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Чак Роббінс, генеральний директор
Вітаю, командо!
Як генеральний директор нашої компанії я дивлюся в наше спільне майбутнє з ентузіазмом. Щоб досягти
успіху для себе й для наших клієнтів, ми повинні засвоювати інновації та реалізувати нові можливості ще
оперативніше, ніж досі. Ми маємо бути готові до необхідних змін.
Проте незмінною залишається наша постійна відданість найвищим стандартам ведення бізнесу, засадам
професійної етики та дотримання норм. Завдяки нашій послідовності й принциповості клієнти, партнери й
зацікавлені сторони в усьому світі довіряють нашій компанії, нашим продуктам і послугам.
У цьому Кодексі ділової етики (КДЕ) наголошуються та демонструються наші принципи й цінності. Користуйтеся
ним, щоб приймати правильні рішення та вирішувати моральні проблеми, з якими ви можете зіткнутися в роботі.
Цей ресурс призначений для щоденного використання, і я заохочую вас якомога частіше ним користуватися.
Якщо у вас виникнуть запитання щодо належної поведінки або ви помітите можливе порушення положень
КДЕ, прошу повідомити про це. Зверніться до свого керівника, надішліть повідомлення на адресу Ethics@Cisco
або зв’яжіться з юридичним відділом компанії Cisco. Крім того, ви можете анонімно повідомити про своє
занепокоєння за допомогою веб-форми щодо етичних питань або багатомовної телефонної лінії Cisco з питань
етики.
Для нас надзвичайно важливо, щоб усі працівники компанії Cisco дотримувалися найвищих стандартів поведінки.
Це наш обов’язок перед клієнтами, партнерами, акціонерами та колегами. Дякую вам за ваш внесок у діяльність
компанії Cisco та незмінну підтримку її моральних цінностей.

З повагою,

Чак Роббінс
Генеральний директор
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Я дотримуюся моральних принципів
Інноваційні ідеї, нові технології, стратегічні здобутки – усе це свідчить про те, що ми
працюємо у сфері, яка швидко розвивається й постійно змінюється. Але існують вічні
незмінні цінності, зокрема наше прагнення до чесної роботи, невпинне дотримання
моральних принципів і повага один до одного. Компанія Cisco щодня втілює свої
цінності в життя. Прагнення чинити правильно закладено в нашій ДНК.

Як же мені дізнатися, що саме потрібно робити в незрозумілій ситуації?
Приймайте правильні рішення.
Якщо перед вами постане етична дилема, ви
зобов’язані діяти. Хоча набагато простіше нічого
не робити або зробити вигляд, що ви нічого не
помітили, така бездіяльність сама по собі може
призвести до серйозних наслідків. Якщо ви бачите
або підозрюєте можливе порушення КДЕ, повідомте
про це. Компанія продовжує рости та розвиватися, і
ви можете допомогти їй виконати поставлені завдання,
зберігаючи наші основні цінності.

Наш постійний успіх залежить від вашого вміння
приймати рішення, які відповідають основним
цінностям компанії. Незалежно від ситуації будьте
чесними та сумлінними в усіх своїх вчинках. Як
працівник ви несете відповідальність за дотримання
всіх законів і правил кожної країни, де веде діяльність
наша компанія, а також зобов’язані знати й виконувати
всі положення КДЕ та інші правила політики компанії.
Порушення КДЕ може призвести до дисциплінарних
покарань і навіть звільнення. Ваше особисте

прагнення до правильних рішень зміцнить нашу
репутацію світового бренда, якому можна довіряти.

ПОРАДА. Використовуйте дерево прийняття рішень.
Воно допоможе вам визначити оптимальний спосіб дії.
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«Запитайте себе»: дерево прийняття рішень
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Я знаю кодекс
Ми переконані, що в основі довготривалих довірчих ділових відносин лежать принципи
чесності, відкритості та справедливості. Але іноді виникають ситуації, у яких може бути
важко прийняти правильне рішення.

Отож як саме КДЕ допоможе мені?
Наш КДЕ допоможе вам прийняти правильне
рішення.
Цей ресурс, написаний зрозумілою для користувача
мовою, допоможе визначити доречність тієї чи іншої
дії на робочому місці.
Кодекс висвітлює такі важливі принципи
поведінки:
• чесність і моральність у всіх стосунках;
• повне, чесне, точне, своєчасне і зрозуміле
розкриття інформації в загальнодоступних звітах і
документах;
• захист усієї конфіденційної та приватної інформації;
• дотримання положень застосовних директив уряду,
законів, правил і норм;
• негайне повідомлення про будь-які порушення
положень КДЕ;
• відповідальність кожного працівника компанії Cisco
за дотримання положень КДЕ.

Положення КДЕ стосуються всіх працівників
компанії Cisco в усьому світі.
Положення КДЕ поширюються на всіх працівників,
дочірні компанії та членів ради директорів компанії
Cisco. Крім того, ми прагнемо співпрацювати з
постачальниками, клієнтами й торговельними
посередниками, які дотримуються аналогічних
стандартів поведінки. Відділ дотримання норм ділової
етики виконує моніторинг і оновлення КДЕ.

КДЕ докладний, але не вичерпний.
Оскільки всі ситуації передбачити неможливо, ми
розраховуємо на те, що ви розсудливо прийматимете
рішення та звернетеся по допомогу, якщо у вас
виникнуть запитання або проблеми, не описані в КДЕ.

Ніхто не може змусити вас порушувати положення
КДЕ.
Ви також несете відповідальність за виявлення
потенційних порушень КДЕ та повідомлення про
них незалежно від того, де саме вони відбуваються:
усередині компанії Cisco чи під час роботи з іншими
компаніями або установами. Щоб дізнатися, як
повідомити про своє занепокоєння, див. розділ
«Я повідомляю про своє занепокоєння».

«Щоденне дотримання норм ділової етики»:
субтитри до відео
Кодекс ділової етики компанії Cisco
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Компанія Cisco постійно відстежує зміни в
міжнародній законодавчій і нормативній базі.
Ми довіряємо своїм працівникам і сподіваємося, що
вони дотримуватимуться духу закону та прийматимуть
правильні етичні рішення, навіть якщо конкретну
ситуацію не буде передбачено в законодавстві.
У деяких випадках місцеве законодавство може
встановлювати вимоги, які відрізняються від нашого
КДЕ. Якщо положення КДЕ суперечать вимогам
місцевого законодавства, слід дотримуватися вимог
місцевого законодавства. Проте якщо положення
КДЕ суперечать місцевій діловій практиці, слід
дотримуватися положень КДЕ. Якщо у вас виникнуть
сумніви, зверніться по допомогу.

Звільнення від зобов’язань, передбачені у будьякій частині КДЕ, слід подавати на затвердження у
відділ дотримання норм ділової етики. Звільнення
від зобов’язань, надані посадовим особам або
членам ради директорів компанії Cisco, мають
бути затверджені радою директорів і доведені до
загального відома за допомогою відповідних засобів
разом із причинами звільнення від зобов’язань.
Обов’язкова щорічна сертифікація КДЕ та інших
допоміжних кодексів і директив.
Генеральний директор компанії Чак Роббінс і
рада директорів вимагають, щоб усі працівники
ознайомилися з КДЕ, зрозуміли його положення,
підтвердили розуміння й дотримувалися їх.

Що робити, якщо…
Що робити, якщо я непокоюся про КДЕ або
сертифікацію?
Якщо вас щось непокоїть, обговоріть це зі своїм
керівником, представником відділу роботи з
персоналом або надішліть повідомлення на адресу
Ethics@Cisco. Незалежно від стану вашої сертифікації
КДЕ ви завжди маєте дотримуватися його засад.
Проходження сертифікації КДЕ – це обов’язкова умова
для прийому на роботу в компанію Cisco.

Кодекс ділової етики компанії Cisco

Ви отримуватимете сповіщення про необхідність
проходження сертифікації КДЕ. Залежно від посади
та посадових обов’язків деяким працівникам потрібно
буде пройти додаткову сертифікацію та навчання.
У рамках професійної адаптації нові працівники після
працевлаштування в компанії Cisco повинні пройти
сертифікацію КДЕ. Це також стосується будь-яких
інших допоміжних кодексів і обов’язкових навчальних
курсів. У майбутньому нові працівники мають брати
участь у щорічній сертифікації КДЕ.

Засоби та ресурси
Чому працівники компанії Cisco кожен рік мають
проходити сертифікацію КДЕ?
КДЕ регулярно оновлюється для врахування
динамічної ринкової ситуації, змін у законодавстві та
відгуків від працівників. Працівники мають проходити
щорічну сертифікацію для підтвердження того, що
вони ознайомлені з останньою версією КДЕ.

• Ресурси зі збуту федеральним органам
• Навчальний курс «Боротьба з корупцією на
міжнародному рівні»
• Боротьба з корупцією та хабарництвом

Якщо виникнуть інші запитання, зверніться по
допомогу до відділу дотримання норм ділової етики.
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Я повідомляю про своє занепокоєння
Я, будучи працівником компанії Cisco, усвідомлюю свою відповідальність за
прийняття правильних рішень і повідомлю про своє занепокоєння, якщо стану
свідком виконання дій, які можуть зашкодити компанії, або хоча б запідозрю
можливість виконання таких дій. Як працівник ви зобов’язані вчасно сповіщати
про будь-які дії, які на вашу думку можуть призвести до порушення. Також ми
закликаємо вас повідомляти про ситуації, які ви вважаєте підозрілими.

Як я можу поставити запитання або повідомити про своє занепокоєння?
У першу чергу вам слід поспілкуватися зі своїм
керівником, представником відділу роботи з
персоналом або юридичного відділу. Їхній обов’язок –
вислухати вас і допомогти вам. Компанія Cisco ні в
якому разі не допустить переслідування працівника
за запитання або звіт про порушення, зроблені із
найкращими намірами. Переслідування особи за
запитання або звіт про порушення КДЕ само по собі
є порушенням положень КДЕ.
Якщо спілкування з керівником або представником
відділу роботи з персоналом буде для вас
некомфортним або ви вважаєте, що таким чином
проблему вирішити не вдалося, надішліть листа на
адресу Ethics@Cisco. До відділу дотримання норм
ділової етики можуть звертатись усі працівники,
партнери, акціонери та інші зацікавлені особи, які

бажають висловити занепокоєння. Відділ дотримання
норм ділової етики оперативно розглядає всі
запити, зберігаючи при цьому передбачену законом
конфіденційність.

Компанія Cisco пропонує кілька конфіденційних
способів отримання допомоги в разі виникнення
запитань або занепокоєнь.

Незалежно від способу повідомлення, який ви
виберете, ваше повідомлення буде розглянуто
негайно.
Компанія Cisco прагне послідовно вирішувати
проблеми порушень політики. Залежно від типу
проблеми до її вирішення буде залучено відповідні
відділи. Наприклад, відділ дотримання норм
ділової етики, юридичний відділ, відділ роботи з
персоналом тощо. Працівники компанії повинні
сприяти розслідуванням і говорити щиру правду.
Якщо ви ухилятиметеся від цих обов’язків, вам
загрожуватимуть дисциплінарні покарання та можливе
звільнення з компанії.
«Довіряйте інтуїції»: субтитри до відео

Кодекс ділової етики компанії Cisco
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Запитання або звіт
Конфіденційні методи зв’язку з відділом дотримання
норм ділової етики

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА
•

Відділ дотримання норм ділової етики: Ethics@
Cisco.com

•

Аудиторський комітет ради директорів:
auditcommittee@external.cisco.com

ІНТЕРНЕТ
•
•

ТЕЛЕФОН

ЗВИЧАЙНА ПОШТА

Багатомовна лінія Cisco з питань етики
доступна цілодобово та без вихідних в усіх країнах
світу. Можна використовувати безкоштовні номери
телефону. Лінію з питань етики обслуговує провідна
служба звітування (третя сторона). Про своє
занепокоєння ви можете сповістити анонімно*.
Однак якщо з вами неможливо буде зв’язатися
для з’ясування подробиць можливого інциденту,
розслідування може припинитися.
*Зверніть увагу: у деяких країнах повідомлення про
занепокоєння не можна залишити анонімно.

