարություններ

նվերները փոխհատուցելի չեն Cisco-ի փոխհատուցման

պետք է համապատասխանեն Cisco-ի Կառավարության և

Նախքան ԱՄՆ դաշնային, նահանգային կամ տեղական

գործիքի ﬕջոցով։

բարեգործական նվիրատվությունների քաղաքականությանը։

ուշադրությամբ կարդացեք Cisco-ի ԱՄՆ Հանրային

Աշխատակիցների ﬕջև անձնական նվերներ

Տեղական նվիրատվության սովորույթներ

բնագավառի էթիկայի օրենքը և նվերի/ հյուրասիրության

Աշխատակիցների ﬕջև անձնական նվերները իհարկե

(երկրի կամ մշակույթի վրա հիﬓված)

քաղաքականության սահմանները։

թույլատրելի են, բայց դա պետք է արվի հարգալից կերպով։

Այս դեպքերում, նվերներ կարելի է ընդունել ﬕայն Cisco-ի

Ծանուցում . Օրենքը արգելում է բոլոր նվերները ԱՄՆ

Ուշադրություն պետք է դարձվի նվերներին, որոնք տրվում են

անունից՝ Ձեր բաժնի փոխտնօրենի և Ձեր HR ﬔնեջերի

Կոնգրեսի և Աշխատակազﬕ և ԱՄՆ Կառավարության

ﬔնեջերի և նրա անﬕջական հաշվետուների ﬕջև կամ երբ

գրավոր թույլտվությամբ։ Ցանկացած ստացված նվեր պետք է

աշխատակիցներին, ներառյալ ուտելիքի համար վճարելը։

աշխատակիցների ﬕ խումբ դրամ է հավաքում աշխատակցին

անﬕջապես փոխանցվի HR-ին կամ Cisco-ի հիﬓադրաﬕն։

խմբակային նվերի համար։

Ծանուցում. Ստացված իրերը կարող են ուղղակիորեն

աշխատակցին նվեր կամ զվարճություն առաջարկելը,

Կառավարություններ ԱՄՆ-ից դուրս։

նվիրաբերվել Cisco-ի կողﬕց հաստատված շահույթ

Տարբեր երկրներ օրենքներ ունեն՝ սահմանափակելով

Վիճակախաղ

չհետապնդող կազմակերպությանը (թվարկված են

պետության հետ կապված (կամ պետության կողﬕց

Արդար, ոչ խտրական և հասարակական ֆորումում անցկացվող

Հանրային կապեր կայքում)։

ղեկավարվող գործակալությունների) աշխատակիցներին

վիճակախաղին կամ էժան գներով վաճառքին մասնակցելը

նվերներ տալը։ Նախքան որևէ արժեքավոր բան տալը ոչ-

հիﬓականում թույլատրվում է, բացառությամբ, եթե մրցանակը

ԱՄՆ կառավարության աշխատակցին, հղում կատարեք

$500-ից ավել է։ Դոլարային չափաբաժնից ավելին արժեցող

Ծախսեր առաջարկելու համար նվերների, ճամփորդության և

մրցանակները կարող են ընդունվել ﬕայն Ձեր ﬔնեջերի և

զվարճության քաղաքականությանը։

Էթիկայի գրասենյակի կողﬕց գրավոր թույլտվությամբ։

Բոլոր դեպքերում, կարող է ստեղծվել անպատշաճության
տպավորություն (տես «Ես հետևում եմ օրենքին»)։

Cisco-ի կողﬕց հովանավորվող հանդիպուﬓեր/

Միջոցառուﬓեր պետական ցանկացած ներկայացուցչի հետ
Դուք պետք է օգտագործեք Նվերների, ճամփորդության և
զվարճության (GTE) բացահայտման գործիքը՝ թույլտվություն
ստանալու համար, նախքան կհրավիրեք ցանկացած
պետական հյուրին, երբ Cisco-ն է վճարում պետական հյուրի
ճամփորդության և/կամ հյուրանոցում ﬓալու ցանկացած մասը։
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Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե…
Որպես Cisco-ի իմ աշխատանքի ﬕ մաս, ես աշխատում եմ
տեղական կառավարության պաշտոնյայի հետ։ Քանզի հիմա
տոներ են, կարո՞ղ եմ ես նրան մրգերի զամբյուղ նվիրել։
Դա կախված է իրավիճակից։ Խնդրում ենք կապվել Cisco-ի
Գլոբալ համապատասխանության թիﬕն՝ ուղարկելով էլ.
նամակ corporate_compliance@cisco.com հասցեով։ Եթե
պետական պաշտոնյաները կամ պետական սեփականություն
հանդիսացող կամ նրա կողﬕց հսկվող կառույցների (օրինակ՝
հեռահաղորդակցություն, հանրային համալսարաններ
և հիվանդանոցներ) աշխատակիցներն են ներգրավված,
հակա-կոռուպցիոն օրենքները աշխարհով ﬔկ և Cisco-ի
քաղաքականությունը խստորեն ﬔրժում են նվերները՝
կանխելով կաշառքը կամ անգամ կաշառքի տպավորությունը։
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ուսուﬓասիրեք Cisco-ի
Գլոբալ «Հակա-կոռուպցիոն և կաշառքի քաղաքականությունը»
կամ «Նվերներ, ճամփորդություն և զվարճանքներ՝ բիզնես
ծախսերը առաջարկելու համար» կամ «ԱՄՆ Հանրային
բնագավառի քաղաքականությունը» կամ corporate_
compliance@cisco.com։
Ի՞նչ կլինի, եթե մատակարարը ինձ առաջարկում է երկու
հիանալի տոմս ռեգբիի խաղի համար։ Կարո՞ղ եմ ես դրանք
ընդունել։
Դա կախված է իրավիճակից։ Որքա՞ն է տոմսերի
շուկայական գինը։ Մատակարարը կմասնակցի՞ խաղին
Ձեզ հետ, թե՞ տոմսերը անձամբ Ձեզ համար են։ Ձեզանից
որևէ փոխհատուցում սպասվու՞մ է։ Կարդացեք Նվերների և
զվարճությունների քաղաքականությունը՝ պարզելու համա, թե
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Գործիքներ
արդյոք կարող եք ընդունել տոմսերը կամ եթե անհրաժեշտ են
լրացուցիչ քայլեր (օրինակ հրաժարում) Էթիկայի գրասենյակի

Եթե այլ հարց ունեք, աջակցության համար կապվեք Էթիկայի
գրասենյակի հետ։

կողﬕց։
●●

Ի՞նչ կլինի, եթե ինձ զեղչ են առաջարկել
Cisco-ի մատակարարի կողﬕց վաճառվող ապրանքի համար։
Դուք կարող եք ընդունել զեղչը ﬕայն եթե այն պարզորոշ
կերպով հասանելի է բոլորին կամ Cisco-ի բազմաթիվ
աշխատակիցներին, և դա հաստատված է ընկերության
կողﬕց։ Ձեզ անձամբ առաջարկված զեղչը անհարիր է, և այն
ընդունելը կխախտի ﬔր քաղաքականությունը։

●●

ԱՄՆ Հանրային բնագավառի քաղաքականություն

Նվերների, ճամփորդության և զվարճության բացահայտման
գործիք

Դրսի կազմակերպությունը առաջարկեց վճարել իրենց
կողﬕց կազմակերպվող ﬕջոցառմանը մասնակցելու իմ
ճամփորդության համար։ Կարո՞ղ եմ այն ընդունել։
Դա կախված է, թե ով է առաջարկողը, ճամփորդության
նպատակը, կա՞ արդյոք իրական կամ ընկալվող շահերի
բախման վտանգ։ Կան որոշ դեպքեր, երբ թույլատրվում
է ընդունել ողջաﬕտ ճանապարհածախս և ապրելավարձ
հաճախորդից, գործընկերոջից, մատակարարից կամ երրորդ
կողﬕց։ Հատուկ խորհուրդների համար հղում կատարեք
Գլոբալ աշխատակցի ճամփորդության քաղաքականությանը։
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Ինձ վստահում են գաղտնի և սեփականության իրավունք պարունակող տվյալներ
Մեզ վստահում են, որպես աշխարհը փոխող տեխնոլոգիաների առաջատարի։
Սեփականության իրավունք պարունակող և գաղտնի տվյալների գաղտնիության,
ամբողջականության և հասանելիության պաշտպանությունը՝ անկախ նրանից, թե
ﬔր ապրանքի ստեղծուﬓ է, HR-ը, ֆինանսները, հաճախորդը, մատակարարը կամ
ապրանքանիշը, դարձնում է ﬔզ գլոբալ շուկայի առաջատարը։

Վստահություն
Մենք թափանցիկ, վստահելի և հաշվետու ենք։ Մենք ﬕ ձևով
ենք շահում ﬔր հաճախորդների վստահությունը՝ հավատարիմ
ﬓալով տվյալների պաշտպանությանը և գաղտնիության
քաղաքականությանը։ Տվյալների պաշտպանությունը
պահանջում է, որպեսզի յուրաքանչյուր աշխատակից ձեռնարկի
նախաձեռնող ﬕջոցառուﬓեր՝ ապահովելով ցանկացած
գաղտնի կամ սեփականության իրավունք պարունակող
տեղեկությունները, որոնք ﬔրն են կամ տրվել կամ վստահվել
են Cisco-ի ﬔր հաճախորդների, աշխատակիցների կամ
երրորդ կողի կողﬕց։

Ինչպե՞ս կարող եմ պաշտպանել Cisco-ի ﬕջոցները։
Մի տրամադրեք տեղեկություններ Cisco-ի, ﬔր
հաճախորդների կամ գործընկերների վերաբերյալ այլ
անձանց՝ առանց ստանալու պահանջվող հաստատուﬓեր
և գրավոր համաձայնություններ։ Անգամ եթե թվա, որ դա
անﬔղ տեղեկատվության հարցում է, դա կարող է հանգեցնել
լուրջ ﬖասի ﬔր ընկերության համար։ Ուշադիր եղեք
տեղեկություններ տրամադրելու մասին ցանկացած անձի
խնդրանքի վերաբերյալ՝ լինի դա Cisco-ի ներսից, թե՝ դրսից,
ներառյալ՝
• Ընդհանուր բիզնես ﬕտուﬓեր
• Մեր աշխարհագրական տարածքի բիզնես
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• Ապրանքի և ծառայության գնագոյացում, ամրագրում կամ
առաքում
• Հաճախորդի անուններ, կոնտակտային տվյալներ կամ
Cisco-ի հաճախորդի վերաբերյալ այլ տեղեկություններ
• Ապրանքի պատրաստման ժամկետներ
• Դատական հայցեր կամ մտավոր սեփականության վեճեր
• Մատակարարներ
• Մտավոր ﬕջոցներ
• Գնագոյացում
• Ապրանքի մշակում
Երբեﬓ աշխատակիցների հետ կապվում են «արտաքին
ազդեցությունները», որոնք տեղեկությունների են փնտրում
Cisco-ի բիզնեսի, մարդկանց, հաճախորդների կամ
գործընկերների մասին։ Այս անձանց հետ ցանկացած
աշխատակցի շփում՝ լինի դա մամուլ, արդյունաբերության
վերլուծաբաններ կամ ֆինանսական աշխարհի անդաﬓեր,
պետք է համակարգվի համապատասխանաբար Գլոբալ

