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Mūsų vertybės
Kiekvieną dieną visame pasaulyje savo klientams ir kolegoms mes užtikriname meistriškumą. 
Mūsų gebėjimas jiems tarnauti priklauso nuo bekompromisio įsipareigojimo elgtis teisingai 
ir veikti sąžiningai.

Šis Etikos kodeksas taikomas visiems DXC žmonėms. Kodeksas apibrėžia mūsų vertybes. 
Jame aprašomi pagrindiniai mūsų visų lūkesčiai, pateikiama etiškų sprendimų priėmimo 
sistema sudėtingose situacijose ir nurodomi ištekliai, kuriems galite išreikšti susirūpinimą.

Mūsų įmonės apsauga Pasitikėjimo didinimas Bendruomenės parama

#WeAreDXC

Įvykdymas… Mes laikomės 
savo žodžio.

Bendradarbiavimas… 
Dirbame kaip komanda – 
visame pasaulyje  ir lokaliai. 

Bendruomenė… Tikime 
 priežiūra ir tvarios 
 įmonės, kuri palaiko mūsų 
bendruomenes, kūrimu.

Rūpestis… Rūpinamės 
vieni kitais  bei skatiname 
įtraukties ir  bendrumo 
kultūrą.

Teisingas elgesys … 
Veikiame sąžiningai.

http://dxcopenline.ethicspoint.com/
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Teisingas elgesys
Mūsų Kodeksas padeda priimti 
sprendimus, kurie atspindi mūsų 
vertybes ir įmonės tapatybę.

Temos:

• Gyvenimas pagal mūsų kodeksą ir vertybes 

• Antraštės testas

• Visų mūsų atsakomybė 

• Papildoma mūsų personalo vadovų atsakomybė 

• Ypatingas dėmesys DXC Generaliniam direktoriui  
ir įmonės finansų direktoriams

• Patarimų paieška ir klausimų kėlimas 

• Atsakomieji veiksmai

• Kodekso atsisakymai ir pakeitimai

Mūsų įmonės apsauga Pasitikėjimo didinimas Bendruomenės parama

http://dxcopenline.ethicspoint.com/
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Gyvenimas pagal mūsų kodeksą ir vertybes
Jūsų atliekamas darbas ir priimami sprendimai dėl darbo formuoja mūsų palikimą. 
Priimdami teisingus sprendimus, jūs padedate apsaugoti gerą mūsų vardą. 

Būdami pasaulinės DXC Technology 
bendruomenės dalimi, įsitikinkite, kad 
mūsų Etikos kodeksas yra patvirtintas pagal 
vietos įstatymus, jį priėmė Jūsų juridinis 
asmuo ir Kodeksas yra įgyvendinamas 
Jūsų jurisdikcijoje. Jei mūsų Kodeksas nėra 
tinkamai priimtas ir įgyvendinamas, ar 
bet kuri Kodekso nuostata prieštarauja 
vietos teisei ar vyraujančiai darbo praktikai, 
laikykitės įstatymų ir tų Kodekso nuostatų, 
kurios neprieštarauja teisei.

Šiuo atžvilgiu, mūsų Etikos kodeksas ir mūsų 
vertybės yra vertingi ištekliai, kurie kartu su politika 
formuoja gerus sprendimus ir atsakingus veiksmus, 
padedančius mums sąžiningai atstovauti DXC.

Gyvenkite pagal mūsų vertybes, priimdami sprendimus, 
sukeliančius pasitikėjimą mūsų įmone. Būkite atsakingi 
už savo veiksmus, naudokitės mūsų Kodeksu ir ieškokite 
pagalbos, kai nesate tikri, ką daryti ar į ką kreiptis. 

Kam yra taikomas mūsų Kodeksas?
DXC mano, kad mūsų Kodeksas yra vienodai taikomas 
visiems DXC ar jos vardu dirbantiems asmenims.

Tai reiškia DXC:
• Direktorius

• Vadovybės ir vykdančiuosius darbuotojus

• Darbuotojus

• Dukterines įmones ir filialus

• Verslo partnerius ir tiekėjus

• Agentus ir kitus atstovus

Mūsų įmonės apsauga Pasitikėjimo didinimas Bendruomenės parama
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Etikos kodeksas
Teisingas elgesys

OpenLine

DXC etikos ir atitikties programa
DXC įmonėje mes kartu siekiame sąžiningumo ir aukšto našumo; esame įsitikinę, kad 
vieno jų pasiekimas be kito yra nepageidautinas ir nepriimtinas.

Etikos ir atitikties tarnybos misija
Pasaulinės DXC Technology bendruomenės 
mastu skatinti našumo su sąžiningumu 
kultūrą, kuri remia etinį elgesį, sutvirtina  
mūsų vertybes ir palaiko Etikos kodekso, 
vidaus politikos bei įstatymų laikymąsi.

Ilgametė mūsų patirtis rodo, kad sąžiningumo ir našumo 
sintezė bei griežtas mūsų vertybių laikymasis leidžia 
visiems svarbiems mūsų klientams, darbuotojams, 
partneriams ir investuotojams didžiuotis ryšiais su 
DXC įmone ir būti apdovanotiems už jų pasitikėjimą.

Tai atitinkant, DXC Etikos ir atitikties tarnyba yra 
vienareikšmiškai įpareigota pagal statutą ir unikaliai 
kvalifikuota palaikyti direktorių valdybos ir vadovybės 
pastangas skleidžiant pasitenkinimą teikiančią 
našumo ir sąžiningumo kultūrą visoje DXC įmonės 
bendruomenėje.

Yra dar kelios sritys, kur DXC verslo pirmūnai, 
darbuotojai ir kitų įmonių atstovai gali tikėtis 
kasdienės Etikos ir atitikties tarnybos pagalbos:

• Etikos kultūros ir mūsų vertybių atsidavęs skleidėjas 

• Netinkamo elgesio prevencija, nustatymas ir tyrimas 

• Etikos kodekso administravimas

• Verslo elgesio politikos administravimas ir 
įgyvendinimas 

• Teisinių / reglamentavimo atitikties programų valdymas 

• Etikos ir atitikties mokymai ir informavimas 

• Atitikties rizikos valdymas

• SpeakUp! ir OpenLine programų administravimas.

Kodekso pažeidimai
Mes rimtai traktuojame visus pažeidimus, todėl 
visiems mūsų Kodeksą, įstatymą ar mūsų politiką 
pažeidusiems asmenims gali būti taikomos 
drausminės nuobaudos, įskaitant ir darbo santykių 
nutraukimą pagal taikomą teisę. Žinokite, kad 
įstatymų pažeidimas gali sukelti papildomų pasekmių, 
pvz. baudžiamąjį persekiojimą, įkalinimą ir baudas. 

„ Netinkamas elgesys“ yra bet koks 
veiksmas, kuris nėra suderinamas 
su mūsų vertybėmis, ar pažeidžia 
Etikos kodeksą, DXC politiką ar 
įstatymus.

Mūsų įmonės apsauga Pasitikėjimo didinimas Bendruomenės parama
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Etikos kodeksas
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Antraštės testas
Nei vienas Etikos kodeksas negali pateikti aiškaus sprendimo, esant bet kokiai 
aplinkybei. Todėl mes norime, kad jūs visuomet būtumėte išmintingi, priimdami 
gerus sprendimus, kurie yra suderinami su mūsų vertybėmis, Kodeksu, politika ir 
įstatymais. Jei tinkama veiksmų eiga nėra akivaizdi, atlikite Antraštės testą. 

Klausimas. Aš turiu klausimą, tačiau 
neatrodo, kad jis būtų 
aprašytas Kodekse. Ar tai 
reiškia, kad problemos nėra?

Atsakymas.  Ne. Etikos kodeksas negali 
išspręsti kiekvienos situacijos ar 
etikos kliūties, kuri gali atsirasti 
tvarkant sudėtingus DXC 
reikalus. Tačiau mūsų vertybės, 
principinga šio Kodekso pozicija 
dėl kylančių problemų ir elgesio 
standartų, mūsų Antraštės 
testas ir vadovybės / Etikos ir 
atitikties tarnybos pagalba ir 
rekomendacijos padeda mums 
priimti gerus ir apsvarstytus 
verslo sprendimus. Stenkitės 
vadovautis blaiviu protu, 
priimdami geriausią sprendimą 
ir, jei reikia, prašykite pagalbos.

Paklauskite savęs:

Ar sprendimas arba veiksmas yra 
teisėtas? 

Taip 

Ne. Veiksmas gali sukelti rimtų pasekmių. 
Nedarykite to.

Nesate tikri? Patikrinkite. Paprašykite 
Teisės skyriaus ar Etikos ir atitikties 

tarnybos pagalbos.

Ar tai suderinama su mūsų vertybėmis? 

Taip 

Ne. Veiksmas gali sukelti rimtų pasekmių. 
Nedarykite to.

