Unisys Business Partner gedragscode

Voldoen aan de toepasselijke wetten,
regels, verordeningen en Unisys beleid.
Als Unisys Business Partner dient u te voldoen aan alle
toepasselijke wetten, regels en verordeningen in iedere
regio, land, provincie of gemeente waar u zakendoet. U dient
niet in strijd te handelen met toepasselijk recht of deze
Unisys Business Partner gedragscode, dan wel direct of
indirect anderen instrueren, stimuleren of ertoe aan zetten
dat te doen, om welke reden dan ook.

Omkoping is verboden.
Unisys Business Partners mogen uitsluitend handelen
volgens de wet en ethische gedragsregels in zakelijke
transacties. Unisys Business Partners mogen geen
smeergeld, steekpenningen, uitbetalingen of anderszins
aannemen of enige andere vorm van onrechtmatige
betalingen doen. Unisys Business Partners dienen zich
te houden aan de toepasselijke anti-corruptie wetten,
waaronder de U.S. Foreign Corrupt Practices Act (de FCPA),
de U.K. omkoping Act en alle andere anti-corruptie wetgeving
in de rechtsgebieden waar u zakendoet.
In overeenstemming met deze anti-corruptie wetten,
mogen Unisys Business partners direct of indirect geen
ongepaste betalingen aan anderen aanbieden en/of beloven
voor het verkrijgen van een ongepast zakelijk voordeel of

het beïnvloeden van een derde. Ongepaste betalingen
kunnen o.a. omvatten het aanbieden van overmatige of
frequente zakelijke gunsten (zoals maaltijden, entertainment
en cadeaus), het doen van liefdadigheidsdonaties, het
betalen van reiskosten of andere kosten. Het is verboden
voor Unisys Business Partners om direct of indirect
ongepaste betalingen te doen aan zowel overheid sector en
commerciële sector klanten, overheidsdienaren, ambtenaren
en potentiële klanten.

Het geven van geschenken, vermaak en
andere zakelijke gunsten.
Alhoewel het uitwisselen van zakelijke beleefdheden/gunsten
met het doel om een goede zakelijke relatie op te bouwen
een algemene en gebruikelijke praktijk is, is het belangrijk
dat dit wordt gedaan op een bescheiden en zakelijk
passende manier.
Zakelijke gunsten dienen redelijk en passend te zijn, niet
regelmatig te worden gegeven en in overeenstemming te zijn
met de gebruikelijke en algemeen aanvaarde praktijken en
de toepasselijke wet- regelgeving en beleidsvoorschriften.
Zorgvuldige aandacht moet worden besteed aan de
frequentie van zakelijke gunsten die aan dezelfde persoon
worden verleend ter voorkoming van de schijn van
ongepastheid. Veel klanten in de overheidssector verbieden

hun werknemers om zakelijke gunsten te aanvaarden of
beperken wat kan worden geaccepteerd. Commerciële
sector klanten hanteren ook vaak interne richtlijnen en
beperken werknemers om zakelijke gunsten te aanvaarden.
Unisys Business Partners dienen rekening te houden met
deze mogelijke interne klant richtlijnen en restricties.

Bescherming van Vertrouwelijke Informatie
Unisys vertrouwelijke informatie.
Unisys verwacht van Unisys Business Partners dat zij
passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alle
vertrouwelijke informatie van Unisys wordt beschermd tegen
ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Vertrouwelijke informatie van anderen.

Voorkom belangenverstrengeling.
Unisys Business Partners dienen er voor te zorgen dat
relaties, afspraken, investeringen of situaties, waarin
een daadwerkelijke of potentiële belangenverstrengeling
tussen de Unisys Business Partner en zijn commitment aan
Unisys ontstaat, wordt voorkomen. Indien een dergelijke
belangverstrengeling niet kan worden voorkomen, zal de
Unisys Business Partner onmiddellijk de aard en omvang
van het eventuele conflict of de belangenverstrengeling bij
Unisys melden. Dit kan in bepaalde gevallen leiden tot het
beëindigen van de zakelijke relatie tussen Unisys en de
Unisys Business partner.

Zorg voor accurate boekhouding.

Net zoals wij ernaar streven om onze vertrouwelijk
informatie te beschermen doen andere bedrijven dat ook.
Waar wij met onze Business Partners gemeenschappelijk
zaken doen is het niet toegestaan om vertrouwelijke
informatie van andere (derde) partijen of klanten op te
vragen, te ontvangen of te gebruiken zonder voorafgaande
toestemming. Daar waar toestemming is gegeven voor
het gebruik van vertrouwelijke informatie van anderen
dient daar met dezelfde zorgvuldigheid te worden
omgegaan teneinde te voorkomen dat vertrouwelijke
informatie verloren gaat, misbruikt wordt of ongeoorloofde
openbaarmaking plaatsvindt.