Գաղտնիություն
Որպես ﬔր աշխատանքի ﬕ մաս, Ձեզ կարող է հասանելի
լինել անձնական տվյալները, ներառյալ՝ տեղեկություններ
Cisco-ի հաճախորդների և մատակարարների
աշխատակիցների և նրանց վերջնական հաճախորդների
մասին։ Դուք կարող եք տեսնել, օգտագործել կամ
ուրիշին հայտնել այս տեղեկությունները ﬕայն ﬔծ
անհրաժեշտության դեպքում և երբ պետք է իրականացնեք
Ձեր պարտականությունները և համապատասխան Cisco-ի
քաղաքականության, տեղական օրենքների և կանոնակարգերի։
Եթե Դուք կասկածեք ցանկացած գողություն կամ չարտոնված
մուտք դեպի անձնական տվյալները, անﬕջապես հաղորդեք
ադ ﬕջադեպի մասին՝ օգտագործելով CLIP գործիքը։ Եթե
հացեր ունեք անձնական տվյալների հետ աշխատելու
վերաբերյալ, խորհրդակցեք Ձեր տեղական Cisco-ի իրավական
ներկայացուցչի հետ կամ էլ. նամակ ուղարկեք Cisco-ի
Գաղտնիության թիﬕն։

վերլուծության հետ կապերի բաժնի կամ Cisco-ի ներդրողների
հետ կապերի բաժնի կողﬕց։ Այս քաղաքականության
խախտումը շատ լուրջ է և կարող է հանգեցնել
կարգապահական պատժի, ներառյալ՝ աշխատանքից
անﬕջապես ազատումը և հնարավոր դատական կարգով
հետապնդումը՝ անվտանգության օրենքների խախտման
համար։
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Հաճախորդների տվյալներ
Մեր ընկերությունը ձգտում է լինել վստահելի գործընկեր
և Cisco-ի աշխատակիցները պետ ք է նմանապես
պատասխանատու լինեն հաճախորդների ցանկացած տեսակի
տվյալների հետ։

Որո՞նք են հաճախորդի տվյալները։
Դա ցանկացած գրառուﬓ է, որը պարունակում է ապրանք կամ
ծառայություն տրամադրելու հետ կապված տեղեկություններ
Cisco-ի հաճախորդի վերաբերյալ՝ դա լինի թղթի վրա,
էլեկտրոնային տարբերակով, տեսանյութ կամ այլ ձևաչափ։
Սա ներառում է հաճախորդի տվյալներ, որոնք օգտագործվում
կամ պահվում են Cisco-ի կողﬕց, ինչպես նաև հաճախորդի
տվյալներ, որոնք օգտագործում է երրորդ կողմը՝ Cisco-ի
անունից։ Ահա որոշ օրինակներ՝
• Հաճախորդի գործի պարունակություն
• IP հասցեներ և հաճախորդի ցանցի տոպոլոգիական
սխեմաներ
• Հաճախորդների ցանկ
• Հաճախորդի վաճառքի ռազմավարություն և ֆինանսներ
• Սեփականության իրավունքի տեխնիկաներ
• Բիզնեսի կամ ենթակառուցվածքի ռազմավարություններ
• Հաճախորդի վերջնական օգտագործողի մասին տվյալներ

Խստորեն սահմանափակեք հաճախորդի
տվյալների փոխանցումը
Հաճախորդները և այլ արտաքին գործընկերները վստահում
են Cisco-ին իրենց արժեքավոր տեխնոլոգիաները, ﬕջոցները
և/կամ ենթակառուցվածքները, որը երբեﬓ կարող է ներառել
մուտք դեպի իրենց աշխատակիցների և հաճախորդների
զգայուն տեղեկությունները։ Մենք պետք է աշխատենք
պաշտպանել այդ բոլորը։
Հաճախորդների տվյալները պաշտպանելու մասին ավելին
իմանալու համար՝
• Այցելեք CDP կայքը
• Ներգրավվեք Հաճախորդի տեղեկության հաշվարկային
պալատի (CIC) ﬔջ՝ բոլոր հաճախորդների տվյալների
պաշտպանության վաճառքի և ծառայությունների հարցերով
(ներառյալ RFI և RFP)
Այցելեք CIC Jive կայքը
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Ո՞րն է համարվում սեփականության իրավունք պարունակող
տեղեկություն։
Դա արժեքավոր տեղեկություն է, Cisco-ին է պատկանում, նա
իրավունք ունի այն օգտագործելու կամ նրան դա հասանելի
է։ Սեփականության իրավունք պարունակող ﬕջոցները ﬔր
ջանասիրաբար աշխատելու արդյունք են։ Դրանք հաճախ
գաղտնի են և կարող են ներառել՝
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Համակարգչային ծրագրեր և ենթածրագրեր
Աղբյուրի և օբյեկտի կոդ
Ինժեներական գծագրեր
Հեղինակային իրավունքի աշխատանքներ, գաղափարներ և
նորարարություններ
Տեխնիկաներ և գյուտեր (պատենտավորված և ոչ)
Կառուցվածքի հետ կապված ցանկացած տեղեկություն
Ապրանքի սպեցիֆիկացիա կամ փորձնական աշխատանքներ
Ալգորիթﬓեր և բանաձևեր
Սխեմաներ, սխեմատիկներ և կոնֆիգուրացիաներ
Սխեմաներ և ﬔխանիզﬓեր
Հեղինակային և գիտական աշխատանքներ
Գործիքավորման, արտադրության, հավաքման, տեղադրման
և սպասարկման գործընթացներ
Մարկետինգ և գնագոյացում
Նոր ապրանքի ճանապարհային քարտեզ
Հաճախորդների ցանկ կամ տեղեկություններ
Առևտրի գաղտնիքներ
Արժեքներ կամ այլ ֆինանսական տվյալներ (ներառյալ՝
չհայտարարված մամլո հաղորդագրություններ,
գործարքների, գործունեության, գնուﬓերի և ﬕաձուլուﬓերի
վերաբերյալ տեղեկություններ)
Աշխատակիցների աշխատավարձեր և վճարման պայմաններ

Գաղտնիություն. Միայն լիազորված անձանց կամ
գործընթացներին է թույլատրվում մուտք ունենալ դեպի
սեփականության իրավունք պարունակող տվյալները։
Ամբողջականություն. եփականության իրավունք պարունակող
տվյալների ճշտությունը և հավաստիությունը պահպանվում
է՝ պաշտպանելով տեղեկությունների պատահաբար կամ
ﬕտուﬓավոր արված չթույլատրված փոփոխությունից։
Հասանելիություն. ուսալի և ժամանակին մուտք
դեպի սեփականության իրավունք պարունակող
տվյալները թույլատրվում է ﬕայն լիազորված անձանց և
գործընթացներին։

Մեզանից յուրաքանչյուրը պարտավոր է պաշտպանել
Cisco-ին, ﬔր հաճախորդներին, մատակարարներին,
գործընկերներին կամ ﬔզ հետ աշխատող այլոց պատկանող
սեփականության իրավունք պարունակող տվյալների
գաղտնիությունը, ամբողջականությունը և հասանելիությունը։
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Cisco-ի աշխատակիցները ստորագրում են չբացահայտման
համաձայնագիր (NDA), երբ գործի են ընդունվում
(կարող է նաև անհրաժեշտ լինի ստորագրել լրացուցիչ
համաձայնագրեր՝ կախված աշխատանքի բնույթից)։
Բացի համաձայնագրում նշված պարտավորություններից,
բոլոր աշխատակիցները պետք է ենթարկվեն հետևյալ
պահանջներին՝

Տեղեկության օգտագործում և բացահայտում
Խնդրանքներ դրսից
Գաղտնի, սեփականության իրավունք պարունակող
տեղեկությունները, տեղեկությունների պահանջները
և գաղտնի, սեփականության իրավունք պարունակող
տեղեկությունների բացահայտումը երրորդ կողﬕց պահանջում
է գրավոր համաձայնություն։ Խնդրում ենք այցելեր NDA
Central՝ հավելյալ տեղեկությունների համար։
Ներքին Need-to-Know
Գաղտնի, սեփականության իրավունք պարունակող
տեղեկությունները պետք է բացահայտվեն ﬕայն Cisco-ի
այն օրինական բիզնես նպատակներով աշխատակիցներին,
ում հարկավոր են այդ տեղեկությունները աշխատանքը
կատարելու համար։
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Երրորդ կողﬕ տեղեկության անվտանգության ապահովում
Հաճախորդների, գործընկերների, մատակարարների,
կապալառուների և այլ երրորդ կողﬕ կողﬕց ﬔզ
վստահված սեփականության իրավունք պարունակող կամ
գաղտնի տեղեկությունները չպետք է օգտագործվեն կամ
կրկնօրինակվեն Cisco-ի աշխատակիցների կողﬕց, եթե
դրանց օգտագործումը գրավոր կերպով թույլատրված չէ
համապատասխան Cisco-ի Տվյալների հոգաբարձուի և
երրորդ կողﬕ կողﬕց, և նրա տվյալների պաշտպանության
պահանջները հայտնաբերված են երրորդ կողﬕ կողﬕց։