Nesate tikri? Patikrinkite. Peržiūrėkite 
mūsų Kodeksą ir vertybes. Pakalbėkite 

su savo vadovu, paprašykite Žmogiškųjų 
išteklių, Teisės skyriaus ar Etikos ir 

atitikties tarnybos pagalbos. 

Ar tai atitiks mūsų Etikos kodeksą ir  
DXC politiką? 

Taip 

Ne. Veiksmas gali sukelti rimtų pasekmių. 
Nedarykite to.

Nesate tikri? Patikrinkite. Peržiūrėkite 
mūsų Kodeksą ir politiką. Pakalbėkite 

su savo vadovu, paprašykite Žmogiškųjų 
išteklių, Teisės skyriaus ar Etikos ir 

atitikties tarnybos pagalbos.

Ar aš gerai jausiuosi, jei tai bus pranešta  
per žinias ar paviešinta? 

Taip 

Ne. Veiksmas gali sukelti rimtų pasekmių. 
Nedarykite to.

Nesate tikri? Patikrinkite. Paprašykite 
Teisės skyriaus ar Etikos ir atitikties 

tarnybos pagalbos.

Ar tai atrodo esą gerai? Ar tai bus 
tinkamas pavyzdys? 

Taip 

Ne. Veiksmas gali sukelti rimtų pasekmių. 
Nedarykite to.

Nesate tikri? Patikrinkite. Pakalbėkite 
su savo vadovu, paprašykite Žmogiškųjų 

išteklių, Teisės skyriaus ar Etikos ir 
atitikties tarnybos pagalbos.

Mūsų įmonės apsauga Pasitikėjimo didinimas Bendruomenės parama
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Visų mūsų atsakomybė
Kiekvienas veiksmas turi poveikį mūsų 
įmonei. Mes tikimės, kad jūs, kaip 
darbuotojas: 

Atliksite teisingus veiksmus. Elgsitės dorai. Būsite 
teisingas ir sąžiningas. Visur ir visada laikysitės įstatymų.

Gyvensite pagal mūsų vertybes. Priimsite mūsų 
vertybes ir veiklos vykdymo etikos būdą atitinkančius 
sprendimus. 

Gyvensite pagal mūsų Kodeksą. Žinosite ir laikysitės 
DXC Etikos kodekso.

Eisite pirmyn. Kalbėsite, užduosite klausimus ir 
pranešite apie žinomą ar įtariamą netinkamą elgesį. 
Mes netoleruojame atsakomųjų veiksmų sąžiningai 
apie problemas pranešančių asmenų atžvilgiu. 

Paprašysite pagalbos. Pasirengsite sudėtingam 
verslui ir etikos iššūkiams. Pripažinsite atsitiktinės 
pagalbos poreikį. Žinosite, kur kreiptis dėl patarimo. 

Bendradarbiausite su tyrimų skyriumi. Greitai 
atsakysite į įmonės ar vyriausybės vykdomų netinkamo 
elgesio tyrimų užklausas, visada Pateiksite išsamią ir 
tikslią informaciją. 

Būsite sumanūs. Būsite išmintingi, priimdami gerus 
sprendimus ir būsite atsakingi už savo veiksmus.

Papildoma mūsų personalo 
vadovų atsakomybė
Būdamas vadovu, jūs prisiimate dar 
daugiau atsakomybės dėl: 

Sąžiningumo kultūros skatinimo. Kalbėjimo apie 
Kodeksą ir mūsų vertybes pokalbių skatinimo etikos  
ir reikalavimų laikymosi klausimais.

Buvimo etišku pavyzdžiu. Savo etiško pavyzdingumo 
atsakomybės pripažinimo. Atkreipkite dėmesį  
į Jūsų nustatytą stilių ir jo ryšį darbuotojų kultūros 
suvokimui. Gerbkite mūsų vertybes, priimdami 
aukštus standartus atitinkančius sprendimus. 

Buvimo draugišku. Kurkite atvirą darbo vietos 
aplinką. Domėkitės ir klausykite. Atidžiai spręskite 
savo darbuotojų problemas. Kalbėkite tiesiai.

Saugojimosi nuo atsakomųjų veiksmų. Niekada 
nesiimkite atsakomųjų veiksmų sąžiningai apie 
netinkamą elgesį pranešusio darbuotojo atžvilgiu ir 
imkitės veiksmų, kad apsaugotumėte kitus nuo to.

Mūsų įmonės apsauga Pasitikėjimo didinimas Bendruomenės parama
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Ypatingas dėmesys DXC 
Generaliniam direktoriui ir 
įmonės finansų direktoriams
Mūsų generalinis direktorius ir finansų 
direktoriai turi ypatingą pareigą užtikrinti, 
kad mūsų finansinės ataskaitos ir vieša 
informacija tiksliai bei pagal taikomus 
įstatymus atspindėtų mūsų finansinę padėtį. 

Tai taip pat reiškia, kad mūsų generalinis direktorius ir 
kiti vyresnieji finansų tarnautojai, pvz., mūsų finansų 
direktorius, kontrolieriai ir vyriausiasis apskaitininkas, 
privalo:

• Skatinti išsamų, laiku atliekamą ir sąžiningą visos 
mūsų viešos informacijos reglamentuotą atskleidimą.

• Neignoruoti ir kreipti dėmesį į finansinius 
nusižengimus ar kitus pažeidimus. 

• Visada bendradarbiauti su auditoriais ir tyrėjais. 

• Nedelsiant atskleisti galimus interesų konfliktus.

• Gerbti, saugoti ir skatinti atitiktį mūsų vidinės 
kontrolės sistemoms

• Užtikrinti, kad mūsų buhalteriniai duomenys yra 
tvarkomi pagal taikomą apskaitos politiką, įstatymus, 
taisykles ir reglamentus.

• Gerbti ir skatinti poreikį pranešti apie įtariamus 
apskaitos, vidaus kontrolės ar audito pažeidimus 
atitinkamoms vyriausybės institucijoms, pvz.,  
JAV Vertybinių popierių ir biržos komisijai.

Mūsų įmonės apsauga Pasitikėjimo didinimas Bendruomenės parama

Patarimų paieška ir 
klausimų kėlimas
Vykdant mūsų įsipareigojimą žinoti ir 
elgtis pagal DXC Kodeksą ir vertybes, 
iš darbuotojų ir atstovų tikimasi, kad 
jie ieškos patarimų ir kels klausimus.  

Įstatymai leidžia pateikti tokius pranešimus 
atvirai, konfidencialiai ir / ar anonimiškai vienu  
iš kelių pranešimo kanalų:

• Jūsų vadovui, kito skyriaus vadovui ir kitam 
asmeniui Jūsų vadovybės grandinėje

• Žmogiškųjų išteklių ar teisės skyriui

• Etikos ir atitikties skyriui – ethics@DXC.com 

• SpeakUp! el. paštu – speakup@dxc.com

• DXC OpenLine kanalu galite bet kuriuo 
metu gauti konfidencialius, anonimiškus, 
nemokamus ir internetinius patarimus bei 
pateikti pranešimus.

• Vidinis auditas

http://dxcopenline.ethicspoint.com/
http://dxcopenline.ethicspoint.com/
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Atsakomieji veiksmai
Kerštas yra piktnaudžiaujantis vadovų ar 
bendradarbių elgesys darbuotojų, kurie 
sąžiningai pranešė apie netinkamą elgesį 
ar dalyvauja tyrime, atžvilgiu.

Atsakomieji keršto veiksmai gali būti akivaizdūs ir 
tiesioginiai (pyktis, įžeidžiantys veiksmai ar žodžiai, 
paskyrimas į kitas pareigas, pareigų nutraukimas) 
ar subtilūs ir netiesioginiai (pasyvūs ir agresyvūs 
veiksmai, siekiant sumenkinti, atstumti ar pažeminti 
asmenį). Atsakomieji keršto veiksmai gali būti neteisėti.

DXC netoleruoja atsakomųjų jos vadovų ar darbuotojų 
keršto veiksmų. Žinokite, kad rimtai atsižvelgiame  
į atsakomuosius keršto veiksmus ir tiriame iškilusias 
problemas. Jei bus nustatyta, kad asmuo yra susijęs su 
atsakomaisiais veiksmais, jam bus taikoma drausminė 
nuobauda, įskaitant ir darbo santykių nutraukimą.

Kodekso atsisakymai ir 
pakeitimai
Direktorių Valdyba ar jos auditorių 
komitetas turi patvirtinti prašymus 
atsisakyti mūsų Kodekso ar dėl esminių jo 
pakeitimų. Visi prašymai dėl atsisakymo 
ar pakeitimo bus nedelsiant atskleidžiami, 
kaip to reikalauja įstatymai.