Запитання та повідомлення, які стосуються
бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю обліку
й аудиту (або інших пов’язаних проблем), можна
конфіденційно чи анонімно надіслати Аудиторському
комітету ради директорів. Адреса приватної поштової
скриньки:
Cisco Systems, Audit Committee
105 Serra Way, PMB #112, Milpitas, CA 95035

Як можна зв’язатися з представником відділу
роботи з персоналом або відділу взаємодії між
працівниками?
Щоб зв’язатися з представником відділу роботи з
персоналом або відділу зв’язків із працівниками,
зверніться по допомогу до служби взаємодії з
працівниками (GBS) .

Що робити, якщо мій керівник попросить мене
виконати небезпечну або, можливо, незаконну
дію, а я боятимуся повідомити про це?
У такому випадку зверніться до представника відділу
роботи з персоналом, відділу дотримання норм
ділової етики або юридичного відділу компанії Cisco.
Компанія не допустить будь-якого переслідування
щодо вас з боку вашого безпосереднього керівника
або інших осіб за повідомлення про порушення,
зроблене вами із найкращими намірами.

Внутрішня анонімна або доступна для
ідентифікації веб-форма
CLIP: безпечний внутрішній онлайновий засіб
для надсилання та обробки повідомлень про
порушення

Що робити, якщо…
Що робити, якщо я звітував про порушення, але
потім зі мною ніхто не зв’язувався з цього приводу?
Усі повідомлення негайно обробляються, але
через необхідність захисту конфіденційності
або особистих даних з автором повідомлення не
завжди можна зв’язатися, щоб повідомити його про
стан розслідування. Якщо ви анонімно надіслали
повідомлення за допомогою веб-форми щодо етичних
питань, у відділу дотримання норм ділової етики
не буде контактної інформації, щоб повідомити вам
результати. Дзвінкам на багатомовну лінію Cisco
з питань етики, обробкою яких займається третя
сторона, призначається номер справи. Завдяки цьому
ви збережете анонімність і зможете дізнатися про
результати розслідування за своїм повідомленням.
Також можна звернутися до головного юрисконсульта
компанії Cisco, щоб конфіденційно повідомити про своє
занепокоєння стосовно дотримання положень КДЕ.

Кодекс ділової етики компанії Cisco

Якщо мені запропонують узяти участь у
внутрішньому розслідуванні, чи обов’язково це
робити?
Так. Як працівник компанії Cisco ви зобов’язані
сприяти проведенню внутрішніх розслідувань.
Якщо ви ухилятиметеся від цих обов’язків, вам
загрожуватимуть дисциплінарні покарання та можливе
звільнення з компанії.

Якщо виникнуть інші запитання, зверніться по
допомогу до відділу дотримання норм ділової етики.
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Я поважаю інших
Наше інклюзивне робоче середовище комфортне, позитивне та творче: заслуги
винагороджуються, заохочуються новаторство, успішна праця, самореалізація в
індивідуальній і командній роботі. Перед працівниками відкривається можливість
як персонального, так і професійного розвитку. Співробітники відносяться
до мене з повагою та пошаною. У свою чергу я розумію, що маю діяти
відповідально, бути надійним членом команди, ставитися до інших із гідністю та
повагою. Ми цінуємо кожного, тому співпрацюємо продуктивно.

Які умови в компанії Cisco сприяють успіху її працівників?
Ви можете спокійно виконувати свою роботу, не
боячись при цьому домагань або знущань з боку
співробітників.
У компанії Cisco заборонено негативно вирізняти
працівника або групу працівників на підставі таких
ознак, як стать, раса, колір шкіри, національність,
походження, громадянство, віросповідання, вік,
обмежені фізичні або розумові можливості, стан
здоров’я, сексуальна орієнтація, статева ідентичність
або її зовнішні прояви, статус ветерана або сімейний
стан. Утиски можуть виявлятися в різних формах.
Домагання в будь-якій формі порушує філософію та
політики компанії Cisco.
Протидія суворо заборонена і може призвести
до дисциплінарного покарання. Див. розділ
«Я повідомляю про своє занепокоєння».

Кодекс ділової етики компанії Cisco

Ми не вдаємося до дискримінації.
Ми пишаємося тим, що в компанії працюють
фахівці з різних куточків світу. На етапах підбору,
прийняття на роботу, підвищення кваліфікації та
кар’єрного зростання працівників (тобто на всіх
етапах роботи з персоналом) рішення приймаються
без урахування таких ознак, як стать, раса, колір
шкіри, національність, походження, громадянство,
віросповідання, вік, обмежені фізичні або розумові
можливості, стан здоров’я, сексуальна орієнтація,
статева ідентичність або її зовнішні прояви, статус
ветерана або сімейний стан. Ми докладаємо
максимальних зусиль, щоб зберегти свою позитивну
культуру та переконатися, що кожен працівник,
будучи цінним членом команди Cisco, насолоджується
шанобливим і гідним ставленням до себе.

Наші робочі місця пристосовані до працівників із
обмеженими можливостями.
Обмежені можливості можуть бути помітними та
непомітними. Так само здатності й таланти людини
можна помітити не одразу. Ми цінуємо таланти
та схильність до інновацій людей з обмеженими
можливостями та робимо все можливе, щоб створити
безбар’єрне середовище для наших працівників,
клієнтів, партнерів і постачальників.
Мережа Connected Disabilities Awareness Network
(Оптимізація зв’язку для потреб людей з обмеженими
можливостями) – це глобальна організація робочих
ресурсів компанії Cisco, що надає максимальну
підтримку людям з обмеженими можливостями та
відіграє важливу консультативну роль у діяльності
нашої компанії.
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У компанії діє сувора заборона на вживання
алкоголю та наркотиків.
Протягом робочого дня, у процесі використання
майна компанії, під час відряджень і на об’єктах, якими
володіє чи які орендує компанія Cisco, працівникам
суворо заборонено мати при собі заборонені
наркотичні речовини, вживати їх, збувати, передавати,
виробляти, розповсюджувати або перебувати під їх
впливом. Працівникам також заборонено приходити
на роботу, працювати або залишатися на роботі,
якщо вони знаходяться під впливом алкоголю,
заборонених наркотичних речовин або препаратів.
Згідно з Глобальною політикою компанії Cisco щодо
проведення зустрічей і заходів, уживання алкоголю на
заходах, які влаштовує компанія, дозволяється тільки
за наявності письмового дозволу. Порушення умов

Що робити, якщо…
Мій керівник зробив мені зауваження, яке
поставило мене в незручне становище. Чи
вважається це домаганням?
Ви маєте право працювати в умовах, у яких немає
місця для загрозливої або образливої поведінки з
боку будь-якого вашого співробітника. Таке право
підлягає правовому захисту. Не кожне образливе або
критичне зауваження задовольняє ці вимоги. Якщо ви
відчуваєте дискомфорт, зверніться до представника
відділу роботи з персоналом, відділу дотримання норм
ділової етики або юридичного відділу, щоб отримати
вказівки щодо подальших дій (також див. розділ КДЕ
«Я повідомляю про своє занепокоєння»).
Що робити, якщо я отримаю повідомлення
електронної пошти, яке містить образливі жарти
або текст?
У компанії Cisco заборонено вдаватися до жартів,
які можна обґрунтовано розцінити як образливі, а
також надсилати їх корпоративною електронною

Кодекс ділової етики компанії Cisco

цієї заборони може призвести до дисциплінарного
покарання і, можливо, звільнення з компанії.
Ми прагнемо створити безпечні робочі місця, які
не загрожуватимуть здоров’ю працівників.
Працівники мають знати й виконувати всі правила
техніки безпеки та фізичної охорони, а також
сповіщати про будь-які небезпечні ситуації чи
інциденти. Також необхідно негайно повідомляти
про всі агресивні дії, спрямовані проти працівників
або власності компанії. Ми прагнемо створити такі
умови роботи, у яких кожен працівник почуватиметься
в безпеці та зможе розраховувати на професійне
й шанобливе ставлення до себе. Щоб отримати
докладніші відомості, відвідайте веб-сайт захисту,
безпеки та стійкості бізнесу.

поштою (незалежно від особи одержувача). Про те,
що лист містить образливі вирази, можна сповістити
безпосередньо відправника. Також можна повідомити
про це свого керівника, представника відділу роботи з
персоналом або відділу дотримання норм ділової етики.
Що робити, якщо мені зателефонують і вимагатимуть
надання інформації про певного співробітника?
Якщо ви не знаєте, хто саме телефонував, то не
повинні розголошувати особисті або робочі відомості
про своїх співробітників. Номери телефонів, адреси
електронної пошти працівників, а також відомості про
структуру підпорядкування категорично заборонено
розголошувати невідомим особам. Часто працівникам
компанії Cisco телефонують співробітники
рекрутингових відділів компаній-конкурентів і
представляються від імені фахівця відділу роботи
з персоналом або посадової особи компанії Cisco.
Якщо особа, яка зателефонувала вам, вимагає від вас
певної інформації, скажіть їй, що ви перетелефонуєте
пізніше, щоб перевірити законність такого дзвінка.

Ми захищаємо ваші особисті дані.
Компанія Cisco поважає інтереси та права на
конфіденційність усіх своїх працівників і забезпечує
захист їхніх особистих даних, які вона збирає,
зберігає та використовує. Кожен має поважати права
своїх колег на конфіденційність і поводитися з їхніми
особистими даними відповідно до прийнятої в компанії
Cisco Глобальної політики захисту особистих даних
працівників.

Засоби та ресурси
Процес вирішення проблем у компанії Cisco
Сайт, де можна отримати дозвіл на вживання
алкоголю на заходах, які влаштовує компанія
Інформація про системи безпеки й охорони компанії
Cisco

Якщо виникнуть інші запитання, зверніться по
допомогу до відділу дотримання норм ділової етики.
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Я відповідально використовую ресурси
Компанія Cisco розраховує на те, що я відповідально й розумно
використовуватиму її ресурси, наприклад комп’ютери, телефони, можливість
доступу в Інтернет, копіювальну техніку тощо. Я зобов’язуюсь правильно та
мудро використовувати наші ресурси.

Що можна робити, а що ні?
Активи компанії слід використовувати тільки для
потреб бізнесу.
У першу чергу активи компанії потрібно
використовувати для задоволення потреб бізнесу
та досягнення поставлених цілей. Кожен із нас має
запобігати марнуванню та зловживанню. До активів
компанії належать не тільки фізичний робочий
простір і обладнання, але й нематеріальні ресурси.
У процесі використання потужностей або ресурсів
компанії не розраховуйте на збереження своєї
конфіденційності, адже вони належать компанії
Cisco. Таким чином інформація, передана або
збережена в ресурсах компанії, може бути утримана
або переглянута.
Примітка. Якщо працівники використовують для
роботи свої особисті пристрої (наприклад, смартфони,
планшетні ПК тощо), вони все ж зобов’язані захищати
пов’язану з компанією інформацію, що зберігається
на цих пристроях або пересилається з них (див.
розділ «Мені довірено конфіденційні та службові дані
компанії»).

Кодекс ділової етики компанії Cisco

Використовуючи відео та засоби соціального
зв’язку, проявляйте повагу та професіоналізм.
Компанія Cisco надає працівникам можливість
використовувати засоби соціальних медіа для роботи,
полегшення співпраці та впровадження інноваційних
рішень. Ми не блокуємо сайти соціальних медіа. Як
зазначено в нашій Політиці щодо засобів соціального
зв’язку, дуже важливо не допустити зловживань
інтелектуальною власністю та розкриття будь-якої
конфіденційної чи закритої службової інформації (див.
розділ «Мені довірено конфіденційні та службові дані
компанії»). Правила етичної поведінки в реальному
світі також стосуються світу віртуального. Якщо
ви в чомусь не впевнені, опублікуйте запитання на
дискусійному форумі Глобальної спільноти засобів
соціального зв’язку або надішліть його на адресу
internetpostings@cisco.com.