Տեղեկություններ բերելով Cisco
Մի ընդունեք չթույլատրված տեղեկություններ
անկացած անցանկալի, երրորդ կողﬕ սեփականության
իրավունք պարունակող տեղեկությունները պետք է ﬔրժվեն,
եթե պատահաբար ստացվել են աշխատակցի կողﬕց,
վերադարձվեն չբացված ձևով կամ փոխանցվեն Cisco-ի
իրավական բաժնին։
Նախկին գործատուներ
շխատակիցները պետք է զերծ ﬓան նախկին գործատուին
պատկանող սեփականության իրավունք պարունակող
տեղեկությունների օգտագործելուց կամ Cisco-ին հայտնելուց
(բացառությամբ, երբ նախկին գործատուն, կամ տեղեկության
իրավունքները, ձեռք են բերվել Cisco-ի կողﬕց)։
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Առաջնահերթություն դարձնել տվյալների
պաշտպանությունը
Տվյալների պաշտպանությունը բոլորի առաջնահերթությունն
է։ Cisco-ի յուրաքանչյուր աշխատակից և մատակարար
պարտավոր է պաշտպանել գաղտնի և սեփականության
իրավունք պարունակող տվյալները, որոնց հետ նրանք
առնչվում են Cisco-ի անունից։ Հետևյալ Տվյալների
պաշտպանության սկզբունքները ուղեցույց կլինեն Ձեզ համար
ընկերության ﬔջ շփման բոլոր մակարդակներում, այնպես որ
ժամանակ տրամադրեք կարդալու և հասկանալու դրանք։
1. Հաշվետու. Ես պատասխանատու և հաշվետու եմ
պաշտպանելու ինձ հանդիպած սեփականության իրավունք
պարունակող և գաղտնի տեղեկությունների համար։
2. Բանիմաց. Ես ընդունում և հասկանում եմ տվյալների
պաշտպանության և գաղտնիության քաղաքականությունները,
և ես կանցնեմ տվյալների պաշտպանության ցանկացած
անհրաժեշտ դասընթացը կամ գաղտնիության դասընթացը։
3. Թափանցիկ. ս անﬕջապես կտեղեկացնեմ իմ ﬔնեջերին
և կհայտնեմ գաղտնի կամ սեփականության իրավունք
պարունակող տվյալների ցանկացած կասկածվող կամ
իրական կորստի վերաբերյալ՝ հետագա հետաքննության
համար։
4. Տեղեկացված. ԵՍ ՄՏԱԾՈՒՄ ԵՄ՝ նախքան գործ եմ
ունենում սեփականության իրավունք պարունակող և գաղտնի
տվյալների հետ և կարող եմ հաստատել, թե ում և ինչպես
եմ այն փոխանցել ապահով եղանակով՝ օգտագործելով
թույլատրված գործիքները/ﬔթոդները։
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5. Հետևողական. Ես ենթարկվում եմ երրորդ կողﬕ
պահանջներին, թե ինչպես վարվեմ իրենց տվյալների
հետ և փոխանցում են բոլոր հարցերը և կոնտակտային
տվյալների խնդրանքները Հաճախորդների տեղեկությունների
հաշվարկային պալատի ﬕջոցով։
6. Պրոակտիվ. Ես կներառեմ գաղտնիություն և ճկունություն
ﬔր ապրանքների, առաջարկվող ծառայությունների և
գործընթացների ﬔջ։
Cisco-ն իրավունք ունի պահանջելու անվտանգության
կառավարում բոլոր էլեկտրոնային և համակարգչային
սարքերի վրա, որոնք օգտագործվում են՝ իրականացնելու
համար Cisco-ի բիզնեսը կամ կապվելու արտաքին ցանցերի
կամ բիզնես համակարգերի հետ՝ անկախ նրանից, թե դրանք
պատկանում են, թե վարձակալվում Cisco-ի, աշխատակցի
կամ երրորդ կողﬕ կողﬕց։

Ծանուցում. Cisco-ն նաև իրավունք ունի ցանկացած պահին
ստուգելու բոլոր հաղորդագրությունները, ֆայլերը, տվյալները,
ծրագրերը կամ այլ տեղեկությունները, որոնք պահված են այս
սարքերի վրա կամ փոխանցվում են Cisco-ի ցանցի ցանկացած
մասի ﬕջոցով։
Պատշաճ կերպով կառավարեք ընկերության տվյալները։
Cisco-ում՝ ﬔնք համագործակցում և տեղեկություններ ենք
փոխանցում տարբեր ձևերով՝ էլ. փոստ, վիդեո, ձայնային
հաղորդագրություն կամ էլեկտրոնային կամ թղթային
փաստաթղթեր։

Իմացեք Cisco-ի քաղաքականությունը տվյալների և էլ.
նամակների օգտագործման և պահպանման մասին, որպեսզի
համապատասխանեք, իրավական և բիզնես պահանջներին։
Ծանոթացեք Cisco-ի Տվյալների պահպանման
քաղաքականության և ժամանակացույցի հետ՝ որոշելու
համար, թե որքան ժամանակ պետք է պահպանվի
Ձեր պարունակությունը և խուսափելու, որպեսզի
հետաքննությանը, պահանջին կամ դատական հայցին
վերաբերող տեղեկությունները ջնջվեն։ Օգնության համար
կապվեք Ձեռնարկության տվյալների և տեղեկությունների
կառավարման (ERIM) թիﬕ հետ։
Պաշտպանություն արտաքին բացահայտուﬓերից
Եթե ﬔր հաճախորդների տվյալները հասանելի դառնան այլ
հաճախորդներին, գործընկերներին, մատակարարներին,
մրցակիցների կամ հանրությանը, ﬔնք վտանգում ենք
կորցնել հաճախորդին և ﬖասել Cisco-ի հեղինակությունը,
ինչպես նաև կլինեն պոտենցիալ իրավական և կարգավորիչ
տուգանքներ։ Աշխատակիցները, ովքեր խախտում են այս
վստահությունը կարող են նույնպես զգալ այդ հետևանքները։
Հաճախորդի տվյալների ցանկացած փաստացի կամ
պոտենցիալ կորուստ անﬕջապես պետք է հայտնվի՝
օգտագործելով Հաճախորդի տվյալների կորստի մասին
հայտարարելու գործիքը կամ CLIP գործիքը։
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Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե…

Գործիքներ

Ինձ հարկավոր է գաղտնի ֆայլեր փոխանակել դրսի

Ես ﬕ նախագծում եմ, որը ներառում է գաղտնի

հաճախորդի և գործընկերոջ հետ։ Ինչպե՞ս կարող եմ դա
անվտանգ կերպով անել։
Աշխատակիցները պետք է օգտագործեն Ֆայլերի փոխանցման
գործիքը և ուղեցույցերի մատրիցան, որը հասանելի է
Հաճախորդների տվյալների պաշտպանության կայքում։
Մատրիցան տրամադրում է բազմաթիվ սցենարներ, գործիքների
տարբերակներ և կոնտակտներ՝ օգնության համար։

տեղեկությունների փոխանակում երրորդ կողﬕ հետ։ Իրենց
հետ խոսակցությունը սկսելուց առաջ, ես պե՞տք է գործի դնեմ
Չբացահայտման համաձայնագիրը (NDA)։
Այո, NDA-ը կամ այլ համապատասխան համաձայնագիրը
պետք է գործի դրվի ցանկացած նոր բիզնես հարաբերության
սկզբից։ Ստուգեք NDA Central–ը՝ տեսնելու համար, թե արդյոք
NDA-ը արդեն իսկ գոյություն ուներ։

Ես նախկինում աշխատել եմ Cisco-ի մրցակիցներից ﬔկի մոտ։
Կարո՞ղ եմ արդյոք իմ Cisco-ի աշխատանքային խմբում խոսել
իմ նախկին գործատուի վաճառքի ռազմավարություններից
ﬔկի մասին։
Ոչ։ Դուք չպետք է հայտնեք տեղեկություններ, որոնք կարող
են համարվել գաղտնի կամ սեփականության իրավունք
պարունակող։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար հղում
կատարեք Նախկին գործատուների սեփականության
իրավունք պարունակող տեղեկությունների վերաբերյալ
ուղեցույցերին։

Իմ հաճախորդը ցանկանում է, որ ես ստորագրեմ իրենց
գաղտնիության համաձայնագիրը։ Կարո՞ղ եմ արդյոք դա անել։
Միայն լիազորված ստորագրությունները՝ ինչպես նշված է
Վիրտուալ համաձայնության գործընթացի (VAP) գործիքում,
կարող են ստորագրել Cisco-ի անունից։ Հաճախորդների
տվյալների պաշտպանության և գաղտնիության վերաբերյալ
ցանկացած հարց ներկայացրեք Հաճախորդների
տեղեկությունների հաշվարկային պալատի (CIC) թիﬕն։

Ի՞նչ կլինի, եթե ես էլ. նամակ կամ փաթեթ
եմ ստացել, որը պարունակում է մրցակցի սեփականության
իրավունք պարունակող տեղեկություններ։
Մի կարդացեք փաստաթուղթը և ﬕ փոխանցեք այն այլ
աշխատակիցներին կամ Ձեր ﬔնեջերին։ Փաթեթը պետք է
արագորեն փակվի և ապահով տեղ դրվի։ Հետ ﬕ ուղարկեք
էլ. նամակը։ Անﬕջապես կապվեք Cisco-ի Իրավաբանական
բաժնի հետ և սպասեք նրանց հրահանգներին։
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Եթե այլ հարց ունեք, աջակցության համար կապվեք Էթիկայի
գրասենյակի հետ։

•

Cisco-ի տվյալների կառավարման քաղաքականություն

և պահպանման ժամանակացույց
• Ձեռնարկության տվյալների և տեղեկությունների
կառավարում (ERIM)
• Տեղեկատվության անվտանգության
քաղաքականություններ
• NDA Central
• Հաճախորդների տվյալների պաշտպանության կայք
• Ֆայլերի փոխանցման գործիքների մատրիցա
• Տվյալների պաշտպանության քաղաքականություն
• Հաճախորդների տվյալների պաշտպանության
ստանդարտների կայք
• Անվտանգության և վստահության կազմակերպություն
(STO)
• Privacy Central
• Գլոբալ վերլուծաբանների հարաբերությունների
քաղաքականություն
• Լրատվաﬕջոցների հետ խոսելու գլոբալ
քաղաքականություն
• Ներդրողի հետ հարաբերության քաղաքականություն
• CLIP: Հայտնեք հաճախորդի տվյալների կորստի
ﬕջադեպի մասին
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Ես ենթարկվում եմ օրենքին
Լավ կորպորատիվ քաղաքացի լինելը ներառում է իրավական համապատասխանություն։
Որպես գլոբալ ընկերություն, ﬔնք ենթարկվում ենք օրենքներին և կանոնակարգերին, որոնք
անհրաժեշտ են աշխարհով ﬔկ ﬔր բիզնեսը ծավալելու համար։