Alle betalingen en andere transacties voortvloeiend uit
de zakelijke relatie tussen Unisys en de Unisys Business
Partner dienen op de juiste wijze en door de juiste persoon
te worden geautoriseerd en tijdig en accuraat te worden
vastgelegd in de administratie conform algemeen aanvaarde
boekhoudkundige beginselen en grondslagen voor financiële
verslaglegging.

Privacy bescherming van persoonsgegevens.

Mensenrechten.

Persoonsgegevens zijn elk gegeven betreffende een
geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon
(inclusief maar niet beperkt tot iemands naam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres, personeelsnummer,
sofinummer, nationaal identiteitsnummer,
creditcardnummer etc.). Unisys Business Partners
hebben de verantwoordelijkheid te begrijpen met welke
persoonsgegevens zij te maken hebben en hoe hier
zorgvuldig mee om te gaan, zodat wordt voldaan aan de
toepasselijke privacy wet- en regelgeving alsmede de
contractuele afspraken en de Unisys-Privacyverklaring
www.unisys.com/unisys-legal/privacy
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Behandel anderen eerlijk en redelijk.
Unisys Business Partners dienen op een open en
eerlijke wijze met Unisys en haar klanten, partners en
toeleveranciers om te gaan.

Fundamentele mensenrechten dienen altijd te worden
gerespecteerd. Om deze reden verbiedt Unisys iedere
vorm van directe of indirecte betrokkenheid in slavernij,
mensenhandel, dwangarbeid en kinderarbeid zoals
vastgelegd in wetten, verdragen en regelgeving door Unisys
Business Partner of een derde partij met wie hij samenwerkt.

In rekening brengen van tijd en kosten.
Unisys Business Partners, die werken met
overheidsinstanties, dienen er zorgvuldig op toe te zien dat
de gewerkte uren en eventuele kosten die zijn gemaakt
zorgvuldig worden vastgelegd en ten laste van het project
worden gebracht, waaraan is gewerkt. Er mogen geen kosten
in rekening worden gebracht op een project indien deze
wettelijk niet zijn toegestaan of niet zijn toegestaan onder
de voorwaarden van het contract.

Verplichting tot het onmiddellijk
melden van potentiele of vermoedelijke
inbreuken.
Unisys Business Partners hebben een verantwoordelijkheid
om iedere vermoedelijke, potentiële of daadwerkelijke
schending van deze Unisys Business Partner Gedragscode,
die gevolgen kan hebben voor de zakelijke relatie met
Unisys, te melden bij het Unisys Corporate Compliance
Office. Het probleem moet worden gemeld, ook als u denkt
dat het probleem mogelijk al is opgelost of als u niet zeker
weet of er sprake is van een overtreding. U kunt contact
opnemen met het Unisys Corporate Compliance Office op
vertrouwelijke basis en zonder angst voor represailles.

Contact opnemen met het Compliance Office
Web portal: www.UnisysCompliance.com
Mailadres: Compliance Office
Unisys Corporation
801 Lakeview Drive, Suite 100
Blue Bell, PA 19422

Compliance Helpline:
Land

Gratis nummer

Land

Gratis nummer

Verenigde Staten
Argentinië
Australië
België
Brazilië
Canada
Chili
China
Colombia
Costa Rica
Tsjechië
Denemarken
Finland
Frankrijk
Duitsland
Hongkong
Hongarije
India
Ierland

800.732.3247
0.800.333.0095
1.800.742.589
0800.260.39
0800.761.1420
1.800.461.9330
1230.020.3559
00.400.120.3062
01.800.518.2014
506.4000.3876
800.701.383
00.800.1777.9999
990.800.1777.9999
00.800.1777.9999
00.800.1777.9999
001.800.1777.9999
00.800.1777.9999
000.800.440.7022
00.800.1777.9999

Italië
Japan
Luxemburg
Maleisië
Mexico
Nederland
Nieuw-zeeland
Noorwegen
Filippijnen
Polen
Singapore
Spanje
Zweden
Zwitserland
Taiwan
Verenigd Koninkrijk
Venezuela
Venezuela (Caracas)

00.800.1777.9999
001.800.1777.9999
00.800.1777.9999
00.800.1777.9999
001.866.376.0139
00.800.1777.9999
0800.002341
00.800.1777.9999
00.800.1777.9999
00.800.141.0213
800.852.3912
00.800.1777.9999
00.800.1777.9999
00.800.1777.9999
00.800.1777.9999
0.800.085.2896
0800.102.9423
+58.212.7820.2174

© 2017 Unisys Corporation. All rights reserved.
Privacy Notice | For Internal Use Only | Contact | Trademarks

17-0045