Papildoma informacija: 

• Etiško ir teisinio verslo elgesio politika

• Įžeidžiančio elgesio ir priekabiavimo politika

Klausimas. Neseniai paklausiau savo 
vadovo apie tai, kaip 
atstovaujamas vamzdynas yra 
suderinamas su mūsų politika 
ir praktika. Aš paaiškinau, kad, 
mano nuomone, jis greičiausiai 
pervertina kvalifikuotų 
sandorių vertę. Jis atrodė piktas 
ir norėjo nutraukti pokalbį;  
nuo tada jis neįtraukia manęs  
į tam tikrus susirinkimus ir 
tapo mažiau draugiškas nei 
įprastai. Kaip turėčiau elgtis?

Atsakymas. Kartais mūsų vadovai turi 
daugiau informacijos nei mes 
arba suvokia verslo klausimus 
kitaip nei mes. Todėl, nežinant 
visų faktų, vamzdyno vertė gali 
būti pernelyg didelė arba ne. 
Tačiau Jūsų vadovo elgesys gali 
būti laikomas atsakomaisiais 
keršto veiksmais; DXC draudžia 
tokius veiksmus. Laikantis mūsų 
vertybių, paprašykite vadovo 
atvirai pasikalbėti, siekiant 
išsiaiškinti nesusipratimą. Jei tai 
nepagerina situacijos, pakalbėkite 
su Žmogiškųjų išteklių skyriaus 
ar Etikos ir atitikties tarnybos 
darbuotojais. Jūs taip pat galite 
pateikti pranešimą OpenLine.

http://dxcopenline.ethicspoint.com/
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Mūsų įmonės apsauga

Mūsų įmonės apsauga
Mes vykdome veiklą taip, kad ji atspindėtų 
mūsų Vertybes ir gerbtų mūsų paveldą.

Temos:

• Mūsų turto apsauga 

• Konfidenciali ir kontroliuojama informacija 

• Intelektinė nuosavybė

• Interesų konfliktų vengimas

• Tiksli raštvedyba 

• Darbo laiko apskaitos ir kitų sąnaudų skaičiavimas 

• Įrašų ir informacijos valdymas 

• Kelionių ir pramogų atlyginimas 

• Kalbėjimas DXC vardu

• Socialinės medijos 

• Pagarba, įtraukimas ir įvairovė

• Priekabiavimas ir smurtas darbo vietoje 

• Svaiginančiųjų medžiagų vartojimas

• Sauga ir sveikata

Teisingas elgesys Pasitikėjimo didinimas Bendruomenės parama
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Mūsų turto apsauga

Kas mes esame
Mes norime užtikrinti, kad mūsų darbuotojai turėtų visas 
priemones, reikalingas siūlant klientams naujausius ir 
moderniausius technologinius sprendimus. Todėl mes 
įsipareigojame atsakingai naudotis turtu ir saugoti jį nuo 
švaistymo, piktnaudžiavimo, vagysčių ir netekimo. Mes 
atidžiai saugome DXC turtą ir naudojame jį tik teisėtiems 
įmonės verslo interesams.

Ką mes darome
Mes visi turime rūpintis, gerbti ir saugoti įmonės turtą, 
kuris yra naudojamas verslui vykdyti. Saugokite visus 
mūsų išteklius nuo žalos ir netinkamo naudojimo. 
Laikykitės mūsų politikos ir naudokite mūsų turtą 
verslo tikslais. 

Materialusis turtas
Materialusis turtas yra:

• Įrenginiai ir patalpos

• Automobiliai

• Pinigai

• Baldai

• Įrankiai

• Inventorius

Atidžiai elkitės su materialiuoju turtu:

• Praneškite apie visą pažeistą, nesaugų ar remontuotiną 
turtą arba įrangą.

• Neimkite, neskolinkite, neparduokite ar neatiduokite 
jokio turto be išankstinio leidimo.

• Laikykitės visų rekomendacijų, kurios reikalauja 
apsaugoti, sutvarkyti ir užrakinti nenaudojamą 
materialųjį turtą.

Mes taip pat įsipareigojame saugoti kliento patalpose 
naudojamą turtą. Jei Jūs dirbate pas klientą ir naudojate 
jo išteklius, naudokite juos tik Jums paskirtoms 
užduotims atlikti ir laikydamiesi įrangos tiekimo 
sutarties sąlygų.

Gerbkite mūsų vertybes … 
elgdamiesi su mūsų turtu, 
kaip su savuoju. 

Teisingas elgesys Pasitikėjimo didinimas Bendruomenės parama
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Elektroninis turtas
Mes labai pasitikime Jumis ir tikimės, 
kad Jūs atsakingai naudosite mūsų 
technologinius išteklius.

Būkite išmintingi, priimdami tinkamus sprendimus, 
jei mes leidžiame naudotis elektroniniu paštu ar 
internetu asmeniniais tikslais. Nenaudokite jų tokiu 
būdu, kad tai kliudytų Jūsų ar kitų asmenų darbui. 
Niekada nesinaudokite mūsų turtu neteisėtos veiklos 
vykdymui ar bet kokiais su mūsų vertybėmis ir politika 
nesuderinamais tikslais. 

Žinokite, kad visa tai, ką Jūs sukuriate, rašote, siunčiate, 
gaunate, atsisiunčiate ar kitu būdu perduodate įmonės 
sistemomis, gali būti registruojama. 

Jūs neturėtumėte tikėtis, kad DXC tinkluose ir ryšių 
sistemose paskelbta, saugoma ar perduodama 
informacija bus laikoma privačiai ir nebus atskleista. 

Elektroninis turtas yra:

• El. paštas

• Interneto prieiga

• Telefonai

• Kompiuterių techninė įranga

• Kompiuterių programinė įranga

Naudodamiesi elektroniniu turtu:

• Įsitikinkite, kad vertingas turtas (pvz., nešiojamieji 
kompiuteriai) ir fiziškai, ir elektroniškai saugūs. 

• Neperduokite nešvankaus, šventvagiško, kitaip 
įžeidžiančio ar netinkamo turinio. 

• Neįdiekite į savo kompiuterį neleistinos programinės 
įrangos.

Klausimas. Namuose naudojamo 
interneto ryšys yra lėtas, 
todėl yra sudėtinga atsisiųsti 
filmus ir kitą turinį, kurį 
noriu naudoti vakarais 
ir savaitgaliais. Darbe 
naudojamo interneto ryšio 
greitis yra didelis, todėl 
aš norėčiau prijungti savo 
kompiuterį prie biuro tinklo 
ir atsisiųsti norimą turinį.  
Ar tai yra gerai?

Atsakymas. Ne, tai nėra gerai. DXC tinklai, 
elektroninis paštas ir kitos ryšio 
sistemos yra labai svarbus ir su 
mūsų veikla susijęs turtas. Šie 
tinklai, sistemos ir jų turinys yra 
DXC ar DXC klientų nuosavybė, 
kuri niekada neturi būti 
naudojama netinkamai ir tokiais 
būdais, kurie keltų grėsmę jų 
veiksmingumui arba žalą įmonės 
ar jos klientams. Dėl šių ir kitų 
priežasčių mes labai rūpinamės 
atsakingu mūsų sistemų 
naudojimu, o mūsų darbuotojai 
naudoja šias sistemas (kai 
visuomet reikalingas sveiku 
protu pagrįstas ir tinkamas 
sprendimas) ribotai ir jiems  
yra draudžiama kliudyti įmonės 
verslui. 
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Informacinis turtas
Informacijos sauga yra esminė mūsų verslo dalis. Gera saugos praktika apsaugo mūsų 
sunkiai įgytą reputaciją, išlaiko mūsų konkurencingumą, padeda mums sumažinti 
kibernetinio saugumo pavojus ir apsaugo nuo kibernetinių atakų.

Mes visi esame atsakingi už tinkamą informacijos 
apsaugą. Labai svarbu žinoti ir laikytis mūsų politikos 
ir praktikos bei atnaujinti savo žinias, kadangi politika 
yra keičiama laikui bėgant. 

Saugokite mūsų informacijos ir ryšių sistemas:

• Laikykitės visų informacijos saugumo direktyvų. 
Susipažinkite su mūsų informacijos saugumo politika  
ir praktika.

• Laiku pasikraukite mūsų sistemų informacijos 
saugumo atnaujinimą.

• Žinokite, kad mes koduojame savo kompiuterius, 
išmaniuosius telefonus, įrenginius ir nešiojamąsias  
saugojimo laikmenas. 

• Apsaugokite paskyras, prieigos kodus ir slaptažodžius. 
Atskleiskite slaptažodžius tik tuomet, jei to reikia 
atliekant IT darbus, padedant įmonei, vykdant 
teisėsaugos tyrimus ar pagal įstatymų nuostatas.

• Išmokite atpažinti duomenų viliojimo atvejus ir kitus 
bandymus išgauti slaptą informaciją. Netapkite tokių 
atvejų aukomis.

• Nespauskite įtartinų nuorodų elektroniniuose 
laiškuose.