12

Дозволено
Використання для потреб бізнесу
Дозволяється сумлінне, законне та професійне
використання електронної пошти, комп’ютерів та інших
засобів зв’язку для роботи. Сюди також входить захист
бренда компанії Cisco. Наші захищені авторським правом
роботи (наприклад, документацію, графіки, зображення,
відео- й аудіозаписи та програмне забезпечення) можна
використовувати тільки для потреб бізнесу відповідно до
правил політики компанії Cisco.
Обмежене використання для особистих потреб
Час від часу та в розумних межах активи компанії можна
використовувати для особистих потреб, якщо це не
суперечить інтересам компанії Cisco й не впливає
негативно на продуктивність роботи працівника та його
колег.
Примітка. Рекомендації стосовно використання ресурсів
компанії для діяльності, пов’язаної з особистими
переконаннями, наведено в документі Політика щодо
використання активів компанії Cisco для діяльності,
пов’язаної з особистими переконаннями
працівників.
Політичні заходи
Працівники компанії можуть брати участь у політичних
заходах на індивідуальній основі, за власні кошти й у
вільний від роботи час.
Належне використання внутрішніх каналів зв’язку
Внутрішні засоби зв’язку компанії Cisco (дискусійні форуми,
публікації у спільнотах працівників на платформі Jive,
поштові програми розсилки тощо) підтримують співпрацю
та рівноправні відносини. Ці канали зв’язку мають
використовуватися відповідно до таких цінностей компанії
Cisco: довіра, чесність, рівноправність і повага до інших.

Кодекс ділової етики компанії Cisco

Заборонено або потрібен додатковий дозвіл
Використання активів компанії Cisco для задоволення
сторонніх потреб
• Не позичайте ресурси Cisco та не виносьте їх за межі
території компанії без відповідного на це дозволу.
• Ніколи не використовуйте їх для розвитку власного
бізнесу, надання консультаційних послуг або
збирання коштів для сторонніх потреб.
• Для сторонніх цілей і без відповідного дозволу
заборонено використовувати навіть ресурси компанії
Cisco, ідентифіковані як «відходи», сміття або
матеріали, призначені для повторної переробки.
• Торговельні марки Cisco не можна використовувати
в матеріалах, які не стосуються компанії. Також їх
заборонено включати в імена доменів, які компанія не
реєструвала, не використовує або не контролює.
Негативний вплив
Використання корпоративних ресурсів не має призводити
до значних додаткових витрат, переривання діяльності або
будь-якої іншої шкоди для компанії Cisco.

Використання активів компанії Cisco для політичних
цілей
• Внески компанії. Жодні активи (зокрема робочий
час, приміщення, обладнання компанії Cisco або
безпосередні грошові виплати) не можна
використовувати у виборчій кампанії кандидата на
політичну посаду, для допомоги комітетам
політичних дій, підтримки законодавчих ініціатив чи
референдумів без письмового дозволу віцепрезидента з питань міжнародної взаємодії з
державними органами.
Примітка. Щоб отримати докладніші відомості про
особисті внески на політичні цілі, див. розділ
«Я поважаю закон».
• Інша діяльність або лобіювання. За винятком
окремих випадків, використання корпоративних
ресурсів для підтримки політичної діяльності або
лобіювання заборонено, якщо немає письмового
дозволу старшого віце-президента з питань
міжнародної взаємодії з державними органами.

Протизаконні або образливі матеріали
Заборонено переглядати, розповсюджувати,
завантажувати або передавати протизаконні матеріали
чи вміст сексуального характеру, розповсюджувати
або передавати матеріали, які містять ненормативну
лексику; захищені авторським правом матеріали третіх
осіб без дозволу правовласника, а також будь-які інші
дані, оприлюднення яких може негативно вплинути на
репутацію компанії Cisco; образливі коментарі стосовно
раси, статі, сексуальної орієнтації, віку чи віросповідання.

Неприпустиме використання внутрішніх каналів
зв’язку
• Електронну пошту й поштові програми розсилки
не можна використовувати для підбурювання до
незаконної та шахрайської діяльності, а також для
заохочення до порушення умов контракту.
• Внутрішні канали зв’язку не можна використовувати
для підтримки політичної діяльності, не отримавши
письмового дозволу віце-президента з питань
міжнародної взаємодії з державними органами.
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Що робити, якщо…
Що робити, якщо мені потрібно використати
робочий комп’ютер або телефон для вирішення
особистих проблем? Чи дозволено це?
Загалом обмежене використання ресурсів компанії
для задоволення особистих потреб дозволено
в тому випадку, якщо це не потребуватиме від
компанії Cisco значних додаткових витрат, не
призведе до переривання робочого процесу
працівника та не порушить політику компанії або
закони.
Я маю особистий бізнес, який, як вважає
компанія Cisco, не призведе до конфлікту
інтересів. Чи можуть мої клієнти залишати
повідомлення в корпоративній скриньці
голосової пошти Cisco?
Використання активів компанії припустиме
тільки для задоволення її виробничих потреб.
Працівникам забороняється використовувати
активи для іншої роботи, власного бізнесу або
надання консультаційних послуг.
Чи можу я запропонувати колегам
скористатися моїм обліковим записом у
платній службі за допомогою корпоративної
пошти Cisco?
Ні. Пропонувати іншим працівникам
використовувати ваш обліковий запис у платній
службі через корпоративну пошту Cisco суворо
заборонено. Це може суперечити правилам
використання передплати та може призвести до
правових наслідків для вас і компанії Cisco.

Засоби та ресурси
• Створення політики розповсюдження
програми електронної пошти

Якщо виникнуть інші запитання, зверніться по
допомогу до відділу дотримання норм ділової
етики.

Кодекс ділової етики компанії Cisco
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Я уникаю конфлікту інтересів
Дуже важливо прагнути принести користь компанії Cisco. Уникайте ситуацій
фактичного конфлікту або видимості конфлікту між власною вигодою та
інтересами компанії Cisco.

Що таке конфлікт інтересів?
Конфлікт інтересів виникає тоді, коли особисті
відносини або дії працівника перешкоджають
об’єктивності та піклуванню про інтереси компанії.
Конфлікт інтересів може призвести до зниження
акціонерної вартості компанії Cisco чи піддати її
правовій та/або репутаційній відповідальності.
Працівники компанії Cisco зобов’язані старанно
уникати таких ситуацій.

Зловживання службовим становищем
Видимість або фактичний конфлікт

Корпоративні
інтереси та
обов’язки

Кодекс ділової етики компанії Cisco

Зовнішні підприємницькі інтереси
Родина та друзі
Зовнішні комісії
Спілкування
Подарунки та розваги

Особисті
інтереси або
зв’язки
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П’ять найпоширеніших ситуацій, які можуть призвести до
виникнення конфлікту інтересів (КІ), описано в таблиці нижче.
1) Зовнішня підприємницька діяльність
• Зовнішні оплачувані проекти або працевлаштування за межами компанії
(засіб повідомлення)
• Розробка нових продуктів, зокрема винаходів і письмових документів
(засіб повідомлення)
• Зовнішній збут або обслуговування обладнання Cisco (не дозволено)
• Володіння або інвестування щодо компанії, пов’язаної з компанією Cisco
(повідомлення про інвестиції)
2) Родина та друзі
• Взаємодія з ними як із постачальниками, підрядниками, консультантами,
партнерами, клієнтами або конкурентами компанії Cisco
• Прийняття їх на роботу в компанію Cisco.
У таких ситуаціях звертайтеся до відділу дотримання норм ділової етики.

3) Зовнішні комісії
• Комерційні, технічні та державні комісії (засіб повідомлення про комісію)
• Профспілки та некомерційні комісії (засіб повідомлення про комісію)

Докладний опис і правила щодо перших чотирьох
категорій КІ наведено в Політиці компанії Cisco
щодо врегулювання конфлікту інтересів та
інвестицій Політика.
Докладні відомості щодо подарунків, розважальних
заходів і гостинності наведено в Політиці компанії
Cisco стосовно подарунків і розважальних
заходів. Ознайомтеся з цими правилами політики,
якщо ваша діяльність, ситуація або стосунки поза
межами компанії можуть призвести до фактичного
конфлікту інтересів чи його видимості.
Усі ситуації, які можуть стати причиною
виникнення КІ, передбачити неможливо. Якщо вам
потрібна допомога, зверніться до представника
відділу дотримання норм ділової етики або
надішліть листа із запитанням щодо вручення
подарунків клієнтам на адресу corporate_
compliance@cisco.com.

4) Засоби зв’язку
• Публічні виступи (зверніться до свого керівника).
• Схвалення (вказівки)
• Особисті рекомендації стосовно теперішніх або колишніх працівників компанії
Cisco (див. Політику щодо засобів соціального зв’язку)

5) Подарунки та розважальні заходи
Оскільки в діловому середовищі часто допускаються обмін подарунками та витрати
на розважальні заходи, а в різних країнах це регулюється відповідними законами,
у компанії діють відповідні правила та використовуються певні засоби.
Надання: засіб повідомлення про подарунки, транспортування та

розважальні заходи

Кодекс ділової етики компанії Cisco
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Засоби та ресурси

Що робити, якщо…
Я розробляю продукт, який, на мою думку,
буде корисним для Cisco. Чи можу я стати
постачальником компанії Cisco?
Згідно з положеннями Угоди про передавання
службової інформації та винаходів, яка укладалась
окремо з кожним працівником компанії Cisco,
компанія Cisco має право власності на будь-який
винахід, пов’язаний із поточними або майбутніми
дослідженнями компанії Cisco, а працівники
зобов’язані повідомляти компанію про всі подібні
винаходи. Якщо йдеться про продукт, розроблений
перед прийомом працівника на роботу в компанію
Cisco, компанія, як правило, не купуватиме в такого
працівника продукти або послуги, за рідким винятком,
тому що це може призвести до виникнення конфлікту
лояльності або конфлікту інтересів. Перш ніж почати
обмірковувати таку можливість, вам слід отримати
письмовий дозвіл від відділу дотримання норм ділової
етики та віце-президента підрозділу компанії Cisco, у
якому ви працюєте.
Один із моїх родичів або друзів працює в компанії ,
яка є постачальником чи клієнтом компанії Cisco.
Чи маю я сповістити кого-небудь про це?
Навіть якщо ви не працюєте безпосередньо зі членом
сім’ї або другом, компанію Cisco слід сповіщати про
будь-які ситуації, коли існує всього лиш видимість
конфлікту інтересів. Якщо ж ваші посадові обов’язки
та обов’язки вашого друга або родича можуть
перетнутися, ви зобов’язані сповістити про це свого
керівника та представника відділу дотримання норм
ділової етики.

Кодекс ділової етики компанії Cisco

Дочка мого друга бажає працювати в моєму
підрозділі та збирається подати заявку на прийом
на роботу. Чи можу я перенаправити її резюме
безпосередньо менеджеру із набору персоналу,
якщо він також є моїм безпосереднім керівником?
Багато наших найкращих працівників прийшло в
компанію саме за рекомендацією наших власних
працівників. Проте порекомендуйте дочці свого друга
подати заявку на працевлаштування на загальних
засадах, щоб уникнути видимості конфлікту інтересів.
Менеджер із набору персоналу не має відчувати
жодного тиску з вашого боку, адже під час набору
працівників слід керуватися виключно інтересами
компанії Cisco. За потреби зверніться по консультацію
до відділу дотримання норм ділової етики або
служби підтримки відділу роботи з персоналом
(GBS).