Ո՞ր օրենքներն են կիրառվում COBC-ի կողﬕց։
Շուկայի մրցակցություն
և բիզնեսի իրականացում
էթիկայի նորﬔրով
Հակաﬔնաշնորհային և մրցակցության օրենքները ծաղկեցնում
են շուկան։
Հակաﬔնաշնորհային օրենքները շուկայում խրախուսում
են մրցակցություն, որպեսզի հաճախորդները ավելի
շատ ընտրություն ունենան և օգտվեն ցածր գներից։
Հակաﬔնաշնորհային օրենքները աշխարհով ﬔկ բացառում
են բիզնեսի գործելակերպերը, որոնք նվազեցնում են
մրցակցությունը։ Օրինակ՝ հակաﬔնաշնորհային կանոնները
արգելում են համաձայնությունները մրցակիցների ﬕջև,
որտեղ նրանք համաձայնվում են գների կամ այլ պայմանների
համար, որով նրանք վաճառելու են ապրանքներ կամ
ծառայություններ կամ բաժանում հաճախորդներին
կամ շուկաները։ Հակաﬔնաշնորհային օրենքները նաև
կանոններ են ստեղծում հետևյալի վերաբերյալ՝ բացառիկ
առևտրի, խմբավորման կապվելու, արժեքից ցածր գնի,
վերավաճառողներին արգելելու կամ հուսահատեցնելու
զեղչով վաճառելու կամ (որոշ երկրներում) խտրականություն
դնելու նման վիճակում գտնվող վերավաճառողներին՝
գնագոյացման և գովազդային վճարուﬓերի առումով։
Հակաﬔնաշնորհային օրենքի աﬔնալուրջ խախտուﬓերը՝
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մրցակիցների համաձայնությունը գնի վերաբերյալ,
կարող է հանգեցնել քրեական պատիժների Cisco-ի և
ներգրավված անձանց համար, ներառյալ՝ տուգանքներ
և ազատազրկում։ Այլ հակաﬔնաշնորհային կանոնների
խախտուﬓերը կարող են հանգեցնել ﬔծ տուգանքների և
ﬖասների, և հնարավորության, որ պետությունը կվերահսկի
Cisco-ի բիզնես որոշուﬓերը։ Cisco-ն լիովին վճռական
է գործելու արդար մրցակցության պայմաններում և
ենթարկվելու հակաﬔնաշնորհային մրցակցային օրենքներին
յուրաքանչյուր երկրում, որտեղ ﬔնք բիզնես ենք ծավալում։
Եթե հարցեր ունեք հակաﬔնաշնորհային և մրցակցային
օրենքների վերաբերյալ, կամ եթե կարծում եք, որ Cisco-ն,
գործընկերը կամ մրցակիցը չի ենթարկվում այդ օրենքներին,
Դուք պետք է անﬕջապես կապվեք Cisco-ի Իրավաբանական
բաժնի հետ։

Ինսայդերական առևտուր և
կորպորատիվ գաղտնիություն
Առևտուր ﬕ արեք «ներքին» տեղեկությունների հիման վրա։
Եթե Դուք ունեք Cisco-ին կամ ﬔր բիզնեսին վերաբերող
նյութեր, ոչ-հանրային տեղեկություններ, ﬔր
քաղաքականությունն է, որ ոչ Դուք, ոչ էլ ցանկացած այլ
ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ չի կարող գնել կամ

վաճառել Cisco-ի արժեթղթերը կամ ներգրավվել ցանկացած
այլ գործունեության ﬔջ՝ օգտվելով այդ տեղեկություններից
կամ ուրիշներին դրանք փոխանցելով։ Սա վերաբերում
է նաև ﬔկ ուրիշի (օրինակ՝ Cisco-ի հաճախորդների,
մատակարարների, կապալառուների, ենթակապալառուների
և գործընկերների) արժեթղթերի առքուվաճառքին, եթե Դուք
նյութեր կամ ոչ-հանրային տեղեկություններ ունեք այդ
ընկերության վերաբերյալ, որոնք Դուք ձեռք եք բերել Ciscoում Ձեր պաշտոնի շնորհիվ։ Պետք է խուսափել անգամ ոչ
պատշաճ գործարքի տպավորությունից։ Խնդրում ենք նկատի
առնել, որ ատևտրային գործընկերներին ուշադիր հսկում են,
և Cisco-ն լիովին համագործակցում է պոտենցիալ ապօրինի
առևտրի պետական հետաքննությունների հետ։
Անգամ «ակնարկը» ապօրինի է։
Cisco-ի աշխատակիցներին նաև արգելվում է ակնարկներ
անել ուրիշներին, որոնք են՝ ներքին տեղեկությունների
փոխանցումը ընկերներին կամ ընտանիքին այնպիսի
պայմաններում, որոնք տպավորություն են թողնում, որ
Cisco-ի աշխատակիցը փորձում էր օգնել ﬔկին շահույթ
ունենալ կամ խուսափել ﬖասից։ Բացի ինսայդերական
առևտրի ձևերից ﬔկը լինելուց, ակնարկը նաև կորպորատիվ
գաղտնիության լուրջ խախտում է։ Այդ իսկ պատճառով, Դուք
պետք է խուսափեք քննարկելուց զգայուն տեղեկությունները
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ցանկացած վայրում, ուր կարող են դա լսել, օրինակ՝ Cisco-ի
սրճարաններում, հանրային փոխադրաﬕջոցներում կամ
վերելակներում։
Ածանցյալներ և գործարքների հեջավորում չի թույլատրվում։
Cisco-ի աշխատակիցներին նաև արգելվում է առևտուր
անել Cisco-ի ցանկացած ածանցյալ արժեթղթերով,
օրինակ՝ դիր և պահանջին տարբերակը, անկախ նրանից,
թե արդյոք աշխատակիցը ունի նյութեր կամ ոչ-հանրային
տեղեկություններ։ Cisco-ի քաղաքականությունը նաև
արգելում է Cisco-ի արժեթղթերի կարճ վաճառքը կամ
գործարքների հեջավորման ցանկացած այլ ձևերը, օրինակ՝
collars կամ ֆորվարդ վաճառքի պայմանագրեր, նկատի
առնելով այն խոտորումը, որ դա կստեղծի աշխատակիցների և
այլ բաժնետերերի նպատակների ﬕջև։

Պաշտոնական բացահայտուﬓեր
Մեր ընկերության վերաբերյալ ﬔր կողﬕց բացահայտված
տեղեկությունները պետք է լինեն ամբողջական, արդար,
ճշգրիտ, ժամանակին և հասկանալի։
Շատ կարևոր է, որպեսզի արժեթղթերի և բորսաների
հանձնաժողովին և այլ պետական գործակալություններին
ﬔր ներկայացրած փաստաթղթերը լինեն պատշաճ կերպով
կազմված։ Ձեզ կարող են հանձնարարել տեղեկություններ
տրամադրել Cisco-ի հանրային հաշվետվությունների
համար։ Այդ դեպքում վստահ եղեք, որ տեղեկությունները
ճիշտ են, ամբողջական, օբյեկտիվ, համարժեք, ժամանակին
և հասկանալի՝ ապահովելու համար ամբողջական, արդար,
ճշգրիտ, ժամանակին և հասկանալի բացահայտում այն
հաշվետվությունների և փաստաթղթերի ﬔջ, որոնք ﬔնք
ներկայացնում ենք պետական գործակալություններին և այլ
հանրային կապի ﬕջոցներին։

Գլոբալ հակա-կոռուպցիա
և կաշառակերություն
Cisco-ն չի հանդուրժում կաշառակերությունը
և կոռուպցիան։
Շատ կարևոր է գործել բացարձակ շիտակությամբ,
ազնվությամբ և թափանցիկությամբ և ենթարկվել տարածքային
և ազգային հակա-կոռուպցիոն օրենքներին, ներառյալ՝
Արտասահմանյան կոռուպցիայի գործելակերպի (FCPA)
օրենքին։ Մենք կօգտագործենք բիզնես հնարավորությունները՝
կաշառք տալու փոխարեն, և ﬔնք կաջակցենք ﬔր
աշխատակիցներին, երբ նրանց վաճառքի ծավալները
պակասում են՝ կաշառք տալուց հրաժարվելու պատճառով։
Հատկապես, ﬔնք չենք խոստանում, առաջարկում,
պահանջում, տալիս կամ ընդունում ցանկացած առավելություն
(որը կարող է ներառել ցանկացած արժեք, ոչ ﬕայն կանխիկ
դրամ), որպես ﬕ գործողության անպատշաճ դրդապատճառ,
որը անօրեն է, էթիկայի կանոններից դուրս կամ վստահություն
խաթարող։ Աջակցության համար կարդացեք Գլոբալ հակակոռուպցիոն և կաշառակերության քաղաքականությունը կամ
կապվեք corporate_compliance@cisco.com հասցեով։
Նվերներ և զվարճություն
Ընդունելի կամ արգելված բիզնես նվերների վերաբերյալ,
հղում կատարեք «Ես հասկանում եմ ﬔր նվերների
և զվարճությունների քաղաքականությունը» բաժնին։
Հյուրի ճամփորդության և հյուրասիրության համար
վճարելու առաջարկները պետք է իրականացվեն՝
համաձայն Հակա-կոռուպցիոն և կաշառակերության
և Նվերների, ճամփորդության և զվարճությունների
քաղաքականությունների։
Մեր գործընկերների վարքագիծը
Cisco-ն նաև փնտրում է բիզնես գործընկերներ, ովքեր
կիսում են բիզնես գործարքներում ﬔր արժեքները
թափանցիկության և ազնվության հարցում։ Մենք պահանջում
ենք, որ ﬔր գործընկերները հետևեն ﬔր Հակա-կոռուպցիոն
քաղաքականությանը գործընկերների համար։ Cisco-ն իր
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գործընկերների համար առաջարկում է դասընթացներ։ Եթե
Դուք հարաբերվում կամ աշխատում եք մատակարարների
հետ, Դուք պետք է իմանաք, որ նրանք պետք է
ենթարկվեն ﬔր Մատակարարի վարքագծի կանոններին և
Մատակարարի էթիկայի քաղաքականությանը, ինչպես նաև
ցանկացած համապատասխան ուղղորդող սկզբունքներին՝
համապատասխանությունը ապահովելու համար։

Անհատների քաղաքական
նվիրատվություններ
ԱՄՆ ընտրության մասին օրենքի համաձայն՝ որոշ
աշխատակիցներ, ներառյալ Cisco-ի կորպորատիվ տնօրենները
և պաշտոնյաները, պետք է նախորոք թույլտվություն
ստանան Cisco-ի ԱՄՆ Քաղաքական ներդրման գործիքի
ﬕջոցով՝ նախքան որոշ տեսակի նվիրատվություններ բերեն
քարոզարշավին։ Լրացուցիչ տեղեկության համար տես Cisco-ի
ԱՄՆ Հասարակական հատվածի էթիկայի կանոնները։
Ընկերության ﬕջոցները քաղաքական գործունեության ﬔջ
օգտագործման վերաբերյալ քաղաքականության վերաբերյալ՝
տես «Ես պատասխանատու կերպով եմ օգտագործում
ռեսուրսները» բաժինը։