• Nebūkite pasyvūs. Būkite aktyvus ir pastabus mūsų 
informacijos ir ryšių sistemų vartotojas bei žinokite, 
kur turite kreiptis, kilus grėsmei mūsų informacijos 
saugumui

Budrumas užtikrina kibernetinį saugumą. Jei įtariate, 
kad buvo pažeista mūsų kibernetinio saugumo 
politika ar kilo grėsmė mūsų tinklo saugumui, Jūs 
turite pranešti apie tokį atvejį Etikos ir atitikties 
tarnybai, Saugumo incidentų reagavimo kontrolės 
centrui (SIRCC) ar IT skyriui.

Kaip mes tai darome
•  Praneškite apie visas vagystes, žalą, saugos 

pažeidimus ar žalą turtui.

• Naudokite elektroninį turtą pagal mūsų politiką. 

• Laikykitės saugos procedūrų tiek fizinėje, tiek 
virtualioje erdvėje.

• Saugokite konfidencialią informaciją nuo pašalinių 
trečiųjų asmenų.

Gerbkite mūsų vertybes …  
pripažindami, kad informacijos 
sauga ir duomenų apsauga  
yra Jūsų atsakomybė.
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Konfidenciali ir kontroliuojama informacija

Kas mes esame
Informacija yra mūsų verslo varomoji jėga. Mes 
atsargiai tvarkome konfidencialią ir kontroliuojamą 
informaciją bei saugome ją nuo neleistino atskleidimo.

Ką mes darome
Iš DXC darbuotojų yra tikimasi, kad jie saugos 
konfidencialius, kitaip kontroliuojamus ir slaptus 
duomenis. 

Konfidenciali verslo informacija reiškia informaciją 
apie mūsų įmonę ar trečiąją šalį, kuri nėra viešai 
prieinama ir, atskleidus ją be leidimo, gali sukelti žalos. 
Prie pavyzdžių priskiriama: 

• Verslo įmonės 

• Įmonės strategijos 

• Inžinerinės idėjos 

• Kainodaros planai.

Kontroliuojama informacija reiškia slaptą informaciją, 
kai įstatymai ar taisyklės riboja prieigą prie jos; tai apima:

• Klasifikuojamą informaciją – informacija, kurios 
prieigai įprastai taikoma saugumo patikra. 

• Kontroliuojamą neklasifikuojamą informaciją – 
griežtai įstatymų kontroliuojama informacija, kurios 
prieigai netaikoma saugumo patikra.

Naudokite konfidencialią verslo informaciją ir 
kontroliuojamą informaciją tik teisėtais verslo 

tikslais. Laikykitės įmonės politikos, vyriausybės 
sutarčių reikalavimų ir įstatymų, susijusių su tokios 
informacijos žymėjimu, tvarkymu, platinimu ir 
panaudojimu. 

Atskleiskite ją tik tinkamai patikrintiems ir įgaliotiems 
asmenims, turintiems teisėtą poreikį žinoti informaciją; 
suteikite tik reikalingą informaciją.

Įsitikinkite, kad konfidencialią verslo informaciją 
ar kontroliuojamą informaciją gaunantys asmenys 
supranta jos naudojimui ar skleidimui taikomus 
apribojimus. 

Supraskite, kad Jūsų atsakomybė saugoti konfidencialią 
ir kontroliuojamą informaciją nesibaigia, nutraukus 
santykius su DXC. Jei nusprendžiate nutraukti santykius 
su mūsų įmone, jūs vis tiek privalote saugoti šią 
informaciją.

Kaip mes tai darome
• Išmokite atpažinti konfidencialią ir kontroliuojamą 

informaciją. 

• Praneškite apie visus įtariamus pažeidimus ar 
informacijos netekimą.

• Nekalbėkite apie konfidencialią ar kontroliuojamą 
informaciją viešose vietose ir neaptarkite jos su 
draugais ir šeima.

Papildoma informacija:
• Konfidencialios informacijos politika

• Tarptautinės prekybos politika

Teisingas elgesys Pasitikėjimo didinimas Bendruomenės parama
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Intelektinė nuosavybė

Kas mes esame
Mūsų intelektinė nuosavybė reiškia svarbių įmonės 
investicijų rezultatą ir ilgą bei kryptingą komerciškai 
konfidencialų darbą. DXC intelektinė nuosavybė yra 
vertingas įmonės turtas, kurį turime saugoti.

Ką mes darome
Mes rūpinamės mūsų intelektinės nuosavybės apsauga. 
Netinkamas intelektinės nuosavybės atskleidimas 
gali kelti grėsmę mūsų įmonės konkurenciniam 
pranašumui ir sukelti didelės žalos.

Norėdami apsisaugoti nuo tokios žalos, mes saugome 
šio tipo IN nuo neleistino naudojimosi:

• Prekės ženklus 

• Autorines teises 

• Patentus 

• Paslaugų ženklus.

Tvarkydami tokio tipo informaciją, užtikrinkite, kad 
informacija būtų dalijamasi tik gavus leidimą ir tik 
teisėtais verslo tikslais.

Jūs turėtumėte: 

• Saugoti intelektinę nuosavybę nuo netinkamo jos 
naudojimo ir neleistino atskleidimo. 

• Saugoti intelektinę informaciją tik apsaugotuose ir / 
ar užkoduotuose įrenginiuose. 

• Nepažeisti kitų asmenų intelektinės nuosavybės 
teisių.

Klausimas. Mano draugas nedarbo metu 
rekomendavo vaizdo įrašą 
apie mokymus; aš manau, 
kad jis būtų naudingas 
mano skyriui. Vienintelė 
problema – jis brangus. Mano 
draugas pasiūlė pasidalyti 
juo su manimi, kad galėtume 
padaryti kopiją. Ar tai gerai?

Atsakymas. Ne, siekiant pelno pagaminta 
vaizdo medžiaga dažnai yra 
saugoma autorinių teisių. 
Tai reiškia, kad ji negali būti 
kopijuojama be autorinių teisių 
savininko leidimo. Jei norite 
parodyti vaizdo medžiagą savo 
skyriui, Jūs turite įsigyti teisėtą 
jos kopiją.
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Interesų konfliktų vengimas

Kas mes esame
Darbas DXC yra pats svarbiausias; mes veikiame siekdami 
geriausių įmonės interesų. Mes vengiame interesų 
konflikto ir niekada nenaudojame įmonės išteklių ar 
mūsų darbo pareigų, siekdami asmeninės naudos.

Ką mes darome
Interesų konfliktas atsiranda, kai Jūsų asmeniniai 
interesai pakenkia Jūsų gebėjimui priimti objektyvius 
verslo sprendimus DXC vardu. Net tokio konflikto 
atsiradimas gali pakenkti mūsų įmonės reputacijai. 
Gerbkite mūsų vertybes ir venkite situacijų, kurios gali 
sukelti interesų konfliktą. Atsiradus tokiam konfliktui, 
praneškite apie jį savo vadovui ir Etikos ir atitikties 
tarnybai.

Asmeniniai santykiai 
Vadovavimas artimiems draugams ar šeimos nariams 
arba įdarbinimo sprendimų dėl jų priėmimas gali sukelti 
favoritizmo pavojų ir apsunkinti objektyvius mūsų 
veiksmus. Konfliktą gali sukelti ir veiklos vykdymas su 
įmone, kurioje dirba artimas draugas ar šeimos narys. 

Išorinis darbas
Darbas kitoje darbo vietoje gali sukelti konfliktą, jei 
tai trukdo Jūsų darbo pareigoms DXC įmonėje. Prieš 
nuspręsdami dėl darbo kitoje darbovietėje, atminkite:

• Visų pirma, turite gauti patvirtinimą. 

• Mes nepritariame antraeilėms pareigoms mūsų 
verslo partnerių ar konkurentų įmonėse.

• Įmonės turtas niekada negali būti naudojamas 
antraeiliam darbui. 

Vadovavimas kitai įmonei 
Darbuotojai gali eiti patariamąsias pareigas ar būti 
pelno ir nepelno siekiančių organizacijų direktoriais. 

Jei esate suinteresuoti vadovavimu kitai organizacijai, 
aptarkite tai su savo vadovu ir Etikos ir atitikties 
tarnyba bei gaukite išankstinį patvirtinimą. 

Išoriniai finansiniai interesai 
Ribokite investicijas į DXC partnerius. Žinokite, kad Jūs 
privalote pranešti apie didesnį nei penkių procentų 
mūsų verslo partnerių nuosavybės turimą interesą.

Organizacijos interesų konfliktai (OIK)  
Mes įsipareigojame laikytis JAV ir kitose valstybėse 
galiojančių įstatymų, taisyklių ir reglamentų, kurie yra 
taikomi mūsų darbui ir draudžia organizacijos interesų 
konfliktus. Organizacijos interesų konfliktų (OIK) 
taisyklės draudžia mums eiti prieštaringas pareigas, 
kurios gali pakenkti mūsų sprendimui ar sukurti 
nesąžiningą pranašumą.