•
•
•

•

•
•
•
•

Отримання: засіб повідомлення про ділові
подарунки та розважальні заходи
Надання: засіб повідомлення про подарунки,
транспортування та розважальні заходи
Повідомлення про конфлікт інтересів (робота за
межами компанії, член сім’ї, розробка винаходів і
продуктів, інтелектуальна власність)
Повідомлення про участь у зовнішніх комісіях
(некомерційні, технічно-консультаційні, громадські
чи державні комісії)
Звернення до юридичного відділу
Короткий огляд правової політики
Внутрішня веб-форма
Програма рекомендації працівників для прийому
на роботу в компанію Cisco

Представники місцевої некомерційної організації
шукають фахівця для розробки інформаційної
системи. Чи можу я запропонувати їм свою
допомогу або попрацювати на них?
Це залежить від некомерційної організації та типу
інформаційної системи, над якою ви працюватимете.
Щоб уникнути потенційного конфлікту інтересів,
зверніться до відділу дотримання норм ділової етики.
Якщо виникнуть інші запитання, зверніться по
допомогу до відділу дотримання норм ділової етики.
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Я розумію політику компанії стосовно подарунків і
розважальних заходів
Ми докладаємо максимальних зусиль, щоб розвивати продуктивні робочі
відносини та набувати позитивну репутацію в очах наших партнерів, які
є невід’ємною складовою частиною нашого успіху. У відносинах із клієнтами
або діловими партнерами я допускаю в окремих випадках можливість вручення
або прийняття подарунка чи організації розважального заходу. При цьому я
докладаю всіх зусиль, щоб уникнути конфлікту інтересів, конфлікту лояльності
та видимості неприйнятної спроби вплинути на ділові рішення.

«Це просто коржик…»: субтитри до відео

Належні способи пропонування подарунків:
Терміном «подарунки та розважальні заходи»
позначається будь-що цінне. Пропонуючи будь-який
подарунок або розважальний захід під час роботи
в компанії, слід дотримуватися всіх указаних нижче
вимог.
• Доречність і доцільність для бізнесу
• Відкритість і прозорість
• Повне інформування та попереднє
затвердження за допомогою засобу
повідомлення про подарунки, транспортування
та розважальні заходи, якщо вартість перевищує
обмеження, наведені в Політиці щодо витрат на
подарунки, транспортування та розважальні
заходи
• Відсутність зобов’язань або сподівань (прямих
або непрямих) незалежно від вартості
• Розумна вартість (яка відповідатиме
положенням політики компанії Cisco щодо
подарунків, транспортування та розважальних
заходів, глобальних витрат і транспортних
витрат).
• Відповідність політиці або правилам організації,
до якої належить одержувач

Кодекс ділової етики компанії Cisco

• Відповідність чинному законодавству та
нормам (для обох сторін), політиці компанії
Cisco (зокрема нашому Кодексу ділової етики),
Глобальній політиці щодо витрат і Глобальній
політиці щодо транспортних витрат працівників
Будь-які винятки щодо вручення подарунків, вартість
яких перевищує обмеження, визначені в Політиці
щодо подарунків, транспортування та розважальних
заходів, мають бути попередньо схвалені через засіб
повідомлення про подарунки, транспортування та
розважальні заходи. Такі повідомлення автоматично
направляються на схвалення вашому керівнику,
директору вашої організації, віце-президенту (якщо
вартість перевищує 5000 дол. США) і командам
Глобального контрольно-правового відділу.
Перш ніж надавати або отримувати подарунок,
компенсацію транспортних витрат, харчування,
прояви гостинності або інші товари чи послуги, які
становлять певну цінність, обов’язково ознайомтеся
з політикою компанії щодо отримання та надання
подарунків і розважальних заходів. Якщо потрібно
повідомити про порушення, скористайтеся
наведеними нижче засобами.

•

•

Отримання подарунків від клієнтів, постачальників
або ділових партнерів: засіб повідомлення про
ділові подарунки та розважальні заходи
Надання подарунків клієнтам, постачальникам
або діловим партнерам: засіб повідомлення про
подарунки, транспортування та розважальні
заходи

Крім того, працівники компанії Cisco ніколи не повинні
виконувати описані нижче дії.
•
Пропонувати, приймати або вимагати:
• будь-що, що може вважатися незаконним,
сумнівним, образливим або зашкодити
репутації компанії Cisco;
• готівку або її еквівалент, подарункові
сертифікати та ваучери;
• будь-що за домовленістю про зустрічну віддяку
(quid pro quo).
•
Використовувати власні кошти або ресурси для
подарунків чи розважальних заходів (вартість
яких перевищує обмеження в доларах США) для
клієнта, партнера або постачальника.
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Державні установи та службовці

Під час роботи з державними установами, службовцями або
представниками застосовуються суворіші правила та політики
компанії. Категорично забороняється прямо або непрямо
обіцяти, пропонувати або надавати державному службовцю
будь-які цінності з метою вплинути на виконання або
невиконання ним дій, пов’язаних із набуттям або збереженням
будь-якої комерційної вигоди. Щоб отримати допомогу,
зверніться до команди Глобального контрольно-правового
відділу (corporate_compliance@cisco.com).
Урядові організації США
Перш ніж пропонувати будь-які подарунки або розважальні
заходи службовцям федерального уряду, уряду штатів
і місцевих органів влади США, ретельно ознайомтеся з
Кодексом етики Cisco для роботи з державним сектором
США та передбаченими в політиці обмеженнями щодо
подарунків і гостинності.
Примітка. Закон забороняє пропонувати будь-які подарунки
членам і працівникам Конгресу та державним службовцям
США, зокрема сплачувати за них у закладах громадського
харчування.
Уряди інших країн (окрім США)
У різних країнах діють закони, які накладають обмеження на
подарунки працівникам, пов’язаним з урядовими організаціями
(або з агентствами під державним контролем). Перш ніж
пропонувати держслужбовцям інших країн цінні подарунки,
ознайомтеся з Політикою щодо витрат на подарунки,
транспортування та розважальні заходи.

Працівники

Існують політики, які регулюють процес вручення подарунків
працівникам компанії Cisco.
Подарунки працівникам компанії
Правила, які регулюють вручення компанією подарунків або
винагород за видатні досягнення працівникам, наведено в
Політиці про визнання.
Подарунки позаштатним робітникам
(підрядчики та тимчасові працівники)
Вартість подарунків, вручених підрядникам або тимчасовим
працівникам, не підлягає компенсації через систему
компенсації компанії Cisco.
Обмін особистими подарунками між працівниками
Обмін подарунками між працівниками, звісно, дозволяється,
але має здійснюватися належним чином. Необхідно виявляти
обережність у ситуаціях обміну подарунками між керівниками
та їхніми безпосередніми підлеглими, а також вручення
працівникові спільного подарунка коштом групи працівників.

Лотереї

Зазвичай дозволяється брати участь у чесних і
недискримінаційних публічних лотереях та розіграшах призів,
якщо вартість призу не перевищує 500 доларів США. Призи
на більші суми можна отримати лише за наявності письмового
дозволу від керівника та відділу дотримання норм ділової
етики.

Інші проблеми

Пропозиція від третьої сторони компенсувати транспортні
витрати працівникам компанії Cisco
Перш ніж приймати пропозицію третьої особи щодо
компенсації транспортних витрат, працівники компанії Cisco
мають переконатись у дотриманні положень Глобальної
політики щодо транспортних витрат працівників.
Пожертвування компанії Cisco на користь благодійних
організацій
Корпоративні пожертвування на користь державних установ
або корпоративні благодійні пожертвування неприбутковим/
неурядовим організаціям мають відповідати Політиці Cisco
щодо пожертвувань державним установам і благодійним
організаціям.

Місцеві особливості вручення подарунків

(залежно від країни або культури)
У таких випадках подарунки можна приймати тільки від
імені компанії Cisco, маючи на це письмовий дозвіл від
віце-президента підрозділу та керівника відділу роботи з
персоналом. Усі отримані подарунки слід негайно передати у
відділ роботи з персоналом або у Фонд Cisco.
Примітка. Отримані подарунки можна пожертвувати
безпосередньо некомерційній організації, яку схвалила
компанія Cisco (список таких організацій наведено на вебсайті Зв’язок зі спільнотою).
У будь-якому випадку приймання подарунків не має справляти
враження порушення норм (див. розділ «Я поважаю закон»).

Зустрічі та заходи, які проводить компанія Cisco, за участі
представників будь-яких державних органів влади
Якщо компанія Cisco має хоча б частково компенсувати
витрати запрошеного державного гостя на подорож і/або
проживання, перед таким запрошенням необхідно отримати
дозвіл за допомогою засобу повідомлення про подарунки,
транспортування та розважальні заходи.

Кодекс ділової етики компанії Cisco
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Що робити, якщо…
У мої обов’язки в компанії Cisco входить співпраця
з урядовим службовцем. Чи можу я протягом літа
подарувати йому кошик із фруктами?
Це залежить від ситуації. Зверніться до команди
Глобального контрольно-правового відділу компанії
Cisco, надіславши електронного листа на адресу
corporate_compliance@cisco.com. Якщо в робочий
процес залучено державних службовців або
працівників організацій у державній власності чи під
державним контролем (наприклад, телекомунікаційні
компанії, державні університети та лікарні), чинні у
світі закони у сфері боротьби з корупцією та правила
політики Cisco накладають суворіші обмеження
на вручення подарунків, щоб запобігти фактичним
випадкам хабарництва і навіть їх видимості.
Перегляньте докладніші відомості в документах
«Глобальна політика Cisco щодо боротьби з
корупцією та хабарництвом», «Політика щодо витрат
на подарунки, транспортування та розважальні
заходи», «Рекомендації щодо роботи з державним
сектором США» або надішліть листа на адресу
corporate_compliance@cisco.com.
Постачальник запропонував мені два чудові
квитки на матч регбі. Чи можу я прийняти їх?
Це залежить від ситуації. Яка ринкова вартість квитків?
Постачальник піде на гру разом із вами, чи, можливо,
ці квитки призначені для вас особисто? Чи очікується
від вас виконання певних дій у відповідь? Перегляньте
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Інструменти
Політику щодо подарунків і розважальних заходів,
щоб дізнатися, чи можна вам прийняти квитки та чи
потрібні додаткові дозволи від відділу дотримання
норм ділової етики.
Що робити, якщо мені запропонували знижку
на продукт, який продає постачальник компанії
Cisco?
Ви можете прийняти знижку тільки в тому випадку,
якщо вона доступна всім або багатьом працівникам
компанії, а також якщо компанія Cisco затвердила
її. Знижки, призначені особисто вам, приймати
заборонено – це порушує положення політики компанії.

Якщо виникнуть інші запитання, зверніться по
допомогу до відділу дотримання норм ділової етики.

•
•

Правила щодо подарунків працівникам державного
сектору США
Засіб повідомлення про подарунки,
транспортування та розважальні заходи

Стороння організація запропонувала мені
компенсувати витрати на проїзд до місця
проведення заходу, який вона організовує.
Чи можу я прийняти таку пропозицію?
Це залежить від багатьох факторів, зокрема від того,
хто саме вам це запропонував, від причини поїздки
та можливого ризику конфлікту інтересів. У деяких
ситуаціях прийняття пропозиції стосовно покращення
умов поїздки від клієнта, партнера, постачальника
або третьої сторони вважається припустимим. Див.
положення Глобальної політики щодо транспортних
витрат працівників, щоб отримати докладніші відомості.
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Мені довірено конфіденційні та службові дані компанії
Нашій компанії довіряють як лідеру в сфері розробки технологій, які
здатні змінити світ. Щоб залишатися лідером на світовому ринку, нам
необхідно захищати конфіденційність, цілісність і доступність службових та
конфіденційних даних компанії, які стосуються розробки наших продуктів,
роботи з персоналом, фінансів, клієнтів, постачальників і брендів.
Довіра

Наша компанія прозора, надійна та відповідальна.
Ми здобуваємо довіру наших клієнтів, зокрема,
тим, що дотримуємося політики захисту даних
і конфіденційності. Задля захисту даних кожен
працівник повинен заздалегідь уживати заходів,
щоб надійно зберігати конфіденційну та службову
інформацію, що належить компанії Cisco або яку їй
надали чи довірили наші клієнти, працівники або треті
особи.
Як я можу захистити інформаційні активи Cisco?
Не надавайте відомості про компанію Cisco, наших
клієнтів і партнерів іншим сторонам, не отримавши
належні дозволи та не уклавши письмові угоди.
Невинний, на перший погляд, запит на інформацію
може призвести до серйозних наслідків для компанії.
Будьте обачні стосовно запитів на інформацію з боку
як працівників компанії Cisco, так і третіх сторін, що
стосуються:
• загальних тенденцій розвитку бізнесу;
• ведення бізнесу в наших географічних регіонах;
• закупівлі та постачання продуктів і послуг, а також
ціноутворення;
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• імен клієнтів, засобів зв’язку з ними та інших
відомостей, що стосуються клієнтів Cisco;
• періодів виробництва нової продукції;
• судових справ і диспутів стосовно інтелектуальної
власності;
• постачальників;
• інтелектуальних активів;
• цінової політики;
• розробки продуктів.
Іноді до працівників звертаються так звані «зовнішні
радники», які шукають інформацію про комерційну
діяльність компанії Cisco, наших працівників, клієнтів
або партнерів. Будь-яку пов’язану з нашою компанією
взаємодію з цими сторонами (пресою, галузевими
аналітиками або членами фінансової спільноти)
необхідно узгоджувати з відділом глобальних
аналітичних зв’язків або відділом зв’язків з
інвесторами Cisco відповідно. Недотримання цієї
політики є серйозним порушенням, наслідком якого
можуть бути дисциплінарні заходи, зокрема негайне
звільнення та можливе судове переслідування за
порушення законодавства про цінні папери.