Հեղինակային իրավունքներ
Վստահ եղեք, որ թույլտվություն ունեք, նախքան կօգտագործեք
երրորդ կողﬕց հեղինակային իրավունք պարունակող
նյութերը։
Cisco-ի քաղաքականությանը հակառակ է և, ըստ էության,
կարող է ապօրինի լինել, պատճենել, վերարտադրել,
թվայնացնել, տարածել, հաղորդել, օգտագործել կամ
փոփոխել երրորդ կողﬕն պատկանող հեղինակային
իրավունք պարունակող նյութերը, որպես Cisco-ի
ապրանքների մշակման ﬕ մաս, գովազդային նյութեր,
գրավոր հաղորդակցություն, բլոգեր և այլ սոցիալական
ցանցեր, եթե Դուք նախապես գրավոր թույլտվություն չեք առել
հեղինակային իրավունքի տիրոջից։
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Այս պահանջները կարող են կյանքի կոչվել՝ անկախ նրանից,
թե վերջնական ապրանքը անձնական, Cisco-ի ներքին կամ
այլ օգտագործման համար է։ Մեր քաղաքականությանը
հակասում է նաև, երբ աշխատակիցները օգտագործում են
Cisco-ի տարածքները, սարքերը և ցանցերը՝ ստեղծելու,
ձեռք բերելու կամ տարածելու երրորդ կողﬕն պատկանող
հեղինակային իրավունքներ պարունակող նյութերը
(ներառյալ՝ ինտերնետից կամ գործընկերոջ կայքերից երրորդ
կողﬕ կինոնկարների, TV ծրագրերի, համակարգչային
ծրագրերի, երաժշտության ձեռքբերում կամ տարածում)։
Հեղինակային իրավունքներ պարունակող նյութերի
ոչ պատշաճ օգտագործումը կարող է հանգեցնել
քաղաքացիական կամ քրեական պատիժների։ Եթե հարցեր
ունեք, խնդրում ենք կապվել Իրավաբանական բաժնի հետ։

Անձնական տվյալների
գաղտնիություն
Շատ երկրներ ունեն գաղտնիության կամ անձնական
տվյալների պաշտպանության օրենքներ։
Մենք վճռական ենք ողջամտորեն պաշտպանելու
բոլորի գաղտնիության ակնկալիքները, ում հետ ﬔնք
համագործակցում ենք, ներառյալ՝ ﬔր հաճախորդների,
վաճառողների/ գործընկերների, ﬔր կայքեր այցելողների
և աշխատակիցների։ Եթե Դուք մուտք ունեք դեպի
անձնական տվյալները (ներառյալ երրորդ կողﬕ
տրամադրության տակ գտնվող տվյալները), որպես
Ձեր աշխատանքի ﬕ մաս, կարևոր է, որպեսզի Դուք
հավաքեք, մուտք գործեք, օգտագործեք կամ տարածեք այդ
տվյալները ﬕայն այնքանով, որքանով անհրաժեշտ է և
համապատասխան Ձեզ հանձնարարված աշխատանքային
պարտականությունները կատարելու համար, և համաձայն
Cisco-ի քաղաքականությունների, տեղական օրենքների
և կանոնակարգերի։ Եթե հարցեր ծագեն, քննարկեք
Գաղտնիության թիﬕ հետ։

Արտահանման կանոնակարգեր
Բոլոր աշխատակիցները պարտավոր են ենթարկվել
արտահանման մասին օրենքներին։
Cisco-ի ապրանքների արտահանումը, համապատասխան
վկայագրերով, թույլատրվում է բոլոր տարածքներում գտնվող
քաղաքացիական/ կոﬔրցիոն օգտագործողների ﬔծ մասին,
բացառությամբ էմբարգոյի տակ գտնվող վայրերը և երկրները,
որոնք համարվում են ահաբեկիչներին աջակցող երկրների։
Cisco-ի համապատասխանության պարտավորություններին
Ձեր աջակցության մասին լրացուցիչ տեղեկությունների
համար խնդրում ենք այցելել Գլոբալ արտահանման առևտրի
(GET) խմբի կայքը։

Ներկրման կանոնակարգեր
Բոլոր աշխատակիցները պարտավոր են ենթարկվել
ներկրման մասին օրենքներին։ Cisco-ի անունից
ապրանքների ներկրումը, համապատասխան մաքսային
հայտարարագրերի և վկայագրերի հետ, և ենթարկվելը
նշանակության վայրի մաքսային կանոնակարգերին, Cisco-ի
քաղաքականություններին և գործելակերպին, թույլատրելի
է տարածքներից ﬔծ մասի համար։ Բացառություններ
են կազմում անձնական ապրանքները, էմբարգոյի
ենթարկված տարածքները և երկրները, որոնք համարվում
են ահաբեկիչներին աջակցող երկրներ։ Cisco-ի ներկրման
օրենքներին համապատասխանության, ներառյալ երկրին
հատուկ լրացուցիչ սահմանափակուﬓերի մասին լրացուցիչ
տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Գլոբալ
մաքսատուն կայքը։

Փողերի լվացման դեմ
օրենքներ
Cisco-ն և իր դուստր ձեռնարկությունները վճռական
են մասնակցելու ﬕջազգային ջանքերին՝ պայքարելու
փողերի լվացման և ահաբեկչական ու քրեական
գործունեությունները ֆինանսավորելու դեմ։ Սա նաև
ներառված է Cisco-ի իրավական պարտավորություններում՝
տարբեր իրավասությունների ﬔջ։ Որոշ երկրներում Cisco-ի
աշխատակիցները անձամբ պարտավոր են աջակցելու փողերի
լվացման կանխարգելմանը և, համապատասխանության
դեպքում, նրանք պետք է նկատի առնեն Cisco-ի Փողերի
լվացման (AML) և Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ
քաղաքականությունների և գործելակերպերի կարևորությունը։
Այս հարցում Cisco-ի որոշ պարտավորությունները
ներառում են՝ AML քաղաքականության և գործելակերպերի
պահպանությունը և հաճախորդների սկրինինգի
իրականացումը՝ վստահ լինելու համար, որ Cisco-ն
գործարքներ չի իրականացնում ԱՄՆ և ﬕջազգային
պատժաﬕջոցներին ենթարկված անձանց և իրավաբանական
սուբյեկտների հետ։

Անհրաժեշտության դեպքում,
ﬔնք իրականացնում ենք ﬔր
իրավունքները
Cisco-ն իրավունք է վերապահում կապվել իրավական
մարﬕնների հետ, երբ ողջաﬕտ կասկած կա, որ
հանցագործություն է կատարվել ներկայիս կամ նախկին
աշխատակցի կողﬕց՝ կապված Cisco-ի աշխատավայրի հետ։

Եթե տեղական օրենքը հակասում է ﬔր COBC-ին,
ﬔնք հետևում ենք տեղական օրենքին; սակայն, եթե
տեղական գործելակերպը հակասում է ﬔր COBC-ին,
ﬔնք հետևում ենք ﬔր COBC-ին։ Կասկածի դեպքում
օգնություն խնդրեք։
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Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե...
Ի՞նչ կլինի, եթե ես տեղեկանամ Cisco-ի եռամսյակային
եկամուտների տվյալների մասին՝ նախքան դրանք
հանրությանը հայտնի դառնալը։ Կարո՞ղ եմ ես ձեռք
բերել ընկերության բաժնետոմսերը՝ իմանալով այդ
տեղեկությունները։
Ոչ։ Այս տեղեկությունները համարվում են «նյութեր, ոչ
հանրային տեղեկություններ», և Cisco-ի բաժնետոմսերի
ձեռքբերումը կխախտի Cisco-ի քաղաքականությունը և
կհամարվի դաշնային արժեթղթերի մասին օրենքների
պոտենցիալ խախտում։
Մատակարարը ներկայացրել է նոր ապրանքը,
որ նա ծրագրավորում է շուտով հրապարակել։ Իմ
թիմը համաձայնեց, որ ապրանքը օգտակար չի լինի
Cisco-ի համար, սակայն, իմ կարծիքով, դա իրական
նորարարություն է այլ ճյուղերի համար։ Կարո՞ղ եմ ես
գնել մատակարարի ընկերության արժեթղթերը՝ նախքան
ապրանքի հրապարակվելը։
Ոչ, Դուք չպետք է գնեք այդ արժեթղթերը, ﬕնչև նոր
ապրանքի մասին տեղեկությունները հայտնի դառնան
հանրությանը։ Հակառակ դեպքում, դա կհամարվի
ինսայդերական առևտուր, որն ապօրինի է։

Գործիքներ/Ռեսուրսներ
կասկածում եք, որ այդ խորհրդականը կարող է ոչ
պատշաճ ձևով փոխանցել այդ գումարներ, կապվեք
Էթիկայի գրասենյակի կամ Cisco-ի Իրավաբանական
բաժնի հետ։
Ի՞նչ կլինի, եթե ես ստիպված եմ որոշում կայացնել
տեղական օրենքներին ենթարկվելու և COBC-ին հետևելու
ﬕջև։
Օրենքը ﬕշտ նախապատվություն ունի COBC-ի առջև։
Կասկածի դեպքում դիﬔք Էթիկայի գրասենյակին կամ
Իրավաբանական բաժնին։

Մեկ այլ հարց ունե՞ք, աջակցության համար կապվեք
Էթիկայի գրասենյակի հետ։

Հակա-կոռուպցիոն՝
Գլոբալ Հակա-կոռուպցիոն ուսուցում
Նվերների, ճամփորդության և զվարճության
բացահայտման գործիք
●● Նվերներ, ճամփորդություն և զվարճություն (GTE)
●●
●●

Jive կայք
Cisco-ի հանրային հատված՝
●● ԱՄՆ Դաշնային առևտուր (Էթիկայի Օրենքների
համապատասխանության ուղեցույց)
●● ԱՄՆ հանրային հատվածի նվերների կանոններ
●● ԱՄՆ քաղաքական ավանդի գործիք
Արտահանման ռեսուրսներ՝
●● Cisco-ի գլոբալ արտահանում և տեխնոլոգիայի
վերահսկման խումբ
●● Արտահանման համապատասխանության
օգտակար հղուﬓեր
Գաղտնիության ռեսուրսներ՝
●● Գաղտնիության թիմ
●●