Kartais gali būti sudėtinga pastebėti situaciją, kuri gali 
sukelti OIK problemų. Paprastai tariant, mes vengiame 
pirkimo galimybių, kai: 

• Mes teikėme techninių specifikacijų, darbo ataskaitų 
ar vertinimo paslaugas

• Mes galime vertinti ar rekomenduoti savo ar savo 
konkurento produktus ir paslaugas

• Mes turime prieigą prie privačios ar kitos neviešos 
informacijos apie konkurentą

• Galiojantys mūsų verslo interesai prieštarauja 
galimybėms.

Kadangi esame pirmaujantis JAV federalinės 
vyriausybės rangovas, neatskleistas ar nesumažintas 
OIK gali DXC įmonei sukelti didelę riziką verslui su 
vyriausybe. Laikykitės mūsų politikos, dokumentuotų 
ir patvirtintų OIK sumažinimo planų ir užduokite 
klausimus, jei nesate tikri dėl tinkamų veiksmų.
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Ar tai yra konfliktas?
Klausimas. Ar mano namų savininkų 

bendrijos valdybos nario pareigos 
sukelia interesų konfliktą?

Atsakymas. Ne. Jūsų dalyvavimas daugelyje 
bendruomeninių organizacijų, pvz., 
religinėse grupėse, jaunimo, sporto 
ir vietos ne pelno siekiančiose 
organizacijose, nereikalauja, kad 
interesų konfliktas būtų atskleistas 
ir peržiūrimas. 

  Tačiau kitais atvejais, DXC 
darbuotojai privalo atskleisti tikrus 
ar net galimus interesų konfliktus. 
Apie juos turite pranešti savo 
vadovui ir Etikos ir atitikties tarnybai, 
kurie išnagrinės Jūsų situaciją ir 
nustatys, ar yra konkurencijos ir 
komercinių santykių konfliktas. 
Atsiradus konfliktui, jis turi būti 
sumažinamas ar pašalinamas; 
jei konflikto nėra, greičiausiai 
Jūs galėsite tęsti savo veiksmus, 
tačiau ne darbo įmonėje metu ir 
nenaudojant įmonės išteklių.

Klausimas. Ar turiu atskleisti faktą, kad 
mano sūnus dirba DXC tiekėjo 
įmonėje?

Atsakymas. Taip. Daugeliu atvejų tai nesukels 
konflikto, kurio nebūtų galima 
sutvarkyti. Tačiau visi darbuotojai 
turi vengti situacijų, dėl kurių jų 
asmeniniai interesai (įskaitant šeimos 
santykius) keltų konfliktą su darbu 
DXC įmonėje. Atskleidus santykius, 
Jūs ir DXC galite būti tikri, kad niekada 
nepatirsite tokių pirkimų ar sutarties 
valdymo aplinkybių, kurios keltų 
grėsmę Jūsų objektyvumui.

Paklauskite savęs:

Ar tai kliudys 
mano pareigoms 

DXC įmonėje?

Ar tai gali 
atrodyti kaip 
konfliktas?

Ar tai prieštaraus 
DXC interesams?

Ar mano požiūris 
šališkas ar 

neobjektyvus? 

Ar aš naudoju 
įmonės išteklius 

arba savo pareigas, 
siekdamas 
asmeninės 

naudos?

Jei atsakėte „Taip“ į bent 
vieną iš šių klausimų, 
tai gali reikšti interesų 
konfliktą. Prieš imdamiesi 
bet kokių veiksmų, 
paprašykite pagalbos.

Kaip mes tai darome
• Venkite situacijų, kurios gali sukelti konfliktą. 

• Atskleiskite visus galimus interesų konfliktus. 

• Gaukite pritarimą eiti antraeiles pareigas ar vadovauti kitai įmonei.

Papildoma informacija:
Interesų konflikto politika
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Tiksli raštvedyba

Kas mes esame
Mūsų dokumentai ir įrašai perteikia tikslų mūsų 
įmonės vaizdą. Mes laikomės savo vidinės kontrolės ir 
raštvedybos reikalavimų, kad užtikrintume visų mūsų 
įrašų išsamumą, tikslumą ir tvarkymą laiku. 

Ką mes darome
Mes visi esame atsakingi už tikslių verslo įrašų tvarkymą 
pagal įstatymus, mūsų politiką ir vidinę kontrolę. 

Verslo įrašai yra bet kokia užregistruota informacija,  
kuri padeda mūsų įmonės veiklai; tai yra:

• Klientų ataskaitos ir kiti pristatytini dokumentai 

• El. pašto korespondencija

• Konkurso pasiūlymai, projektiniai pasiūlymai ir sutartys 

• Tabeliai ir sąskaitos

• Išlaidų ataskaitos 

• Normatyviniai dokumentai 

• Darbo našumo vertinimas.

Užtikrinkite mūsų dokumentų ir įrašų tikslumą:

• Laikykitės mūsų politikos ir vidinės kontrolės. 

• Niekada neklastokite ar neiškreipkite informacijos 
bet kuriuose mūsų verslo dokumentuose.

• Užtikrinkite, kad viešos finansinės ataskaitos būtų 
teisingos ir išsamios.

• Stebėkite ir praneškite apie nelegalią veiklą ar 
sukčiavimą.

Gerbkite mūsų vertybes …  
vesdami išsamią ir skaidrią 
raštvedybą.

Klausimas. Ketvirtis baigėsi praeitos darbo 
dienos vakare. Šį šeštadienio 
rytą mano klientas pareiškė 
norą pirmadienį sudaryti sutartį 
dėl DXC praeitą mėnesį siūlytų 
paslaugų. Ar yra nesąžininga 
pakeisti pasirašytos sutarties 
datą į penktadienį?

Atsakymas. Taip. Sutarties sudarymas 
atgaline data yra nesąžininga 
ir apgaulinga praktika, kuri gali 
sukelti daugiausiai žalos, kai 
pasirinkta data yra ankstesniame 
ataskaitiniame laikotarpyje. 
Sutarčių sudarymas tokiu būdu 
(siekiant užpildyti Jūsų užsakymų 
prognozes, pripažinti pajamas 
anksčiau nei leidžia apskaita, 
atlikti pardavimą dėl greitesnių 
komisinių ar dėl bet kurios 
kitos priežasties) pažeidžia DXC 
apskaitos ir finansinių ataskaitų 
politiką bei neturi būti vykdomas.

Klausimas. Ar galima suteikti nuolaidą 
būsimoms paslaugoms, kad 
nuramintumėte DXC veikla 
nepatenkintą klientą?

Atsakymas. DXC visada siekia teikti sutartyse 
nurodytas aukščiausios 
kokybės paslaugas ir išlaikyti 
aukštą kliento pasitenkinimą. 
Tačiau klientai kartais būna 
nepatenkinti ir reikalauja ištaisyti 
trūkumus ar kitaip juos atlyginti. 
Jei, po sąžiningų derybų dėl 
korekcijų DXC sutinka pateikti 
kreditines sąskaitas ar kitas 
nuolaidas, tai greičiausiai tampa 
įsipareigojimais, kurie turėtų būti 
registruojami.

  Todėl Jūsų pažadas suteikti 
nuolaidą būsimoms paslaugoms, 
kad būtų atkurtas kliento 
pasitikėjimas, gali būti problema 
tik tuomet, jei dėl to susitariama 
tyliai ir toks šalutinis susitarimas 
yra nuslepiamas. DXC apskaitos 
ir finansinių ataskaitų politika 
draudžia šalutinius susitarimus, 
nes šie neužregistruoti susitarimai 
yra apgaulingi apskaitos taisyklių 
pažeidimai.

Teisingas elgesys Pasitikėjimo didinimas Bendruomenės parama
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Etikos kodeksas
Mūsų įmonės apsauga

Darbo laiko apskaitos ir kitų sąnaudų skaičiavimas

Kas mes esame
Kadangi esame paslaugų vyriausybei tiekėjas, mūsų 
išlaidos, įskaitant ir darbą, yra atidžiai stebimos, o jų 
tikslumas ir leistinumas yra griežtai reglamentuojamas. 
Mes sąžiningai skaičiuojame darbo laiko apskaitą ir 
kitas išlaidas bei vengiame klaidų. 

Ką mes darome
Darbo laiko apskaita yra griežtai reglamentuojama 
vyriausybės sutartyse, kadangi ja dažnai yra sukčiaujama 
ir piktnaudžiaujama. Apskaitos netikslumai gali pažeisti 
įstatymus ir gali sukelti DXC ir mūsų darbuotojams 
dideles baudas, bausmes ar kitą atsakomybę. 