Конфіденційність

У рамках виконання робочих завдань працівник може
отримати доступ до особистих даних, зокрема до
відомостей, пов’язаних із працівниками клієнтів і
постачальників компанії Cisco, а також їхніх кінцевих
замовників. Ви маєте право на доступ до таких
даних, їх використання та надання виключно в
рамках службової необхідності для виконання своїх
посадових обов’язків і з дотриманням положень
політики компанії Cisco, місцевого законодавства
й нормативних постанов. Негайно повідомляйте
про підозри щодо викрадення особистих даних або
несанкціонованого доступу до них, користуючись
засобом CLIP. Якщо виникнуть запитання щодо
поводження з особистими даними, зверніться до
представника юридичного відділу компанії Cisco
або надішліть електронного листа групі з питань
конфіденційності компанії Cisco.
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Дані клієнтів

Наша компанія докладає всіх зусиль, щоб
підтримувати репутацію надійного ділового радника.
Усі працівники компанії Cisco мають із належною
відповідальністю поводитися з усіма типами даних
наших клієнтів.
Що таке дані клієнтів?
Це будь-які записи в паперовому, електронному,
відео- чи іншому форматі, що містять інформацію про
клієнта компанії Cisco та пов’язані з наданням певного
продукту або послуги. До таких записів належать дані
клієнтів, створені компанією Cisco або контрольовані
нею, а також дані клієнтів, передані третіми сторонами
на адресу компанії Cisco. Нижче наведено приклади
таких даних.
• Інформація про клієнтську справу;
• IP-адреси та схеми топології клієнтських мереж;
• Списки клієнтів;
• Стратегії продажів і фінансова документація клієнтів;
• Способи захисту авторських прав;
• Стратегії розвитку бізнесу або інфраструктури;
• Дані про кінцевих користувачів клієнтів.

Суворо обмежуйте надання доступу до
даних клієнтів

Клієнти та інші сторонні організації довіряють компанії
Cisco найважливіше – свої технології, активи й
інфраструктуру, що іноді передбачає навіть доступ до
особистих даних їхніх працівників і замовників. Саме
тому ми маємо докласти всіх зусиль для захисту цієї
інформації.
Щоб дізнатися докладніше про захист даних клієнтів:
• відвідайте веб-сайт CDP;
• надсилайте всі запити щодо захисту пов’язаних із
продажами й послугами даних клієнтів (включно
із запитами на надання інформації та запитами на
надання пропозицій) відділу обробки інформації
клієнтів (Customer Information Clearinghouse, CIC);
відвідайте веб-сайт CIC на платформі Jive.
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Що вважається конфіденційною інформацією
компанії?
Це цінна інформація, якою компанія Cisco володіє,
яку має право використовувати та до якої має доступ.
Власні активи втілюють результат нашої важкої праці.
Інформаційні активи часто конфіденційні. До них
можуть належати:

Конфіденційність. Доступ до службової інформації
дозволений лише авторизованим особам і процесам.

•
•
•
•

Доступність. Авторизованим особам і процесам
забезпечується надійний і своєчасний доступ до
службової інформації.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

програми та підпрограми;
вихідний і об’єктний код;
технічні креслення;
роботи, ідеї та ноу-хау, захищені авторським
правом;
методики та винаходи (які підлягають або не
підлягають патентуванню);
будь-які відомості, пов’язані з розробкою;
специфікації продуктів і промислові зразки;
алгоритми та формули;
блок-схеми, схеми й конфігурації;
електричні схеми та механізми;
авторські роботи й дослідження;
процеси інструментального оснащення,
виготовлення, складання, установлення та
обслуговування;
маркетинг і цінова політика;
плани розробки нової продукції;
списки клієнтів і відомості про них;
виробничі таємниці;
дані про витрати чи інші фінансові дані (якот неопубліковані прес-релізи, відомості про
комерційні трансакції, операції, придбання або
злиття);
відомості про заробітні плати працівників і умови
оплати праці.

Цілісність. Щоб забезпечити точність і достовірність
службової інформації, необхідно запобігати її
випадковому чи навмисному несанкціонованому
зміненню.

Кожен із нас несе відповідальність за забезпечення
конфіденційності, цілісності й доступності службової
інформації, яка належить компанії Cisco, нашим
клієнтам, постачальникам, партнерам та іншим
залученим у нашу комерційну діяльність сторонам.
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Під час прийняття на роботу працівники компанії
Cisco підписують угоду про нерозголошення (а також,
можливо, додаткові угоди залежно від специфіки
роботи). Окрім зобов’язань, описаних в угоді, усі
працівники повинні дотримуватися перелічених нижче
вимог.

Використання або розкриття інформації
Запити зовнішніх сторін
Запити на конфіденційну службову інформацію та
розкриття конфіденційної службової інформації третім
сторонам мають супроводжуватися письмовими
угодами. Докладніші відомості див. на Порталі угод
про нерозголошення.
Принцип службової необхідності
Конфіденційну та службову інформацію можна
надавати лише тим працівникам компанії Cisco, яким
вона потрібна для роботи, а також за наявності
законного службового наміру.
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Захист інформації третіх осіб
Працівники компанії Cisco можуть використовувати чи
копіювати довірену нам службову або конфіденційну
інформацію клієнтів, партнерів, постачальників,
продавців та інших третіх осіб лише з письмового
дозволу належної довіреної особи Cisco з
розпорядження даними та відповідної третьої особи,
а також відповідно до вимог третьої сторони щодо
захисту її даних.

Надання інформації компанії Cisco
Відмова від несанкціонованих відомостей
Потрібно відмовлятися від будь-яких незапитаних
приватних відомостей третіх сторін. Якщо працівник
випадково отримав ці відомості, їх слід повернути
непрочитаними або перенаправити в юридичний відділ
компанії Cisco.
Колишні роботодавці
Працівники не повинні використовувати чи надавати
компанії Cisco службову інформацію з колишнього
місця роботи (за винятком випадків, коли компанія
Cisco придбала компанію колишнього роботодавця
або права на відповідну інформацію).
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Пріоритетність захисту інформації

Захист даних – це пріоритетне завдання для
кожного. Усі працівники та постачальники компанії
Cisco зобов’язані захищати конфіденційні дані,
які вони використовують від імені компанії Cisco.
Принципи захисту даних, описані нижче, допоможуть
забезпечити належну взаємодію на всіх рівнях
організації, тому обов’язково уважно їх прочитайте.
1. Відповідальність. Я несу повну відповідальність за
службові та конфіденційні дані компанії, з якими маю
справу під час роботи.
2. Обізнаність. Я розумію та приймаю положення
політики щодо захисту даних і пройду будь-яке
потрібне навчання щодо захисту даних чи дотримання
конфіденційності.
3. Прозорість. Я зобов’язуюся негайно повідомляти
своєму керівнику про будь-які підозри або фактичні
випадки витоку конфіденційної чи службової
інформації для подальшого розслідування.
4. Усвідомлення. Я СУМЛІННО СТАВЛЮСЯ до
взаємодії зі службовими та конфіденційними даними
компанії й можу обґрунтувати правомірність того, кому
та в який спосіб я їх повідомляю, використовуючи
захищені шляхи передавання та схвалені засоби й
методи.
5. Дотримання вимог. Я дотримуюся вимог третіх
осіб щодо обробки їхніх даних і зобов’язуюся
надсилати всі запити або заявки через відділ обробки
інформації клієнтів.
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6. Завчасне врахування. Я зобов’язуюся розробляти
наші процеси та пропозиції продуктів і послуг з
урахуванням принципів конфіденційності, захисту та
стійкості бізнесу.
Cisco має право вимагати контроль безпеки на
всіх електронних і обчислювальних пристроях, що
використовуються в комерційній діяльності компанії
або для взаємодії із зовнішніми мережами й бізнессистемами, що належать компанії Cisco, працівникам і
третім сторонам чи орендовані ними.
Примітка. Компанія Cisco також має право будь-коли
перевіряти всі повідомлення, файли, дані, програмне
забезпечення або інші відомості, що зберігаються
на цих пристроях чи передаються через будь-яку
частину мережі Cisco.
Належним чином працюйте з документацією
компанії.
У компанії Cisco ми співпрацюємо та обмінюємося
інформацією, що представлена в різних формах,
як-от повідомлення електронної пошти, відео,
аудіозаписи, електронні чи паперові документи. Ви
повинні знати політику компанії Cisco, що регулює обіг
і зберігання документації та електронної пошти, щоб
дотримуватися вимог законодавства та компанії.

Ознайомтеся з Політикою керування документацією
та планування термінів зберігання документів у
компанії Cisco, щоб дізнатися про термін зберігання
вмісту та запобігти видаленню відомостей, пов’язаних
із розслідуваннями, позовами або судовими справами.
Зверніться по допомогу до групи керування
корпоративною документацією та інформацією.
Захист від зовнішнього розголошення
Якщо дані про наших клієнтів розголошуються іншим
клієнтам, партнерам, постачальникам, конкурентам
або громадськості, це може призвести до втрати
клієнтів і шкоди для репутації компанії Cisco, а
також до можливих юридичних і правових наслідків.
Працівники, які порушать це зобов’язання, також
можуть нести відповідальність за ці наслідки. Про
фактичну чи потенційну втрату відомостей клієнтів
необхідно негайно повідомляти за допомогою засобу
повідомлення про втрату даних клієнтів або засобу
CLIP.
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Що робити, якщо…
Мені потрібно обмінятися конфіденційними
файлами із зовнішнім клієнтом або партнером.
Як зробити це безпечно?
Працівники мають користуватися рекомендаціями
та інструментами передавання файлів на вебсайті, присвяченому захисту даних клієнтів.
У цих рекомендаціях розглядаються різноманітні
сценарії, варіанти інструментів і надається контактна
інформація для отримання допомоги.
У мене є досвід роботи на одного з конкурентів
компанії Cisco. Чи можу я обговорювати зі своєю
робочою групою в Cisco стратегії продажу мого
колишнього роботодавця?
Ні. Вам не слід розголошувати відомості, що можуть
вважатися конфіденційними або службовими.
Докладніші відомості див. в Рекомендаціях щодо
службової інформації колишніх працівників.
Що робити, якщо я отримаю електронний лист або
пакет зі службовими даними конкурента?
Не читайте документ і не передавайте його
співробітникам чи безпосередньому керівнику. Пакет
потрібно негайно запечатати та помістити в безпечне
місце. Не перенаправляйте повідомлення електронної
пошти. Відразу зверніться за вказівками в юридичний
відділ Cisco.
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Інструменти
Я беру участь у проекті, що передбачає обмін
конфіденційною інформацією із третьою
стороною. Чи необхідно перед початком
взаємодії укласти з третьою стороною угоду про
нерозголошення?
Так, перш ніж починати будь-які нові ділові
відносини, обов’язково потрібно укласти угоду про
нерозголошення або інші відповідні угоди. Перейдіть
на Портал угод про нерозголошення, щоб дізнатися,
чи відповідну угоду вже укладено.
Клієнт просить мене підписати його власну угоду
про конфіденційність. Чи це дозволено?
Лише вповноважені особи з правом підпису, визначені
в засобі віртуального процесу затвердження (VAP),
можуть укладати угоди від імені компанії Cisco. Будьякі запитання щодо конфіденційності та захисту
даних клієнтів надсилайте команді відділу обробки
інформації клієнтів (CIC).