Գաղտնիության կենտրոն

Լոկալ կառավարության հետ հարաբերություններով
զբաղվող խորհրդատուն Cisco-ից պահանջվող գումարին
ավելացրել է «նպաստման» գումարը։ Ես մտահոգված եմ,
որ նա պատրաստվում է փոխանցել այս լրացուցիչ գումարը
տեղական պաշտոնյաներին։ Ի՞նչ պետք է անեմ։
Cisco-ն չի ընդունում պետական պաշտոնյաներին
կաշառք տալը՝ լինի դա ուղղակի կամ երրորդ
կողﬕ ﬕջոցով, և, փաստորեն, Cisco-ն իրավական
պատասխանատվություն կկրեր, եթե զգուշացում լիներ
հնարավոր կաշառակերության վերաբերյալ։ Եթե Դուք
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Ես ճշգրիտ և բարոյական եմ ﬔր ֆինանսների հարցում
Որպես Cisco-ի աշխատակից, ﬔնք բոլորս պետք է խթանենք ազնվությունը
ընկերության ﬔջ՝ Cisco-ի ներսում և դրսում բաժնետերերի հանդեպ
պարտավորություններ ստանձնելով։ Սա ներառում է ﬕջազգային ֆինանսական և
հաշվապահական քաղաքականությունների մասին տեղյակ լինելը և դրանց հետևելը։
Ֆինանսական տեղեկությունների ժամանակին և ճշգրիտ կերպով մշակումը և դրանց
հաշվետվությունը ոչ ﬕայն պահանջվում է օրենքով, այլ դա հանդիսանում է նաև ﬔր
առաքելության հիմքը՝ բիզնեսում լինել ազնիվ և բարոյական։

Ես ուղղակիորեն չեմ աշխատում ֆինանսական տվյալների և գործողությունների
հետ, սա ի՞նձ էլ է վերաբերվում։ Այո։
Cisco-ի ֆինանսների հետ լինել պատասխանատու և ճշգրիտ։
isco-ի բոլոր աշխատակիցները անձամբ պատասխանատու
են ընկերության հետ կապված ցանկացած ﬕջոցների համար,
որոնք նրանք վերահսկում են։ Ընկերության ﬕջոցները պետք
է ﬕﬕայն օգտագործվեն Cisco-ի բիզնեսի նպատակներով։
Յուրաքանչյուր աշխատակից պետք է ապահովի, որ
ցանկացած ծախսի դիմաց ﬔնք ստանում ենք արժեք,
ինչպես նաև պետք է պահպանի ճշգրիտ և ժամանակին
արված գրառուﬓեր։ Սա ներառում է ցանկացած բան, որ
գնվել է երրորդ կողﬕց։ Cisco-ի ﬕջոցների օգտագործման
վերաբերյալ փաստաթղթերի կամ տվյալների թաքցնելը,
կեղծելը, խեղաթյուրելը կամ փոփոխելը համարվում է COBC-ի
խախտում։
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Հետևեք Cisco-ի ծախսերի հայտարարագրման
քաղաքականությանը։ Cisco-ի աշխատակիցները
պարտավոր են ենթարկվել Cisco-ի Գլոբալ ծախսերի և այլ
համապատասխան քաղաքականություններին, ինչպիսիք
են՝ ճամփորդությունը, հանդիպուﬓերը և ﬕջոցառուﬓերը,
գնուﬓերը և այլն։ Հատկապես, աշխատակիցները,
առկայության դեպքում, պետք է ներկայացնեն բոլոր բիզնես
ծախսերը հաստատված գործիքների ﬕջոցով (օրինակ՝ Oracle
iExpenses) կամ ձեռքով լրացնեն պահանջի ձևաթուղթը,
որտեղ ավտոմատ գործիքներ նախատեսված չեն։ Cisco-ի
աշխատակիցները պետք է ճշտորեն դասակարգեն ծախսերը և
ժամանակին դրանք ներկայացնեն (ծախսը տեղի ունենալուց
հետո 30 օրվա ընթացքում): Գործարքի մասին չհայտնելը,
դրա բնույթի փոփոխությունը, կեղծ և ոչ ճիշտ փաստաթղթերի
ստեղծումը, օրինակ՝ բիզնեսին չվերաբերող կամ
չհաստատված ծախսերի պահանջը, խստորեն արգելվում է։

Ճշտորեն գրանցեք վաճառքի բոլոր գործարքները։
Գլոբալ գրանցման քաղաքականությունը սահմանում է
վաճառքի գործարքների չափանիշների արձանագրումը,
որպես գրանցված, և Ոչ-ստանդարտ գործարքների
քաղաքականությունը ներկայացնում է մշակման և
հաստատման պահանջները ցանկացած ոչ-ստանդարտ
վաճառքի պայմանների համար։ Այս և այլ եկամուտների
ճանաչման վերահսկման բացառությունները և շեղուﬓերը
պետք է հաստատված լինեն Cisco-ի համապատասխան
ղեկավար մարﬓի կողﬕց։ Այս վերահսկուﬓերի
խախտուﬓերը, օրինակ՝ չթույլատրված հանձնառությունները,
կողքից կամ «փափուկ» գրանցուﬓերը համարվում են լուրջ
ﬕջադեպեր։
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Ֆինանսական հաշվետվության
պարտականություններով
աշխատակիցները
Բացի COBC-ից, ﬔր CEO-ն, CFO-ն և Ֆինանսների
բաժնի բոլոր աշխատակիցները հատուկ
պարտավորություններ՝ համաձայն Cisco-ի Ֆինանսական
պաշտոնյայի վարքագծի կանոնների։
Այս կառավարվող կանոնները ներառում են
տեղեկությունների տրամադրումը, որը ճիշտ է,
ամբողջական, օբյեկտիվ, համապատասխան և
հասկանալի։ Այս անձիք պետք է ամրապնդեն ﬔր
ընկերության պարտավորությունը՝ Cisco-ի ֆինանսական
տվյալների և վիճակի մասին անաչառ և ժամանակին
հաշվետվություն։
Խախտուﬓերը՝ ներառյալ Ֆինանսական պաշտոնյայի
վարքագծի կանոնների պոտենցիալ խախտուﬓերը,
կդիտվեն որպես լուրջ կարգապահական խախտում և
կարող են հանգեցնել անձնակազﬕ որոշ գործողության,
ներառյալ՝ աշխատանքից հեռացումը։ Եթե կարծում եք,
որ խախտում է տեղի ունեցել, խնդրում ենք կապվել
Cisco-ի Իրավաբանական բաժնի, Էթիկայի գրասենյակի
կամ Տնօրենների խորհրդի Աուդիտի կոﬕտեի հետ։ Ինչ
վերաբերում է COBC-ին, Cisco-ի քաղաքականությանը
հակառակ է վրեժխնդիր լինել աշխատակցի հանդեպ՝
օրենքի ցանկացած պոտենցիալ կամ իրական խախտման
վերաբերյալ բարեխղճորեն հայտնելու համար։
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Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե
Ի՞նչ կլինի, եթե իմ ﬔնեջերը ճնշում է գործադրում իմ վրա՝
«թվերը սարքելու» համար։
Ձեր պարտականությունն է լինել ազնիվ և ճշգրիտ։ Եթե Ձեզ
ճնշում են գործել այլ կերպ, կապվեք Էթիկայի գրասենյակի,
Իրավաբանական կամ Կադրերի բաժինների հետ։ Դուք
կարող եք կապվել նաև Տնօրենների խորհրդի Աուդիտի
կոﬕտեի հետ։ Եթե Դուք Ձեզ հանգիստ չեք զգում ներքին
ալիքներից օգտվելուց, աշխարհի ցանկացած վայրում Դուք
կարող եք օրվա ցանկացած ժաﬕն զանգահարել Cisco-ի
Էթիկայի բազմալեզու հեռախոսագծին։
Ի՞նչ կլինի, եթե ինձ խնդրել են գրանցել գործարք առանց
գնման օրդերի։
Բոլոր գործարքները պետք է ունենան գնման օրդեր
հաճախորդից։ Այս վաճառքի գրառուﬓերը ապահովում և
պաշտպանում են ընկերությանը խաբեությունից։ Գնման
օրդերի պահանջվող մասերի վերաբերյալ հղում կատարեք
Գլոբալ գրանցման քաղաքականությանը։
Ի՞նչ կլինի, եթե ինձ խնդրել են գործարքի ﬔջ մտնել և
վերավաճառողին վաճառել ապրանք կամ ծառայություն,
որը լիազորված չէ այն ստանալու համար կամ
առանձնահատուկ զեղչի մրցակցային նպատակներից
տարբեր նպատակներով։

Սրա արդյունքը կարող է լինել ապրանքի ուղղորդումը
դեպի «սև շուկա»՝ ﬖաս պատճառելով Cisco-ի լեգիտիմ
վերավաճառողներին և ծառայության հնարավոր
չարաշահում։ Եթե կարծում եք, որ այդ ապրանքը /
ծառայությունը վաճառվել է հաստատված գործարքից
դուրս, կապվեք Ապրանքանիշի պաշտպանության և
Էթիկայի գրասենյակի հետ։
Ի՞նչ կլինի, եթե ինձ խնդրել են կազﬔլ ﬕ գործարք,
որտեղ հաճախորդը կարող է ընտրել ﬕայն ﬔծ զեղչերով
ապրանքներ։
Այսպիսի իրավիճակը կոչվում է «հատուկ ընտրություն»
և այն չի թույլատրվում։ Սա կարող է հանգեցնել զեղչի
արտահոսքի կամ ապրանքի ուղղորդման։ Եթե կարծում
եք, որ Ձեզ խնդրում են այս տեսակի գործարք կազﬔլ,
դիﬔք Ձեր ֆինանսական վերահսկիչին կամ Էթիկայի
գրասենյակին։

Եթե այլ հարց ունեք, աջակցության համար կապվեք
Էթիկայի գրասենյակի հետ։
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Մեր պարտավորությունը ազնվության նկատմամբ
Հաճախորդի փորձառություն և
Որակը կարևոր է

Ես պարտավոր եմ հասկանալ, թե ինչպես է իմ դերը
ազդում հաճախորդների վրա։ Ես կգործեմ Հաճախորդի
փորձառությունը (Customer Experience, CX) նկատի առնելով՝
լավագույնս հասնելով ﬔր հաճախորդների նպատակներին և
ցանկալի արդյունքներին, հեշտացնելով իրենց շփումը Cisco-ի
հետ, առաքելով բարձրագույն մակարդակի ապրանքներ,
ծառայություններ և լուծուﬓեր և ստեղծելով հաճելի ընդհանուր
փորձառություն։ Ես համաձայն եմ հետևելու Cisco-ի որակի
քաղաքականությանը և Cisco-ի Բիզնես կառավարման
համակարգին, որը նկարագրում է ﬔր հանձնառությունը
որակին և ﬔր հաճախորդներին։ Լրացուցիչ տեղեկությունների
համար խնդրում ենք այցելել Հաճախորդի հավաստիացման և
Հաճախորդի փորձառության կայքերը։