Mes visi esame atsakingi už tikslų darbo laiko ir kitų 
išlaidų apskaičiavimą. Laikykitės mūsų politikos. 
Tiksliai registruokite kiekvienos dienos darbo laiką, 
skirtą užduočiai, projektui, sutarčiai ar skyriui. 
Skaičiuokite tik tinkamai paskirtų ir patvirtintų 
darbo pavedimų laiką ir kitas leistinas išlaidas. Jei 
vadovaujate kitiems asmenims, jūs esate atsakingas 
už darbuotojų tabelių peržiūrą ir jų darbo laiko 
apskaitos įrašų ar kitų neįprastai atrodančių ar 
netikslių išlaidų patvirtinimą.

Kaip mes tai darome
• Apskaičiuokite laiko ir kitas išlaidas tik pagal mūsų 

politiką.

• Niekada sąmoningai neapskaičiuokite neteisingos 
sumos ar netinkamų išlaidų.

• Nenurodykite kitiems asmenims pažeisti darbo laiko 
apskaitos ir kitų sąnaudų skaičiavimo politikos.

• Jei vadovaujate kitiems asmenims, atidžiai peržiūrėkite 
darbuotojų tabelius ir domėkitės darbo ar nedarbo 
išlaidomis, kurios atrodo įtartinos ar neteisingos.

Teisingas elgesys Pasitikėjimo didinimas Bendruomenės parama
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Etikos kodeksas
Mūsų įmonės apsauga

Įrašų ir informacijos valdymas

Kas mes esame
Mes pripažįstame tinkamo mūsų dokumentų valdymo 
svarbą. Todėl mes laikomės mūsų dokumentų ir 
informacijos valdymo reikalavimų ir saugome įrašus, 
reikalingus mūsų teisinių ir verslo įsipareigojimų 
laikymuisi. 

Ką mes darome
Nuo pat informacijos sukūrimo iki šalinimo, per visą 
jai skirtą galiojimo laiką įrašų ir informacijos valdymas 
apibūdina, kaip mes tvarkome verslo įrašus ir kitą 
DXC informacinį turtą. Kadangi mūsų dokumentai 
yra reikalingi verslo veiklai vykdyti, mes atidžiai juos 
tvarkome ir užtikriname taikomų įstatymų, reglamentų 
ir mūsų politikos laikymąsi.

Mes tikimės, kad Jūs: 

• Žinosite ir laikysitės mūsų politikos, susijusios su 
įrašų išlaikymu, saugojimu ir šalinimu

• Užtikrinsite, kad visi nauji sukurti įrašai bus tikslūs ir 
išsamūs

• Paprašysite pagalbos dėl saugomų dokumentų tipo, 
jų saugojimo trukmės ir jų šalinimo būdo bei laiko

• Visapusiškai bendradarbiausite vyriausybės 
užklausose, audituose ir tyrimuose.

Labai svarbu, kad Jūs atkreiptumėte ypatingą dėmesį 
į informaciją, kuri gali būti vykdomos bylos dalimi. 
Niekada nešalinkite šios informacijos ir nekeiskite jos, 
jei nėra nurodyta tai atlikti.

Kaip mes tai darome
• Kurkite, apsaugokite, saugokite ir šalinkite DXC veiklos 

dokumentus tik pagal DXC Įrašų ir informacijos 
valdymo (ĮIV) politiką ir jos įrašų saugojimo ir 
disponavimo tvarkaraštį.

• Pateikite išsamią ir teisingą informaciją, atsakydami 
į visas užklausas dėl vidinio ar vyriausybės tyrimo 
arba audito.

• Nešalinkite jokio veiklos dokumento, susijusio su 
vykdoma byla, be raštiško Teisės skyriaus leidimo  
ar pranešimo.

Papildoma informacija:
• Įrašų ir informacijos valdymo politika

• DXC įrašų išsaugojimo tvarkaraštis

„Vykdoma byla“ yra raštiškas 
pranešimas, nurodantis 
mums identifikuoti, nustatyti 
saugojimo vietą ir išsaugoti 
dokumentus, susijusius su 
pranešime nurodytu klausimu.

Teisingas elgesys Pasitikėjimo didinimas Bendruomenės parama
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Etikos kodeksas
Mūsų įmonės apsauga

Kelionių ir pramogų atlyginimas

Kas mes esame
Mes naudojame galiojančią politiką ir vidaus kontrolę, 
kad išlaidos už verslo keliones ir pramogas būtų 
tinkamai patvirtintos ir atitiktų įstatymus. 

Ką mes darome
Kelionių, pramogų ir kitos vaišingumo išlaidos yra 
bendra verslo su DXC klientais ir verslo partneriais dalis. 
Mes suprantame, kad visos išlaidos, kurias reikalaujame 
atlyginti, turi būti skirtos teisėtais verslo tikslais, turi būti 
teisingos ir išsamios bei (kaip reikalauja mūsų politika) 
turi būti patvirtintos ir visiškai pagrįstos tinkamais 
išlaidų dokumentais. 

Kelionių ir pramogų išlaidos dažnai yra klastojamos  
ir jomis yra piktnaudžiaujama; todėl vadovybė turi jas 
atidžiai stebėti ir dažnai tikrinti. Mumis pasitikima kaip 
atsakingais pramogų teikėjais pagal mūsų vertybes ir 
be jokio gėdingo ar neteisėto elgesio rizikos. Įsitikinkite, 
kad Jūsų kelionių ir pramogų išlaidos yra skirtos tik 
tiesėtiems verslo tikslams. 

Naudokite tokias išlaidas etišku būdu:

• Naudokite patvirtintas sistemas kelionių, pramogų ir 
kitų išlaidų registravimui. 

• Įsitikinkite, kad kelionių ir pramogų išlaidų reikalavimai 
yra teisingi, tikslūs ir teisėti. Niekada sąmoningai 
neklaidinkite vadovybės apie tikrąjį Jūsų kelionių ir 
pramogų išlaidų pobūdį. Niekada nedidinkite savo 
išlaidų. 

• Niekada nenaudokite DXC kelionių ir pramogų išlaidų 
korupciniais tikslais.

Jei turite klausimų apie mūsų politiką, prašykite Jūsų 
vadovo, Finansų skyriaus ar Etikos ir atitikties tarnybos 
patarimo.

Klausimas. Aš patyriau šiek tiek nenumatytų 
išlaidų tarp darbo užmokesčių ir 
man trūksta pinigų. Kokia žala 
atsirastų, jei panaudočiau įmonės 
kreditinę kortelę šioms išlaidoms 
padengti, jei apmokėčiau jas 
tiesiogiai be įmonės išlaidų?

Atsakymas. DXC Įmonės kortelė yra įmonės 
valdoma programa, padedanti 
mūsų keliaujantiems darbuotojams 
su verslu susijusioms išlaidoms 
padengti. Kelionių ir pramogų 
politika griežtai draudžia naudoti 
įmonės kortelę asmeniniams 
pirkiniams dėl kelių priežasčių. 

1. Įmonė garantuoja kortelę 
išdavusiai įstaigai apmokėjimą  
už visas išlaidas.

2. Įmonė susigrąžina tam tikrą 
dalį pinigų iš kortelę išdavusios 
įstaigos, remiantis išleista suma. 
Jei darbuotojai apskaičiuoja savo 
įmonei ne su darbu susijusias 
išlaidas ir negali jų apmokėti 
dėl nenumatytų priežasčių, ši 
grąžinama suma yra sumažinama.

3. Daug paprasčiau suderinti išlaidas 
su ataskaitomis, jei visos kortelės 
išlaidos yra susijusios su verslu.

Žinokite, kad nemokumas turi įtakos darbuotojo 
kredito reitingui, o kortelę išdavusi įstaiga 
gali kreiptis į skolų išieškojimo bendroves dėl 
netektos sumos susigrąžinimo.

Papildoma informacija:
• Kelionių išlaidų ir atlyginimo politika

• Dovanų ir vaišingumo politika

Teisingas elgesys Pasitikėjimo didinimas Bendruomenės parama
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Etikos kodeksas
Mūsų įmonės apsauga

Kalbėjimas DXC vardu

Kas mes esame
Apie įmonę pasakyti dalykai turi įtakos mūsų 
reputacijai ir prekybiniam įvaizdžiui. Mes norime 
pateikti nuoseklų pranešimą. Todėl mūsų vardu gali 
kalbėti tik tam tikri asmenys.

Ką mes darome
Viešai išreiškiamos mintys yra labai svarbios; mūsų 
pranešimas turi būti aiškus ir tikslus. Bendraukite 
atsakingai ir susilaikykite nuo kalbėjimo DXC vardu, 
jei neturite tam leidimo.

Jei kažkas paprašo Jūsų perduoti verslo informaciją 
mūsų įmonės vardu, nukreipkite jį į įmonės 
Komunikacijos skyrių. Taip Jūs padėsite mums 
išvengti:

• Klientų, verslo partnerių ir investuotojų  
dezinformavimo 

• Žalos mūsų reputacijai

• Neleistino konfidencialios verslo informacijos  
atskleidimo 

• Pažadų, kurių mes negalime ar neturime laikytis.