• Політика керування документацією та планування
термінів зберігання документів у компанії Cisco
• Керування корпоративною документацією та
інформацією
• Політики захисту інформації
• Портал угод про нерозголошення
• Веб-сайт, присвячений захисту даних клієнтів
• Рекомендації щодо інструментів передавання
файлів
• Політика захисту даних
• Веб-сайт стандартів у сфері захисту даних
клієнтів
• Організація захисту й довіри (STO)
• Портал, присвячений конфіденційності
• Політика глобальних аналітичних зв’язків
• Глобальна політика зв’язку із засобами масової
інформації
• Політика зв’язку з інвесторами
• CLIP: повідомлення про випадки втрати даних
клієнтів

Якщо виникнуть інші запитання, зверніться по
допомогу до відділу дотримання норм ділової етики.
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Я поважаю закон
Бути компанією з високою громадянською відповідальністю – означає дотримуватися
законодавства. Як глобальна компанія ми дотримуємося законів і норм ведення бізнесу в
усьому світі.

Які закони закріплює Кодекс ділової етики?
	Ринкова конкуренція та
дотримання моральних норм у
бізнесі
Антимонопольне законодавство та закони про
захист конкуренції сприяють процвітанню ринку.
Антимонопольне законодавство сприяє ринковій
конкуренції, щоб забезпечити споживачам ширший
вибір і вигоду від нижчих цін. У всьому світі
антимонопольні закони забороняють практику
ведення бізнесу, яка знижує рівень конкуренції.
Наприклад, антимонопольні правила забороняють
укладати угоди між конкурентами щодо цін або
інших умов продажу товарів чи послуг, а також
щодо розподілу клієнтів і ринків збуту. Крім того,
антимонопольне законодавство встановлює правила
щодо виключного дилерства, пакетних продажів і
нав’язування додаткових умов, політики ціноутворення
нижче собівартості, запобігання або перешкоджання
наданню знижок торговельними посередниками, а
також (у деяких країнах) дискримінації торговельних
посередників, які перебувають в аналогічному
становищі, стосовно ціноутворення й заохочувальних
виплат. Найтяжчі порушення антимонопольного
законодавства (як-от угоди між конкурентами щодо
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ціноутворення) можуть призвести до кримінального
покарання компанії Cisco, а також залучених
осіб, зокрема штрафів і ув’язнення. Порушення
інших антимонопольних правил може призвести
до високих штрафів і збитків, підриву репутації, а
також до встановлення державного контролю за
діловими рішеннями компанії Cisco. Компанія Cisco
прагне в повній мірі дотримуватися принципів чесної
конкуренції й антимонопольного законодавства,
а також законів про конкуренцію в кожній країні,
де веде свою діяльність. Якщо у вас виникнуть
запитання щодо антимонопольного законодавства
чи законів про захист конкуренції, або якщо ви
вважаєте, що компанія Cisco, партнер чи конкурент
не дотримується цих законів, слід негайно повідомити
юридичний відділ компанії Cisco.

Інсайдерські угоди та
конфіденційність корпоративної
інформації
Не використовуйте внутрішню інформацію
компанії, щоб отримати вигоду.
Якщо вам доступна важлива внутрішня інформація,
що стосується компанії Cisco або нашої діяльності,

відповідно до політики компанії вам чи будь-якій
іншій особі або організації забороняється купувати
та продавати цінні папери Cisco чи виконувати інші
дії, спрямовані на отримання вигоди за допомогою
цієї інформації або її розголошення. Це також
стосується операцій із цінними паперами інших сторін
(наприклад, клієнтів, постачальників, продавців,
субпідрядників і бізнес-партнерів компанії Cisco), про
які ви маєте важливу внутрішню інформацію, отриману
завдяки роботі в Cisco. Потрібно уникати навіть ознак
неправомірних операцій. Зауважте, що структура
торгівлі ретельно контролюється, причому компанія
Cisco тісно співпрацює з державними органами,
що проводять розслідування потенційно незаконної
торгівлі.
Навіть поради протизаконні.
Працівникам Cisco також забороняється давати
поради іншим особам, тобто повідомляти внутрішню
інформацію друзям або членам сім’ї, якщо обставини
вказують на те, що працівник Cisco намагався
допомогти комусь отримати прибуток чи уникнути
збитків. Такі поради не лише є формою інсайдерської
угоди, але й серйозно порушують політику
конфіденційності компанії. Саме тому вам слід уникати
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обговорення внутрішньої інформації в місцях, де
її можуть почути інші особи, наприклад у їдальнях
компанії, громадському транспорті, ліфтах.
Операції з вторинними цінними паперами та
операції хеджування заборонені.
Крім того, незалежно від володіння важливою
внутрішньою інформацією працівникам Cisco
заборонено торгувати вторинними цінними паперами
Cisco (наприклад, подвійний опціон). Відповідно до
політики компанії Cisco також забороняється продаж
цінних паперів без покриття або будь-які інші операції
хеджування з цінними паперами Cisco, наприклад
фіксований максимум і мінімум відсоткових ставок
чи угоди про форвардний продаж, тому що це може
спричинити розбіжності в цілях працівників та інших
акціонерів.

Офіційні розголошення
Відомості про компанію, які ми розголошуємо,
мають бути повні, достовірні, точні, зрозумілі та
своєчасні.
Надзвичайно важливо забезпечити належну подачу
документів у Комісію з цінних паперів і біржових
операцій і в інші державні установи. Вас можуть
попросити надати відомості для відкритих звітів
компанії Cisco. У такому разі надайте точну, повну,
об’єктивну, актуальну, своєчасну та зрозумілу
інформацію, що зможе забезпечити повноту,
достовірність, точність, своєчасність і зрозумілість
даних у звітах і документах, які компанія передає
на розгляд державним установам і публікує в
інформаційних джерелах.

Б
 оротьба з корупцією та
хабарництвом у глобальних
масштабах
Компанія Cisco не допускає жодних проявів
хабарництва та корупції.
Основний принцип нашої діяльності – забезпечення
максимальної чесності, порядності та прозорості,
а також дотримання національних і регіональних
антикорупційних законів, зокрема Закону США про
корупцію в зовнішньоекономічній діяльності (FCPA).
Ми радше відмовимося від вигідних комерційних
можливостей, аніж платитимемо хабарі. Крім того,
ми захищатимемо своїх працівників, які втратили
можливості продажу внаслідок відмови платити хабарі.
Ми не обіцяємо, не пропонуємо, не вимагаємо, не
надаємо та не приймаємо переваги (у будь-якій цінній
формі, не лише грошовій) як засіб неправомірного
спонукання до дії, що порушує закони, моральні
норми чи зловживає довірою. Перегляньте Глобальну
політику Cisco щодо боротьби з корупцією
та хабарництвом або зверніться по допомогу,
надіславши листа на адресу corporate_compliance@
cisco.com.
Подарунки та розваги
Щоб з’ясувати різницю між прийнятними та
забороненими діловими подарунками, див. розділ
«Я розумію політику компанії стосовно подарунків
і розважальних заходів». Пропозиції оплати
транспортних витрат або проживання гостей слід
надавати згідно з положеннями Політики щодо
боротьби з корупцією та хабарництвом і Політики
щодо подарунків, транспортування та розважальних
заходів.
Поведінка наших партнерів
Компанія Cisco також вступає у відносини з діловими
партнерами, які поділяють наші цінності щодо
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прозорості й чесності у веденні бізнесу. Ми вимагаємо
від партнерів дотримання нашої Антикорупційної
політики для партнерів. Cisco також пропонує для
партнерів навчальний курс. Якщо ви працюєте або
маєте справу з постачальниками, пам’ятайте, що
вони повинні дотримуватися Кодексу поведінки
постачальника та Політики моральної поведінки
постачальника, а також інших застосовних настанов,
щоб забезпечити відповідність нормам.

	Індивідуальні внески на
політичні цілі
Відповідно до виборчого законодавства США деякі
працівники (включно з директорами та посадовцями
компанії Cisco) повинні отримати попередній дозвіл
через Засіб для здійснення внесків на політичні цілі
(США) компанії Cisco, перш ніж здійснювати певні
внески для виборчої кампанії. Докладніші відомості
див. в Кодексі етики Cisco для роботи з державним
сектором США. Відомості про правила політики щодо
використання активів компанії для політичних цілей
наведено в розділі «Я відповідально використовую
ресурси».

Авторські права
Перш ніж використовувати матеріали третіх
сторін, захищені авторським правом, обов’язково
отримайте відповідний дозвіл.
Копіювати, відтворювати, оцифровувати,
розповсюджувати, транслювати, використовувати або
змінювати сторонні матеріали, захищені авторським
правом, під час розробки або у складі продуктів
Cisco, рекламних матеріалів, письмових звернень,
у блоґах та інших засобах соціального зв’язку без
попереднього письмового дозволу правовласника
заборонено політикою компанії Cisco та може бути
протизаконно.
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Ця вимога діє незалежно від того, чи призначений
кінцевий продукт для особистого використання,
внутрішнього використання в компанії Cisco чи
інших цілей. Також наша політика забороняє
працівникам використовувати пристрої, обладнання
та мережі компанії Cisco для створення, отримання
або розповсюдження копій сторонніх матеріалів,
захищених авторськими правами (зокрема отримання
сторонніх фільмів, програм телебачення, програмного
забезпечення, музики та обмін ними через Інтернет
і однорангові сайти). Неналежне використання
захищених авторським правом матеріалів може
призвести до громадянських позовів і кримінальної
відповідальності. Якщо у вас є запитання, зверніться в
юридичний відділ компанії.

	Конфіденційність особистих
даних
У багатьох країнах діють закони із захисту
конфіденційних і особистих даних.

Ми намагаємося захищати недоторканність особистої
інформації всіх осіб, з якими ми маємо справу,
зокрема клієнтів, продавців, партнерів, відвідувачів
наших сайтів і працівників. Якщо відповідно до
специфіки роботи ви маєте доступ до особистих
даних (включно з даними, розміщеними третьою
стороною), ви повинні збирати, отримувати,
використовувати та надавати ці дані виключно
в рамках службової необхідності для виконання
своїх посадових обов’язків і з дотриманням
положень політики компанії Cisco, місцевого
законодавства й нормативних постанов. Якщо у вас
виникнуть запитання, зверніться до групи з питань
конфіденційності.
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Правила експорту
Усі працівники відповідальні за дотримання
законів про експорт.
За наявності відповідних ліцензій продукти Cisco
можна експортувати більшості кінцевих користувачів
у громадянських і комерційних структурах на
всіх територіях, за винятком територій, на яких
юридично заборонено здійснювати торгівлю, і
країн, звинувачених у сприянні терористичним діям.
Докладніші відомості про дотримання зобов’язань
Cisco див. на веб-сайті Глобальної групи з експортної
торгівлі (GET).

Правила імпорту
Усі працівники несуть відповідальність за дотримання
законодавства стосовно імпорту. Імпорт продукції
від імені компанії Cisco дозволено на більшості
територій за умови наявності відповідних митних
декларацій і ліцензій, дотримання положень
митного законодавства країн, до яких імпортується
продукція, а також відповідних положень і порядків
компанії Cisco. До винятків належать: особисте
майно; імпорт до країн, на які накладено ембарго;
доставка у країни, які визнані як такі, що підтримують
терористичну діяльність. Докладніші відомості про
дотримання зобов’язань Cisco з питань імпорту, а
також докладнішу інформацію про обмеження щодо
імпорту, які діють у певних країнах, див. на веб-сайті
Глобального відділу з митних питань.