Կորպորատիվ սոցիալական
պարտավորություն

Ես գործում եմ՝ համաձայն ﬔր Կորպորատիվ սոցիալական
պարտավորությունների (CSR) սկզբունքների։
Ընկերության CSR ծրագրերը օգտագործում են
պատասխանատու բիզնես գործելակերպեր և սոցիալական
ներդրուﬓեր՝ երկարատև արժեքներ ստեղծելու համար։ Մեր
CSR-ի ուշադրության կենտրոնում են՝ հասարակությունների
ձևափոխումը, աշխատակցի գրավիչ փորձառության
ստեղծումը, ﬔր բիզնեսի կառավարումը, մատակարարման
շղթայով ﬔկ ապրանքների բարձր պատասխանատվությամբ
մշակումը և արտադրությունը և շրջակա ﬕջավայրի
պաշտպանությունը։ Cisco-ի ղեկավարները խրախուսում
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են բոլոր աշխատակիցներին լինել ակտիվ իրենց
համայնքներում և օգտագործել սահմանափակ ռեսուրսներ։
Դուք կարող եք ավելին իմանալ՝ կարդալով CSR-ի տարեկան
հաշվետվությունը կամ այցելելով ﬔր CSR-ի կայքը։
Cisco-ն գնահատում է մարդու իրավունքները։
Cisco-ն պաշտպանում է Մարդու իրավունքների
համընդհանուր հռչակագիրը (UDHR) և Միավորված
ազգերի կազմակերպության Գլոբալ կոմպակտը (UNGC)՝
բիզնեսների համար ռազմավարական քաղաքականության
նախաձեռնություն, որոնք պարտավորվել են համաձայնեցնել
իրենց գործունեությունը և ռազմավարությունը մարդու
իրավունքների, աշխատանքի, բնապահպանության և
կոռուպցիայի դեմ պայքարի 10 համընդհանուր ընդունված
սկզբունքներին ոլորտներում։ Մենք պարբերաբար գնահատում
և զբաղվում ենք մարդու իրավունքների հետ կապված
խնդիրներով ﬔր աշխատանքային գործունեության ﬔջ և
համայնքներում, որտեղ ﬔնք գործում ենք։ Ավելին իմացեք՝
դիտելով մարդու իրավունքներին վերաբերող այս կարճ
ուսուﬓական տեսանյութը։
Մենք խթանում ենք Cisco-ի ապրանքների և
ծառայությունների ճիշտ օգտագործումը։
Cisco-ն ﬔծապես աջակցում է ազատ արտահայտմանը
և բաց շփմանը ինտերնետով։ Մենք հավատացած ենք, որ
ազատությունները, որոնք գալիս են կապի ﬕջոցներով,
ներառյալ տեղեկատվության հասանելիության ﬕջոցով,
շատ կարևոր են մարդու իրավունքների պաշտպանության և
առաջխաղացման համար։
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ICT համակարգերի մշակման ﬔր նպատակն էր
ընդլայնել մուտքը դեպի տեղեկատվություն և աջակցել
նորարարությանը։ Այս նպատակին հասնելու համար,
ﬔնք ստեղծում ենք ﬔր ապրանքները բաց, գլոբալ
չափանիշներով, որը, ﬔր կարծիքով, շատ կարևոր է
հաղթահարելու համար գրաքննությունը, պաշտպանելու
գաղտնիությունը և պահելու աշխարհը մշտական կապի
ﬔջ։
Մենք կշարունակենք պաշտպանել արտահայտվելու
ազատությունը և գաղտնիության պաշտպանությունը,
որոնք, ըստ ﬔզ, սկզբունքային են հաջող բիզնես
նորարարության և ծաղկող հասարակության համար։

Գործիքներ/Ռեսուրսներ
●●

Կորպորատիվ սոցիալական պարտավորությունների
կայք

●●
●●
●●

Cisco-ի կորպորատիվ հարցեր
Կորպորատիվ որակ
Cisco-ի բիզնեսի կառավարման համակարգ

Մենեջերի դերը
Cisco-ի ﬔնեջերները առաջնորդի պարտականություններ
ունեն՝ լավ օրինակ ծառայելով, խրախուսելով բաց և
անկեղծ շփման մթնոլորտ՝ առանց վրեժխնդրության
վախի, և արագ արձագանքելով իրենց ուշադրությանը
ներկայացրած բարոյական խնդիրներին։ Ակնկալվում
է, որ նրանք կխրախուսեն Cisco-ի բարոյական
մշակույթը և երբեք չեն ուղղորդի աշխատակցին այնպիսի
արդյունքների հասնել, որոնք խախտում են Cisco-ի
քաղաքականությունները, COBC-ին կամ օրենքը։
Նրանք նաև ընկերության անունից տարբեր գործարքների
հաստատման պարտավորություններ ունեն։ Որպես
Cisco-ի ﬔնեջերի լիազոր, Դուք ունեք կարևոր ֆիդուցիար
պարտականություններ՝ ապահովելու համար, որ
քաղաքականության պահանջներին հետևում են։
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Առնչվող քաղաքականություններ և կայքեր
Գործարար վարքագծի կանոններում նշված քաղաքականությունները
թվարկված են ստորև և կարող են հասանելի լինել Cisco-ի ներքին Policy
and Process Central կայքում։
Հարգել ուրիշներին
●●
●●

Թմրադեղեր և ալկոհոլ աշխատավայրում
HR-կապված տվյալների դասակարգման

քաղաքականության պաշտպանություն
●● Իրավունքների ոտնձգության քաղաքականություն
●● Ոտնձգությունը աշխատավայրում
Ռեսուրսների պատասխանատու օգտագործում
●● 
Սոցիալական ցանցերի քաղաքականություն
●● Սոցիալական ցանցերի լավագույն գործելակերպ և
ՀևՊ
●● Կորպորատիվ տեսանյութերի քաղաքականություն
●● Cisco-ի ﬕջոցների օգտագործում
Շահերի բախում
●● Շահերի բախման քաղաքականություն
●● Արտաքին խորհրդի մասնակցություն (առևտրային,
տեխնիկական խորհրդատու կամ հանրային/
պետական խորհուրդներ)
●● Cisco-ի հավանության ուղեցույց
●● Cisco-ի ներդրուﬓերի քաղաքականություն
Նվերներ և զվարճություններ
●● Նվերների, ճամփորդության և զվարճության (GTE)
բացահայտման գործիք
●● Նվերների, ճամփորդության և զվարճության
քաղաքականություն
●● Ճամփորդության ծախսերի քաղաքականություն
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●●
●●

●●

Գլոբալ ծախսերի քաղաքականություն
Հանրային հատվածի նվերների և հյուրասիրության
ուղեցույցեր
Բարեգործական նվիրատվության
քաղաքականություն

Cisco-ի ﬕջոցների և տեղեկությունների
պաշտպանություն
●● Գլոբալ վերլուծաբանի հարաբերությունների
քաղաքականություն
●● Լրատվաﬕջոցների հետ խոսելու գլոբալ
քաղաքականություն
●● Ներդրողների հետ հարաբերությունների
քաղաքականություն
●● Cisco-ի տեղեկատվության անվտանգության
քաղաքականություն
●● Cisco-ի տվյալների պաշտպանության
քաղաքականություն
●● CLIP՝ Հաճախորդի տվյալների կորստի ﬕջադեպի
մասին հայտարարություն
●● Էլ․ նամակների պահպանման և կառավարման
քաղաքականություն
●● Գրառուﬓերի կառավարման քաղաքականություն և
պահպանման ժամանակացույց
●● Էլեկտրոնային տեղեկությունների հեռացման
քաղաքականություն
●● Գլոբալ վերլուծաբանի հարաբերությունների
քաղաքականություն

Օրենքներին և կանոնակարգերին հետևում
●● Գլոբալ հակա-կոռուպցիայի և կաշառակերության
քաղաքականություն
●● 
Գլոբալ հակա-կոռուպցիայի
քաղաքականություն Cisco-ի գործընկերների
կողﬕց
●● Ինսայդերական առևտրի քաղաքականություն
●● Գաղտնիություն և տվյալների պաշտպանության
քաղաքականություն
●● Երրորդ կողﬕ հեղինակային իրավունք պարունակող
նյութեր
Ֆինանսական էթիկա և ազնվություն
●● Գլոբալ գրանցման քաղաքականություն
Ազնվություն
●● 
Cisco-ի որակի քաղաքականություն
●● Գլոբալ մարդու իրավունքների քաղաքականություն

Լրացուցիչ էթիկայի կանոններ
●● Cisco-ի ֆինանսական պաշտոնյայի էթիկայի
կանոններ
●● Cisco-ի ԱՄՆ Հանրային հատվածի էթիկայի
կանոններ՝
●● Cisco-ի E-Rate ծրագրի ուղեցույցեր ԱՄՆ K-12
դպրոցների և գրադարանների հետ աշխատելու
համար
●● Մատակարարի էթիկայի քաղաքականություն և
Մատակարարի էթիկայի կանոններ
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Բառարան
Կաշառք – Պետական պաշտոնյային կամ ընկերության
ներկայացուցչին արժեքավոր բան տալը կամ տալու
առաջարկը՝ գաղտնի որոշման վրա ազդելու համար։
Տեղական օրենքները կարող են ավելի ընդլայնված
սահմանում ունենալ։
Կանխիկի համարժեք – Սա կարող է լինել՝ վարկեր,
բաժնետոմսեր, ֆոնդային ընտրանքներ, բանկային
չեկեր, ճանապարհորդական չեկեր, Visa կամ այլ
տիպի բանկային կամ կանխիկ քարտեր, դրամական
պատվերներ, արժեթղթերի ներդրուﬓեր կամ շրջանառու
գործիքներ։
Ընկերության ﬕջոցներ – Դա կարող են լինել նյութական
կամ ոչ նյութական իրերը, ներառյալ՝ Cisco-ի
տարածքները, սարքերը և պարագաները; դրամը,
ապրանքները, համակարգչային համակարգերը և
ծրագրերը, պատենտները, ապրանքանիշերը, կամ
հեղինակային իրավունքը, այլ հեղինակային իրավունք
պարունակող տեղեկությունները և աշխատակցի
աշխատաժաﬔրը։
Հեղինակային իրավունք պարունակող նյութեր –
Երրորդ կողﬕ հեղինակային իրավունք
պարունակող նյութերը կարող են ներառել գրավոր
աշխատանքները, աղյուսակները, պատկերները,
տեսանյութերը, երաժշտությունը, ծրագրերը և աուդիո
ձայնագրությունները, կարող է լինել ամբողջական
աշխատանք կամ դրա ﬕ մասը։ Բացի այդ, երրորդ կողﬕ
հեղինակային իրավունք պաշտպանությունը կարող է
տարածվել նյութերի վրա, անկախ նրանից, թե դրանց
վրա կար կամ չկար հեղինակային իրավունքի մասին
ծանուցում։
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Ընտանիքի անդամ/Բարեկամ – Ամուսին/կին, ծնող, քույր/
եղբայր, տատիկ/պապիկ, երեխա, թոռ, սկեսուր կամ
սկեսրայր, կողակից (հակառակ սեռի կամ նույն սեռի),
կամ ընտանիքի այլ անդամ, ով ապրում է Ձեզ հետ կամ
այլ կերպ ֆինանսապես կախված է Ձեզանից կամ ուﬕց
Դուք ֆինանսապես կախված եք։
Ընկեր – Cisco-ի քաղաքականության և COBC-ի
նպատակով՝ ընկերը ﬕ անձ է, ում հետ Դուք ունեք
առանձնահատուկ անձնական հարաբերություններ (այլ
բառերով՝ մոտ ընկեր)։
Նվերներ և զվարճություն – Ցանկացած արժեքավոր բան,
ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով հետևյալով՝
●● Սնունդ կամ կացարան
●● Զեղչեր
●● Վարկեր
●● Կանխիկ կամ կանխիկին համարժեք
●● Ծառայություններ
●● Սարքավորում
●● Պարգևներ
●● Ապրանքներ
●● Փոխադրում
●● Տրանսպորտային ﬕջոցների կամ արձակուրդի
վայրերի օգտագործում
●● Տան վերանորոգում
●● Զվարճությունների/սպորտային ﬕջոցառուﬓերի
տոմսեր
●● Նվեր քարտեր կամ վկայականներ
●● Արժեթղթեր
●● Cisco-ի հետ կապ ունեցող ընկերության
բաժնեմասերի ուղիղ գնման հնարավորություն
●● Ապրանքի կամ ծառայության նպաստավոր
պայմաններ