Klausimas. Dirbu vienoje iš mūsų 
moderniausių ir naujausios 
kartos organizacijų ir rengiu 
naują paslaugų pasiūlymą pagal 
griežtus pateikimo terminus. 
Žiniasklaidos atstovas susisiekė 
su manimi per LinkedIn su 
klausimais apie paslaugą ir 
paklausą rinkoje. Pasidalijimas 
man žinoma informacija sukeltų 
susižavėjimą šia paslauga  
ir padidintų pardavimus.  
Ar turėčiau ja dalytis?

Atsakymas. Ne, neturėtumėte. Pirma, DXC 
investicijos į naujus pasiūlymus 
yra labai svarbios, o patys 
pasiūlymai atsiranda iš naujoviškos 
patirties, kuri turi būti saugoma 
konfidencialiai. Kai tik mūsų 
paslauga taps žinoma viešai, mes 
galime netekti paslaugų ženklų 
ir kitų patentų galimybių; tai taip 
pat gali sukelti žalos mūsų rinkos 
strategijai, konkurencinei padėčiai 
ir jas lydintiems finansiniams 
modeliams. 

  Be to, esminės neviešos finansinės 
informacijos viešą atskleidimo 
būdą reglamentuoja griežtos 
taisyklės. Dalijimasis tokia 
informacija ar jos nutekinimas yra 
labai žalingas mūsų pasiūlymo 
vertei ir gali pažeisti vertybinių 
popierių reglamentą. Tik oficialūs 
atstovai žiniasklaidai gali kalbėti 
DXC vardu. Jūs turėtumėte 
perduoti žiniasklaidos užklausą  
į įmonės Komunikacijos skyrių.

Teisingas elgesys Pasitikėjimo didinimas Bendruomenės parama
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Etikos kodeksas
Mūsų įmonės apsauga

Socialinės medijos

Kas mes esame
Mūsų elektroninio ir tikro pasaulio vertybės 
sutampa. Mes skatiname naudojimąsi socialinėmis 
medijomis ir tikime, kad jos turi būti naudojamos 
atsakingai bei pagal mūsų politiką.

Ką mes darome
Mes esame atskirai atsakingi už internete skelbiamą 
turinį. Turėkite tai omenyje, skelbdami pranešimus 
socialinėse medijose, ir naudokitės šiomis 
rekomendacijomis:

• Nurodykite, kad Jūsų pareiškiama nuomonė apie 
DXC yra tik Jūsų nuomonė ir neatspindi įmonės 
pažiūrų. 

• Neskelbkite jokio diskriminacinio turinio ar 
tokio turinio, kuris keltų grėsmę, bauginimą, 
priekabiavimą ar patyčias. 

• Neatskleiskite konfidencialios verslo informacijos 
apie mūsų įmonę, klientus, tiekėjus ar kitus verslo 
partnerius.

Papildoma informacija:
• Socialinių medijų politika

• Socialinių medijų standartas

Klausimas. Aš turiu asmeninį tinklaraštį, 
kuriame kartais rašau apie tai, 
kas nutiko darbe. Ar tai gerai?

Atsakymas. Tai priklauso nuo pateikiamos 
informacijos. Jei Jūs laikotės mūsų 
politikos, kurioje pateikiamos 
praktinės rekomendacijos, Jūsų 
tinklaraščio rašymas neturi kelti 
problemų. Atminkite visada:

• Žinokite apie DXC politiką ir jos 
laikykitės

• Žinokite apie Jūsų naudojamų 
tinklalapių naudojimo sąlygas ir 
jų laikykitės 

• Žinokite apie mūsų klientų politiką 
ir sutarčių apribojimus bei jų 
laikykitės, jei to yra reikalaujama

• Saugokite slaptą informaciją ir 
santykius 

• Saugokite konfidencialius ar 
įmonės duomenis bei intelektinę 
nuosavybę

• Vertinkite ir gerbkite įstatymus 

• Būkite savimi ir veikite skaidriai

• Galvokite apie galimą asmeninių 
ir darbo interesų derinimą 

• Būkite tvirtu prekybinio įvaizdžio 
ambasadoriumi.

  Atminkite, kad Jūs visada 
esate asmeniškai atsakingas 
ir atskaitingas už pasakytus ir 
internete paskelbtus dalykus.

Teisingas elgesys Pasitikėjimo didinimas Bendruomenės parama
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Etikos kodeksas
Teisingas elgesys Mūsų įmonės apsauga Bendruomenės parama

Pagarba, įtraukimas ir įvairovė

Kas mes esame
DXC Technology įmonė samdo pasaulinius talentus ir 
į juos investuoja. Mes tikime, kad dėl įvairovės mūsų 
komanda tampa stipresnė; todėl mes įsipareigojome 
skatinti įvairovę ir užtikrinti lygias galimybes visiems 
bei vienodą elgesį visų atžvilgiu.

Ką mes darome
Mes draudžiame diskriminaciją ir grindžiame su 
darbo santykiais susijusius sprendimus individualaus 
asmens nuopelnais, o ne jo ar jos rase, lytimi, amžiumi, 
etnine kilme, odos spalva, religija, nacionaline kilme, 
politinėmis pažiūromis, nėštumu, lytine orientacija, 
lytine tapatybe, gebėjimais, veterano ar šeimos statusu, 
vaiko gimimu ir susijusiomis medicininėmis sąlygomis 
ar bet kokia kita teisėtai saugoma ypatybe.

Su darbo santykiais susiję sprendimai gali reikšti  
sprendimus dėl:

• Verbavimo 

• Samdymo 

• Paaukštinimo 

• Premijų 

• Drausmės

Gerbkite mūsų įsipareigojimą dėl lygių galimybių:

• Pažymėdami mūsų komandos įvairovę ir suprasdami, 
kad skirtingos mūsų perspektyvos ir patirtys kuria 
geresnį rezultatą mūsų klientams

• Kurdami ir įgyvendindami pagarbią bei įtraukią 
darbo aplinką, kur visi jaučiasi fiziškai ir emociškai 
saugūs bei atiduoda darbui visas jėgas

• Siekdami vykdyti verslą tik su tais klientais ir 
partneriais, kurie taiko panašius įtraukimo standartus

• Pranešdami apie diskriminacinį elgesį.

Klausimas. Mano vadovas paprašė 
manęs suplanuoti darbo 
pokalbius dėl naujų pareigų. 
Tik du iš septynių dalyvių 
turėjo mums reikalingos 
patirties. Aš perdaviau jų 
gyvenimo aprašymus savo 
vadovui, bet jis norėjo, kad aš 
suplanuočiau darbo pokalbius 
su „jaunatviškesniais“ 
kandidatais. Man atrodo, 
kad jis diskriminuoja labiau 
kvalifikuotus kandidatus dėl jų 
amžiaus. Kaip turėčiau elgtis?

Atsakymas. Jūs turite pranešti apie tai 
Žmogiškųjų išteklių skyriui, kad 
mes galėtume įsitikinti, jog visi 
kandidatai yra vertinami pagal jų 
nuopelnus.

Teisingas elgesys Pasitikėjimo didinimas Bendruomenės parama
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Etikos kodeksas
Mūsų įmonės apsauga

Priekabiavimas ir smurtas darbo vietoje

Kas mes esame
Mes netoleruojame priekabiavimo ir smurto darbo 
vietoje. Mes vertiname vienas kitą ir sunkiai dirbame, 
kad visi jaustumėmės saugiai.

Ką mes darome
Priekabiavimo prevencija

Saugokitės nuo priekabiavimo pagarbiai elgdamiesi 
su bendradarbiais. Atidžiai bendraukite ir venkite 
elgesio, kuris gali sukelti bauginančią, įžeidžiančią 
ar priešišką darbo aplinką. Jei kada nors jautėtės 
nemaloniai, pasakykite kitam asmeniui, kad toks 
elgesys yra netinkamas ir nepageidautinas. Mandagiai 
paprašykite asmens susilaikyti nuo tokių veiksmų ar 
paprašykite Žmogiškųjų išteklių skyriaus pagalbos 
sprendžiant šį klausimą.

Įžeidžiantis elgesys ir kalba gali reikšti:

• Įžeidžiančius vaizdus ar komentarus, pvz., 
dviprasmiškas nuotraukas, įžeidimą dėl rasės  
ar religinius juokelius

• Agresyvų spaudimą ir žodinį, fizinį ar vizualinį 
grasinimą

• Seksualinį priekabiavimą, pvz. nepageidaujamą 
seksualinį elgesį, nepageidaujamą prisilietimą, 
šiurkščias pastabas ar su darbu susijusių paslaugų 
siūlymą už lytinį kontaktą

• Atsakomuosius veiksmus bet kurio asmens, kuris 
sąžiningai pranešė apie netinkamą elgesį ar dalyvauja 
tyrime, atžvilgiu.

Smurto darbo vietoje prevencija
Niekada negrasinkite kitiems asmenims ir nesmurtaukite, 
būdami darbo vietoje ar kitoje DXC veikos vykdymo 
vietoje. 