 аконодавство з протидії
З
відмиванню грошей
Компанія Cisco та її дочірні компанії беруть активну
участь в міжнародному процесі боротьби з
відмиванням грошей і фінансуванням терористичної
та протизаконної діяльності. Ці засади включені до
правових зобов’язань компанії Cisco в ряді різних
юрисдикцій. У деяких країнах працівники компанії
Cisco особисто зобов’язані брати участь у запобіганні
відмиванню грошей і повинні усвідомлювати,
наскільки важливо дотримуватися положень і порядків
компанії Cisco щодо протидії відмиванню грошей і
фінансуванню терористів. До відповідних зобов’язань
компанії Cisco належать: дотримання положень
і порядків протидії відмиванню грошей, а також
ретельний добір клієнтів, який гарантує, що компанія
Cisco не проводить жодних операцій із фізичними або
юридичними особами, внесеними до списків санкцій
США та міжнародної спільноти.

	За потреби ми
використовуємо наші законні
права
Компанія Cisco залишає за собою право звертатися
до правових органів, якщо є підстави вважати, що
теперішній чи колишній працівник здійснив злочин,
пов’язаний із роботою в компанії Cisco.

Якщо положення КДЕ суперечать вимогам
місцевого законодавства, слід дотримуватися
вимог місцевого законодавства. Проте якщо
положення КДЕ суперечать місцевій діловій
практиці, слід дотримуватися положень КДЕ.
Якщо у вас виникнуть сумніви, зверніться по
допомогу.

28

Що робити, якщо…
Що, якщо я дізнався про результати
квартальних доходів Cisco, перш ніж їх було
оприлюднено? Чи можу я купувати акції
компанії, використовуючи цю інформацію?
Ні. Ця інформація вважається «важливою
внутрішньою інформацією», тому придбання
акцій Cisco буде порушенням політики компанії
Cisco та можливим порушенням федерального
законодавства про цінні папери.
Постачальник представив новий продукт, який
незабаром буде випущено на ринок. Учасники
моєї команди погодилися, що цей продукт не
стане у пригоді компанії Cisco, проте я вважаю,
що він буде справжнім здобутком для інших
галузей. Чи можу я придбати акції в компанії
постачальника перед запуском продукту?
Ні, ви не маєте права купувати акції, доки
інформація про новий продукт не буде
оприлюднена. Інакше така дія вважатиметься
інсайдерською угодою, тобто порушенням закону.
Консультант, що сприяє нашим відносинам
із державними органами в певному регіоні,
додала значну суму до своїх витрат «на
сприяння», які має компенсувати компанія
Cisco. Боюся, вона має набір передати цю суму
місцевим чиновникам. Що мені робити?
Компанія Cisco не допускає підкупи державних
службовців напряму чи через третіх сторін і може
нести юридичну відповідальність за здійснення
таких неправомірних дій. Якщо ви підозрюєте
консультанта в неправомірних діях із грошовими
коштами, зверніться до відділу дотримання норм
ділової етики або юридичного відділу компанії
Cisco.
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Засоби та ресурси
Що робити, якщо потрібно вибирати: діяти
згідно з місцевим законодавством чи
відповідно до КДЕ?
Закон завжди має пріоритет перед КДЕ. Якщо ви
маєте сумніви, зверніться по допомогу до відділу
дотримання норм ділової етики або юридичного
відділу компанії.

Боротьба з корупцією
• Навчальний курс із боротьби з корупцією
у глобальних масштабах
• Засіб повідомлення про подарунки,
транспортування та розважальні заходи
• Сайт на платформі Jive: подарунки,
транспортування та розважальні заходи

Якщо виникнуть інші запитання, зверніться по
допомогу до відділу дотримання норм ділової
етики.

Робота Cisco з державним сектором США
• Продажі федеральному уряду США
(кодекс етики та вказівки з дотримання
норм)
• Правила щодо подарунків працівникам
державного сектору США
• Засіб для здійснення внесків на політичні
цілі (США)
Ресурси з питань експорту
• Група Cisco з контролю за світовим
експортом і технологіями
• Корисні посилання щодо дотримання
правил експорту
Ресурси з питань конфіденційності
• Група з питань конфіденційності
• Портал, присвячений конфіденційності
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Я дотримуюся точності та моральних принципів під час
роботи з фінансами
Як працівники компанії Cisco ми зобов’язані забезпечувати достовірність
інформації в масштабах усієї організації та нести відповідальність перед усіма
зацікавленими сторонами як усередині, так і за межами компанії Cisco. Це
передбачає знання та дотримання внутрішніх політик в області фінансів і
звітності. Своєчасна та точна обробка фінансової інформації, а також належне її
повідомлення не лише обов’язкові за законодавством, але й становлять основу
нашого зобов’язання вести діяльність чесно й морально.

Чи стосується це правило мене, якщо я безпосередньо не працюю з фінансовими даними й операціями? Так.
Будьте відповідальні та дотримуйтеся точності
в роботі з фінансами Cisco. Усі працівники Cisco
несуть особисту відповідальність за фінансові засоби
компанії, з якими вони мають справу. Фінансові засоби
компанії мають використовуватися лише в комерційних
цілях Cisco. Кожен працівник має стежити за тим,
щоб компанія отримувала якісний товар, і вести
своєчасний і точний облік усіх витрат. Це стосується
будь-яких придбань у третіх сторін. Приховання,
фальсифікація, неналежне представлення та змінення
документів або інших даних про використання
фінансових засобів компанії Cisco – це порушення
Кодексу ділової етики.
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Дотримуйтеся політик звітності про витрати
компанії Cisco. Працівники Cisco повинні
дотримуватися Глобальної політики Cisco щодо витрат,
а також інших пов’язаних документів, як-от положень
політики щодо транспортних витрат, зустрічей і
заходів, матеріально-технічного постачання тощо.
Зокрема, працівники повинні надсилати всі дані
про ділові витрати за допомогою схвалених засобів
(наприклад, Oracle iExpenses), а якщо автоматизовані
засоби недоступні, вносити відповідні дані вручну у
відповідну заявку. Також працівники компанії Cisco
повинні точно розподіляти витрати за категоріями та
своєчасно (упродовж 30 днів) повідомляти про них.
Категорично заборонено ухилятися від повідомлення
про трансакцію, неправильно її описувати або
створювати хибні чи неточні документи (як-от
вимагати компенсації неділових або несхвалених
витрат).

Ведіть точну звітність про всі операції продажу.
Глобальна політика реєстрації визначає критерії
реєстрації операцій продажу, а Політика щодо
укладання нестандартних угод установлює вимоги
щодо обробки та схвалення нестандартних умов
продажу. Винятки або відхилення від цього чи
інших принципів обліку доходів обмежуються та
можливі лише за узгодження з відповідним керівним
органом Cisco. Недотримання цих принципів (як-от
несанкціоновані побічні зобов’язання або «пільгові»
закупівлі) становить серйозне порушення.
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Працівники, відповідальні за
ведення фінансової звітності
Генеральний директор, фінансовий директор і всі
працівники фінансового відділу компанії мають
спеціальні обов’язки та зобов’язуються на додачу
до КДЕ дотримуватися Кодексу етики працівника
фінансового відділу компанії Cisco.
Цей керівний Кодекс передбачає надання точної,
повної, об’єктивної, доречної та зрозумілої
інформації. Дані працівники повинні допомагати
компанії при своєчасному представленні
достовірної інформації про фінансові результати
та стан компанії Cisco.
Порушення (включно з неповідомленням
про потенційні порушення) Кодексу етики
працівника фінансового відділу компанії Cisco
вважатиметься серйозним дисциплінарним
питанням і може призвести до дисциплінарного
стягнення, зокрема звільнення з роботи. Якщо ви
вважаєте, що відбулося порушення, зверніться
до юридичного відділу, відділу дотримання
норм ділової етики або аудиторського комітету
ради директорів компанії Cisco. Як і відповідно
до КДЕ, будь-яке переслідування працівника за
добросовісне надання повідомлення про будь-які
потенційні або фактичні порушення Кодексу є
неприпустимим згідно з політикою компанії Cisco.
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Що робити, якщо…
Що робити, якщо менеджер спонукає мене
підтасувати фінансові показники?
Ви повинні залишатися чесними та надавати
лише достовірні дані. Якщо вас спонукають до
протилежного, повідомте про це представнику
відділу дотримання норм ділової етики,
юридичного відділу або відділу роботи з
персоналом. Ви також можете звернутися до
аудиторського комітету нашої ради директорів.
Якщо вам незручно використовувати внутрішні
канали, ви можете в будь-який час і з будь-якого
куточка світу зателефонувати на багатомовну лінію
Cisco з питань моралі.
Що, якщо мене просять укласти угоду без
замовлення на закупівлю?
Усі угоди мають супроводжуватися замовленням
на закупівлю від клієнта. Такі записи про продажі
гарантують точність наших фінансових даних
і захищають нашу компанію від шахрайства.
Перегляньте Глобальну політику реєстрації, щоб
дізнатися про обов’язкові елементи замовлення на
закупівлю.
Що робити, якщо мене просять укласти угоду
про продаж продукту чи надання послуги
торговому посереднику, який, як мені відомо,
не має на це права, або переслідує ціль, що

відрізняється від тієї, на основі якої (а також
із причин конкуренції) йому запропоновано
знижку?
Результатом такої дії може стати потрапляння
продукту на «сірий ринок», що завдасть шкоди
законним торговельним посередникам компанії
Cisco та може призвести до неналежного
використання послуги. Якщо ви вважаєте, що
продукт або послуга продаються поза умовами
прийнятої угоди, зверніться до відділу захисту
бренда та відділу дотримання норм ділової
етики.
Що робити, якщо мене просять укласти угоду,
відповідно до якої клієнт може вибирати лише
продукти з високою знижкою?
Така ситуація, що має назву «зняття вершків»,
заборонена. Вона також може призвести до
розкриття відомостей про знижки та можливого
потрапляння продукту на «сірий ринок». Якщо
ви вважаєте, що вас спонукають до укладення
такої угоди, зверніться до керівника управління
фінансового контролю або у відділ дотримання
принципів ділової етики.
Якщо виникнуть інші запитання, зверніться по
допомогу до відділу дотримання норм ділової
етики.
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Наша відданість принципам чесності
Роль якості та взаємодії з
клієнтами

Я відповідаю за розуміння того, як моя робота
зрештою впливає на клієнта. Я орієнтуватимуся на
взаємодію з клієнтами, щоб ефективніше допомагати
їм у досягненні бізнес-цілей і бажаних результатів,
спростити спілкування клієнтів із компанією Cisco,
надавати продукти, послуги та рішення світового
класу, а також створювати позитивне загальне
враження. Я погоджуюся дотримуватися Політики
забезпечення якості Cisco та Системи керування
бізнесом Cisco, де викладено наші засади
відданості стандартам якості та обслуговування
клієнтів. Докладнішу інформацію див. на веб-сайтах
Обслуговування клієнтів і Взаємодія з клієнтами.

Корпоративна соціальна
відповідальність

Я дію відповідно до принципів нашої
корпоративної соціальної відповідальності (КСВ).
Програми, які компанія проводить в області КСВ,
використовують практики відповідального ведення
бізнесу та соціальних інвестицій, що спрямовані
на створення довгострокових цінностей. Основні
напрямки нашої діяльності із забезпечення КСВ
включають перетворення суспільства, створення
приємного оточення для працівників, керування
нашою діяльністю, відповідальну розробку та
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виробництво продуктів на всіх етапах процесу
постачання, а також захист навколишнього
середовища. Керівники компанії Cisco заохочують
своїх працівників проявляти ініціативу в соціальному
житті та заощаджувати обмежені ресурси. Докладніші
відомості читайте у щорічному Звіті про КСВ або на
веб-сайті КСВ.
Компанія Cisco поважає права людини.
Cisco підтримує Загальну декларацію прав людини
та Глобальний договір ООН – стратегічну ініціативу
для компаній, що зобов’язуються узгоджувати свою
діяльність і стратегії з 10 загальноприйнятими
принципами захисту прав людини, охорони праці,
охорони довкілля та боротьби з корупцією. Ми
постійно оцінюємо свою діяльність і спільноти, у яких
ми діємо, на забезпечення прав людини та вирішуємо
відповідні проблеми. Щоб дізнатися більше про захист
прав людини, перегляньте це коротке навчальне
відео.
Ми пропагуємо належне використання продуктів і
послуг Cisco.
Компанія Cisco активно підтримує свободу слова та
відкрите спілкування в Інтернеті. Ми переконані, що
зв’язок надає можливості свободи (зокрема, доступ
до інформації), надзвичайно важливі для захисту та
реалізації прав людини.
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Ми прагнемо створити системи ІКТ, щоб розширити
доступ до інформації та сприяти нововведенням.
Щоб досягти цієї мети, ми створюємо свою
продукцію за відкритими глобальними стандартами,
які, на нашу думку, мають вирішальне значення для
захисту конфіденційності, подолання цензури та
підтримки глобального зв’язку.
Ми й надалі підтримуватимемо свободу
самовираження та захист конфіденційності, які
вважаємо ключовими передумовами успішного
новаторства в бізнесі та процвітання суспільства.