Կառավարություն – Ցանկացած արժեքավոր բան,
ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով հետևյալով՝
●● Ցանկացած ազգային, գավառական,
տարածաշրջանային կամ տեղական օրենսդիր,
գործադիր կամ իրավական մարﬕն։
●● Նահանգի կողﬕց ֆինանսավորվող ցանկացած
կազմակերպություն, օրինակ՝ հատուկ
օրենքով հիﬓված շահույթ չհետապնդող
կազմակերպություններ, դպրոցներ,
համալսարաններ, առողջապահական հիﬓարկներ,
ոստիկանություն, զինվորական սուբյեկտներ,
կառավարական թույլտվություններ, հաստատուﬓեր
կամ վկայականներ տվողներ և այլն։
●● Ցանկացած պետական սեփականություն
հանդիսացող ձեռնարկություն (SOE) և/կամ
պետական աջակցությամբ հիﬓարկներ։
●● Հանրային կիսա-կառավարական) ﬕջազգային
կազմակերպություն (օրինակ՝ Միավորված ազգերի
կազմակերպություն, Արժույթի ﬕջազգային
հիﬓադրամ, Աֆրիկյան ﬕություն և այլն)
●● Ցանկացած հանրային համալսարաններ,
հիվանդանոցներ, դպրոցներ, գրադարաններ,
ինքնիշխան ներդրումային հիﬓադրաﬓեր,
հեռահաղորդակցման ծառայությունների
մատակարարներ, ինչպես նաև հանրային
ﬕջազգային կազմակերպություններ, ինչպիսիք
են՝ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը,
Համաշխարհային բանկը կամ Աֆրիկյան ﬕությունը։
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Ոտնձգություն/Ահաբեկում – Ոտնձգությունը՝ դա
ցանկացած անցանկալի վարքն է, որը ստեղծում
է ահաբեկող, թշնամական կամ վիրավորական
աշխատանքային ﬕջավայր, կամ, որ նպատակ ունի
կամ ազդեցություն անհիﬓ խոչընդոտել անհատի
աշխատանքային պարտականության կատարումը։
Օրինակները ներառում, սակայն չեն սահմանափակվում
հետևյալով՝
●●

●●

●●

●●

●●

Նսեմացուցիչ կամ գռեհիկ բնույթի բանավոր կամ
գրավոր ﬔկնաբանություն և/կամ տեսողական վարք
(օրինակ՝ ծաղրանկար կամ ձեռքի շարժուﬓեր)
Ֆիզիկական վարք, այդ թվում՝ նորմալ շարժման
արգելափակում, զսպում, հպում կամ այլ ագրեսիվ
կամ ահաբեկող ֆիզիկական վարքագիծ
Սպառնալիք կամ պահանջ, որ անհատը ներկայացնի
կամ կատարի որոշակի գործողություններ, որոնք
ողջամտորեն կապված չեն աշխատանքի կատարման
հետ՝ աշխատանքը պահելու կամ ստանալու համար,
այլ կորստից խուսափելու համար կամ, որպես
աշխատանքային նպաստների, անվտանգության կամ
առաջխաղացման պայման
Վրեժխնդրություն՝ ոտնձգության մասին զեկուցելու
համար, աջակցելու համար ﬔկ այլ աշխատակցի,
որպեսզի հաղորդի ոտնձգությունների մասին կամ
մասնակցելու ոտնձգության բողոքին վերաբերող
հետաքննությանը
Ապօրինի սեռական ոտնձգություն, ինչպես,
օրինակ՝ անցանկալի առաջարկներ, սեռական
բարեհաճության խնդրանքներ և սեռական
բնույթի այլ բանավոր, գրավոր, տեսողական կամ
ֆիզիկական վարքագիծ, որը ցանկացած առումով
ազդում է աշխատանքի վրա։

Անձնական տվյալներ – Ցանկացած տեղեկություն,
որ կարող է օգտագործվել՝ պարզելու համար
անձի ինքնությունը, կոնտրակտները կամ
տեղակայումը։
Առանձին աղբյուր – Ոչ-Cisco-ի, առանձին
անձ։ Որպես աշխատակիցներ, ﬔնք կարող
ենք ընդունել ﬔկ կամ ﬕ քանի նվերներ
ﬔկ աղբյուրից (ﬔկ ընկերություն կամ
կազմակերպություն)՝ տարեկան $100
համակցված շուկայական արժեքով։
Մատակարար – Cisco-ին ցանկացած
ապրանք կամ ծառայություն վաճառող,
ներառյալ՝ խորհրդատուներ կապալառուներ
և գործակալներ, ինչպես նաև ցանկացած
մատակարար, որին Cisco- ն նպատակ ունի
ակտիվորեն օգտագործել, անգամ եթե նրան
դեռևս գործ չի պատվիրվել։

Առարկայական ոչ-հասարակական տեղեկություն –
Ոչ-հասարակական տեղեկություն, որը հավանաբար
կազդի ներդրողի որոշման վրա՝ գնել, վաճառել կամ
պահել ընկերության արժեթղթերը։
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Լրացուցիչ ռեսուրսներ
Cisco-ն տրամադրում է բազմաթիվ ռեսուրսներ՝ էթիկայի հարցերին
վերաբերող իրավիճակներում օգնելու համար։
Էթիկայի գրասենյակ
●● Cisco-ի Էթիկայի գրասենյակ
●● Մտահոգությունների/էթիկայի գիծ
●● Էթիկայի ռեսուրսներ ﬔնեջերների համար
●● Cisco-ի քաղաքականության և գործընթացի կենտրոն

Cisco-ի Տնօրենների խորհրդի Աուդիտի կոﬕտե

Cisco-ի Կադրերի բաժին
http://wwwin.cisco.com/HR/

Cisco-ի տեղեկատվական անվտանգություն

Գլոբալ հանրային հատվածի համապատասխանության
գրասենյակ
publicsectorcompliance@cisco.com
Գլխավոր խորհրդատու
generalcounsel@cisco.com
Cisco-ի ներդրողների հետ կապ
●●

External

●●

Internal

Գլոբալ վերլուծաբանի հետ կապ

●●
●●

Էլ․ փոստ auditcommittee@external.cisco.com
Հասցե՝ Cisco Systems, Audit Committee
105 Serra Way, PMB #112
Milpitas, CA 95035

Գաղտնիության թիմ՝
●●

Էլ․ փոստ

●●

Գաղտնիության կենտրոն

Լրացուցիչ վկայագրում/վերապատրաստում
• Աշխատանք պետական պաշտոնյաների հետ
ԱՄՆ-ու, կարդացեք և գնահատեք Cisco-ի ԱՄՆ
հանրային հատվածի Էթիկայի կանոնները և
դասընթացը՝ «Աշխատանքը ԱՄՆ հանրային հատվածի
հաճախորդների հետ»
• Աշխատանք ԱՄՆ K-12 դպրոցների կամ ԱՄՆ
գրադարանների հետ - Կարդացեք և գնահատեք
Cisco-ի E-Rate ծրագրի ուղեցույցերը

• Աշխատանք Ֆինանսական բաժնում –Կարդացեք
և ընդունեք Cisco-ի Ֆինանսական պաշտոնյայի
էթիկայի կանոնները
• Աշխատանք գլոբալ վաճառքի/մարկետինգի բաժնում
ԱՄՆ-ից դուրս գլոբալ հաշիﬖերի հետ – Անցեք
առցանց Գլոբալ հակա-կոռուպցիոն E-ուսուցման
դասընթացը։
Որպես նոր աշխատանքի ընդունվելու ﬕ մաս, նոր
աշխատակիցները պետք է անցնեն COBC-ի վկայագրում
(և ցանկացած այլ համապատասխան լրացուցիչ
կանոններ և պարտադիր վերապատրաստում), երբ նրանք
սկսում են աշխատել Cisco-ի համար։ Դրանից հետո
նոր աշխատակիցները պետք է մասնակցեն աﬔնամյա
COBC-ի վկայագրմանը։

Կորպորատիվ հանրային հարաբերություններ
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Ցանկ
Անանունություն
Հակա-կոռուպցիոն
Միջոցներ
Աուդիտի կոﬕտե (Տնօրենների խորհուրդ)
Խորհուրդներ, անդամակցությունը
Կաշառք
Բարեգործական նվիրատվություն
Մրցակցային հետախուզություն
Գաղտնիություն (էթիկայի խնդիր)

9
27
12, 21
9
16
19, 27
19
21–24
8–9

Շահերի բախում

15–17

Հեղինակային իրավունքի նյութեր

13, 27

Կորպորատիվ սոցիալական պարտավ․
Որոշման կայացում (Որոշման ծառ)

32
5

Խտրականություն

10

Թմրադեղեր և ալկոհոլ

11

Էլեկտրոնային կապ, պաշտպանություն

21–24
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