Засоби та ресурси
• Сайт про корпоративну соціальну
відповідальність

• Корпоративні дії Cisco
• Корпоративна якість
• Система керування бізнесом Cisco

Роль керівника

Керівники компанії Cisco зобов’язані проявляти
лідерські здібності та демонструвати приклад для
наслідування, створюючи в робочому середовищі
умови для відкритого й чесного спілкування без
страху бути покараним, а також уживати рішучих
заходів у разі порушення моральних принципів.
Вони повинні підвищувати моральну культуру
працівників Cisco і ніколи не спонукати працівників
до результатів, які порушують політики компанії
Cisco, КДЕ або законодавство.
Вони також відповідальні за ухвалення багатьох
операцій від імені компанії. Як керівник або
уповноважений компанії Cisco ви маєте важливі
довірені зобов’язання, спрямовані на забезпечення
правил політики.
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Пов’язані документи політики та веб-сайти
Нижче наведено перелік документів політики, згаданих у Кодексі ділової
поведінки. Вони доступні на такому внутрішньому веб-сайті Cisco:
Портал документів політики та процесів.
Повага до інших
• Наркотики та алкоголь на робочому місці
• Політика захисту особистих даних
працівників
• Політика щодо порушення прав
• Домагання на робочому місці
Відповідальне використання ресурсів
• Політика щодо засобів соціального зв’язку
• Практичні поради та поширені запитання
щодо соціальних засобів комунікації
• Політика використання корпоративного
відео
• Використання активів компанії Cisco
Зловживання службовим становищем
• Політика стосовно зловживання службовим
становищем
• Участь у зовнішніх комісіях (комерційних,
технічно-консультаційних і громадських чи
державних комісіях)
• Посібник з індосаменту Cisco
• Політики інвестування Cisco
Подарунки та розваги
• Засіб повідомлення про подарунки,
транспортування та розважальні заходи
• Політика щодо подарунків, транспортування
та розважальних заходів
• Політика щодо транспортних витрат
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• Глобальна політика витрат
• Рекомендації щодо подарунків і гостинності

Фінансова етика та принцип достовірності
• Глобальна політика реєстрації

• Політика щодо благодійних пожертвувань

Достовірність
• Політика забезпечення якості Cisco
• Глобальна політика забезпечення прав
людини

в державному секторі

Захист активів та інформації Cisco
• Політика глобальних аналітичних зв’язків
• Глобальна політика зв’язку із засобами
масової інформації
• Політика зв’язку з інвесторами
• Політики захисту інформації Cisco
• Політика захисту даних Cisco
• CLIP: повідомлення про випадки втрати
даних клієнтів
• Політика зберігання електронної пошти та
керування нею
• Політика керування документацією та
планування термінів зберігання документів
• Політика використання електронної
інформації
• Політика глобальних аналітичних зв’язків

Додаткові кодекси ділової етики
• Кодекс етики працівника фінансового відділу
компанії Cisco
• Кодекс етики Cisco для роботи з державним
сектором США
• Рекомендації щодо програми E-Rate компанії
Cisco для роботи з 12-річними середніми
школами та бібліотеками США
• Політика моральної поведінки постачальника
та Кодекс поведінки постачальника

Дотримання законів і норм
• Глобальна політика щодо боротьби з
корупцією та хабарництвом
• Глобальна політика боротьби з
корупцією від партнерів Cisco
• Політика стосовно інсайдерських угод
• Політика конфіденційності та захисту даних
• Матеріали третіх сторін, захищені
авторським правом
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Глосарій
Активи компанії – матеріальні та нематеріальні
цінності, зокрема виробничі об’єкти, обладнання й
ресурси компанії Cisco; грошові кошти; продукти,
комп’ютерні системи та програмне забезпечення;
патенти, торговельні марки й авторські права;
інша службова інформація та робочий час
працівників.
Важлива внутрішня інформація – це закрита
інформація, що може значною мірою вплинути
на рішення інвестора купувати, продавати чи
утримувати цінні папери компанії.
Державні установи – до них належать, зокрема,
перелічені нижче.
• Будь-які національні, обласні, регіональні або
місцеві законодавчі, адміністративні чи судові
органи.
• Будь-які державні бюджетні організації, як-от
некомерційні організації, утворені відповідно
до спеціальних законів, школи, університети,
установи охорони здоров’я, органи поліції,
військові установи, органи, що надають
державні дозволи, схвалення та ліцензії тощо.
• Будь-які державні підприємства та/або
державні структури.
• Громадські (квазі-урядові) міжнародні
організації (як-от Організація Об’єднаних
Націй, Міжнародний валютний фонд,
Африканський Союз тощо).
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• Будь-які державні університети, лікарні,
школи, бібліотеки, фонди державного майна
та постачальники телекомунікаційних послуг,
а також міжнародні громадські організації,
зокрема Організація Об’єднаних Націй,
Світовий банк і Африканський Союз.
Друг – у контексті політики Cisco та КДЕ другом
вважається особа, з якою ви маєте близькі
особисті стосунки (іншими словами – близький
друг).
Еквіваленти готівки – до них належать позики,
акції, фондові опціони, банківські чеки, дорожні
чеки, картки Visa чи будь-які інші типи чекових
або кредитних карток, грошові перекази,
інвестиційні цінні папери або фінансові документи.
Матеріали, захищені авторським правом – до
матеріалів третіх сторін, захищених авторським
правом, належать письмові роботи, діаграми,
креслення, зображення, відео- та аудіозаписи,
музика, програмне забезпечення (як у повному
обсязі, так і у вигляді фрагментів). Крім того,
захист авторських прав третіх сторін може
поширюватися на такі матеріали незалежно від
того, чи містять вони символ авторського права.
Окреме джерело – окрема організація, що не
входить до складу компанії Cisco. Як працівники
ми можемо приймати подарунки від окремого
джерела (однієї компанії або організації), загальна
ринкова вартість яких становить щонайбільше
100 доларів США на рік.

Особисті дані – будь-яка інформація, за
допомогою якою можна визначити особу,
зв’язатися з нею або дізнатися про її
місцезнаходження.
Подарунки та розважальні заходи – будь-які
цінності, зокрема такі:
• харчування та житло;
• знижки;
• позики;
• готівка або її еквівалент;
• послуги;
• обладнання;
• призи;
• продукти;
• транспортування;
• використання транспортних засобів і місць
для відпочинку;
• покращення житлових умов;
• квитки на спортивні та розважальні події;
• подарункові картки й сертифікати;
• акції;
• можливість прямого придбання частки в
компанії, пов’язаної з Cisco;
• вигідні умови придбання продукту чи послуги.
Постачальник – будь-який продавець продуктів
чи послуг для компанії Cisco, включно з
консультантами, підрядниками, агентами, а також
будь-який постачальник, можливість співпраці
з яким компанія Cisco активно розглядає, навіть
якщо угода зрештою не укладається.
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Утиски та знущання. Утиски – це будь-яка
неприязна поведінка, що створює принизливу,
ворожу чи образливу атмосферу на робочому
місці, має на меті необґрунтоване перешкоджання
успішній роботі працівника чи призводить до
такого перешкоджання. Приклади включають такі
ситуації (але не обмежуються ними):
• зауваження в усній чи письмовій формі та
візуальні прояви (наприклад, карикатури чи
жести) принизливого або непристойного
характеру;
• фізична поведінка, наприклад перешкода
нормальному переміщенню, стримування,
торкання чи інша агресивна або принизлива
фізична поведінка;
• погрози або примушування особи підкорятися
певним діям або виконувати дії, не пов’язані
з виконанням професійних обов’язків і
спрямовані на збереження або отримання
роботи, уникнення певних збитків, отримання
пільг, захисту чи просування по службі;
• відплата за повідомлення про домагання, за
допомогу іншому працівнику в повідомленні
про домагання або за участь у розслідуванні
скарги на домагання;
• незаконне сексуальне домагання, як-от
небажані натяки, прохання про сексуальні
послуги та інші вербальні, письмові, візуальні
чи фізичні прояви сексуального характеру,
що впливають на будь-яку сферу роботи.
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Хабар – вручення або пропозиція
вручення державному службовцю чи
представнику певної компанії будьякої цінності з метою вплинути на його
рішення. Місцеве законодавство може
застосовувати ширше визначення.
Член сім’ї чи родич – чоловік або
дружина, батько чи мати, рідні брат або
сестра, бабуся чи дідусь, дочка або син,
онук чи онука, теща або тесть, свекор
чи свекруха, сімейний партнер (тієї ж
або протилежної статі) чи інший член
сім’ї, що проживає з вами, залежить від
вас фінансово, або від якого ви залежні
фінансово.
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Додаткові ресурси
Cisco пропонує багато ресурсів, що можуть допомогти вам у вирішенні
етичних питань.
Відділ дотримання норм ділової етики
• Відділ дотримання норм ділової етики Cisco
• Повідомлення про проблеми, лінія з питань
етики
• Ресурси з питань етики для керівників
• Портал документів політики та процесів Cisco

Аудиторський комітет ради директорів Cisco
• Електронна пошта: auditcommittee@external.
cisco.com
• Поштова адреса: Cisco Systems, Audit Committee
105 Serra Way, PMB #112
Milpitas, CA 95035

Відділ роботи з персоналом Cisco
http://wwwin.cisco.com/HR/

Захист інформації Cisco

Контрольно-правовий відділ із глобальних
питань роботи в державному секторі
publicsectorcompliance@cisco.com
Головний юрисконсульт
generalcounsel@cisco.com
Відділ зв’язків з інвесторами Cisco
• Зовнішні
• Внутрішні
Відділ глобальних аналітичних зв’язків
Корпоративний відділ зв’язків із громадськістю

Кодекс ділової етики компанії Cisco

Група з питань конфіденційності
• Електронна пошта
• Портал, присвячений конфіденційності
Додаткова сертифікація та навчання
• Робота з державними посадовими особами
США – потрібно прочитати й прийняти положення
Кодексу етики Cisco для роботи з державним
сектором США та пройти навчальний курс
«Робота з клієнтами в державному секторі
США».
• Робота з 12-річними середніми школами або
бібліотеками США – потрібно прочитати й
прийняти Рекомендації щодо програми E-Rate
компанії Cisco.

• Робота у фінансовому відділі – потрібно
прочитати й прийняти положення Кодексу
етики працівника фінансового відділу
компанії Cisco.
• Робота в міжнародних відділах збуту та
маркетингу за межами США або робота з
міжнародними клієнтами – потрібно пройти
онлайновий навчальний курс «Глобальний
електронний курс із протидії корупції».
У рамках професійної адаптації нові працівники
після прийому на роботу до компанії Cisco повинні
пройти сертифікацію КДЕ (це також відноситься
до будь-яких інших допоміжних кодексів та
обов’язкових навчальних курсів). У майбутньому
нові працівники мають брати участь у щорічній
сертифікації КДЕ.
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Надсилайте свої коментарі на адресу електронної пошти: COBC@cisco.com
Остання редакція: квітень 2016 р.
© 2007-2016 Cisco Systems, Inc. Усі права захищено. Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems і логотип
Cisco Systems – це торговельні марки або зареєстровані торговельні марки компанії Cisco Systems, Inc.,
її відділів у Сполучених Штатах Америки та деяких інших країнах. Усі інші торговельні марки, згадані в
цьому документі або на веб-сайті, є власністю відповідних компаній. Використання слова «партнер» не
означає партнерських відносин між Cisco й будь-якою іншою компанією.

Кодекс ділової етики компанії Cisco

39