Grasinimai ir smurtiniai veiksmai gali reikšti:

• Fizinę ar seksualinę prievartą

• Psichologinį ar emocinį grasinimą arba užgauliojimą

• Neteisėtą šautuvo, ginklo ar kito daikto, kuris gali 
būti naudojamas bauginti, grasinti ar pakenkti 
kitiems asmenims, naudojimą įmonės patalpose. 

Palaikykite savo darbo vietos saugumą, pranešdami 
apie grasinimą, priekabiavimą ir smurtinį elgesį savo 
vadovui ir Žmogiškųjų išteklių skyriui. Nedelsdami 
susisiekite su įmonės Saugumo skyriumi, jei įmonės 
patalpose pamatote pavojingai atrodantį asmenį.

Papildoma informacija:
Piktnaudžiaujamo elgesio ir priekabiavimo politika

Gerbkite mūsų vertybes …  
palaikydami mūsų darbo 
vietą saugią bei laisvą nuo 
priekabiavimo.

Teisingas elgesys Pasitikėjimo didinimas Bendruomenės parama
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Etikos kodeksas
Mūsų įmonės apsauga

Svaiginančiųjų medžiagų vartojimas

Kas mes esame
Mes neleidžiame, kad narkotikai, alkoholis ar 
kontroliuojamos svaiginančiosios medžiagos keltų 
grėsmę mūsų saugumui ar darbo našumui.

Ką mes darome
Darbas apsvaigus nuo narkotikų ar alkoholio gali 
turėti įtakos Jūsų sprendimų priėmimui, darbo 
vietos saugai ir kelti pavojų mūsų gebėjimui atlikti 
būtiną patikimumo patikrą. Labai svarbu vengti tokių 
svaiginančiųjų medžiagų vartojimo ir pranešti apie 
tokius atvejus. Atminkite, kad atsiradus pagrįstam 
įtarimui dėl alkoholio ar narkotikų vartojimo arba su 
darbu susijusio nelaimingo atsitikimo, DXC remiantis 
įstatymais gali pareikalauti darbuotojų patikrinimo.

Svaiginančiųjų medžiagų vartojimo pavyzdžiai gali būti:

• Neatsakingas alkoholio vartojimas prieš darbą, darbo 
metu, esant įmonės patalpose ar kitose vietose, kur 
vykdomas įmonės darbas. Tai neturi būti painiojama 
su atsitiktiniu atsakingu alkoholio vartojimu įmonės 
remiamuose renginiuose; tai yra leidžiama.

• Nelegalių narkotinių medžiagų turėjimas, naudojimas, 
įsigijimas, pardavimas ar kitoks platinimas darbo 
metu, esant įmonės patalpose ar kitose vietose, kur 
vykdomas įmonės darbas.

• Legalių receptinių vaistų turėjimas ar vartojimas 
recepte nenurodytu kiekiu ar metodais. 

• Legalių receptinių vaistų įsigijimas, pardavimas 
ar kitoks platinimas darbo metu, esant įmonės 
patalpose ar kitose vietose, kur vykdomas įmonės 
darbas.

• Bet kokio įmonės darbo vykdymas, buvimas įmonės 
patalpose ar vietose, kur vykdomas įmonės darbas, 
esant netinkamai ir neatsakingai apsvaigus nuo 
alkoholio ar nelegalių narkotinių medžiagų.

• Įmonės įrangos valdymas ar vairavimas, apsvaigus 
nuo alkoholio ar legalių arba nelegalių narkotikų.

Saugokitės medžiagų vartojimo:

• Pranešdami apie įtariamą svaiginančiųjų medžiagų 
vartojimą darbo vietoje

• Atmindami, kad bet kurios nelegalios svaiginančiosios 
medžiagos, pvz., nelegalių ar neteisėtai įsigytų 
receptinių vaistų, turėjimas yra griežtai draudžiamas

• Gydydamiesi, jei Jums reikia pagalbos dėl narkotikų 
vartojimo ar sprendžiant su alkoholiu susijusias 
problemas. 

Teisingas elgesys Pasitikėjimo didinimas Bendruomenės parama
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Etikos kodeksas
Teisingas elgesys Mūsų įmonės apsauga Pasitikėjimo didinimas Bendruomenės parama

Sauga ir sveikata

Kas mes esame
Mes saugome savo ir kolegų saugą ir sveikatą,  
saugodamiesi nuo sužalojimų, laikydamiesi saugos 
taisyklių ir pranešdami apie nelaimingus atsitikimus  
bei nesaugias sąlygas.

Ką mes darome
Liekame išmintingi, priimdami sprendimus, ir 
vadovaujamės sveiku protu. Laikomės visų mūsų 
darbui taikomų saugos ir sveikatos įstatymų, 
politikos ir reglamentų. 

Saugos ir sveikatos laikymasis yra:

• Suteiktų ar rekomenduojamų saugos priemonių 
dėvėjimas ar naudojimas 

• Dalyvavimas visuose reikalinguose mokymuose

• Pranešimas apie įtariamą pavojų ar nesaugias 
darbo sąlygas 

• Pagalba, jei turite klausimų.

Kaip mes tai darome
• Žinokite saugumo rekomendacijas ir jų laikykitės; 

kalbėkite su savo vadovu, jei kyla klausimų.

•  Praneškite apie asmens sužalojimą, žalą turtui ar 
įtariamą riziką.

• Kur tik įmanoma, saugokite savo kolegas ir 
skatinkite darbo saugos kultūrą.

Papildoma informacija:
Visuotinė aplinkos, sveikatos ir saugos politika
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Etikos kodeksas
Pasitikėjimo didinimas

Pasitikėjimo didinimas
Mes dirbame, kad apsaugotume  
žmonių pasitikėjimą ir stengiamės  
dėl savo klientų, suinteresuotų šalių  
ir bendruomenės. 

Temos:

• Vyriausybės pirkimų įstatymų ir teisės aktų 
laikymasis 

• Kyšininkavimas ir dėkingumo mokesčiai 

• Asmeniniai duomenys ir privatumo įstatymas

• Tarptautinė prekyba 

• Prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant 
nevieša informacija 

• Pinigų plovimas 

• Dovanos, pramogos ir vaišingumas 

• Kovos su monopolija ir konkurencija įstatymai

• Sąžininga dalykinė praktika

• Santykiai su tiekėjais 

Teisingas elgesys Mūsų įmonės apsauga Bendruomenės parama
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Etikos kodeksas
Pasitikėjimo didinimas

Vyriausybės pirkimų įstatymų ir teisės aktų laikymasis

Kas mes esame
Mes suprantame, kad teikiant paslaugas vyriausybei 
yra taikomi griežti įstatymai. Mes laikomės visų tokių 
įstatymų ir teisės aktų bei sunkiai dirbame, kad 
būtume patikimiausias partneris visiems viešojo 
sektoriaus klientams.

Ką mes darome
Darbas su vyriausybe 

Vykdydami veiklą su vyriausybės atstovais, būkite 
sąžiningi, etiški ir teisingi. Visada dirbkite taip, kad 
teiktumėte aukščiausios kokybės produktus ir paslaugas. 
Konkuruokite sąžiningai ir imkitės veiksmų, kad 
pašalintumėte sukčiavimą, švaistymą ir piktnaudžiavimą. 
Jūs turite pranešti, jei įtariate netinkamą elgesį ar 
manote, kad vyriausybės tarnautojas netinkamai 
naudojasi savo padėtimi mainais už DXC paslaugas 
ar už tai, ko vyriausybės tarnautojas neprivalo daryti. 
Mes tikimės, kad Jūs pripažinsite ir gerbsite vyriausybės 
pirkimų sutarčių taisykles bei vengsite situacijų, kai 
įvairios viliojančios aplinkybės gali sukelti įvairių 
pažeidimų, susijusių su mūsų vertingais klientais. 

Pirkimų reikalavimai

Kadangi mes esame vyriausybės sutarčių dalyviai, mums 
yra taikoma daug pramonės srities įstatymų ir teisės 
aktų; labai svarbu, kad mes suprastume, koks yra teisės 
reikalavimų laikymosi poveikis visuomenės pasitikėjimui. 
Jei dirbate su vyriausybės klientu, Jūs esate atsakingas 
už visų ypatingų teisinių reikalavimų žinojimą, supratimą 
ir laikymąsi bei tam darbui taikomus apribojimus. 
Veiksmingas teisės aktų laikymasis viešajame sektoriuje 
yra labai svarbus verslo sėkmei ir jo išsaugojimui. 
Atminkite, kad baudos už reikalavimų nesilaikymą  
yra labai griežtos (sustabdymas ir nušalinimas).

Kaip mes tai darome
• Būkite atsakingas ir informuotas savo kliento partneris. 

Jūs turite asmeninį ir profesinį įsipareigojimą domėtis 
Jūsų darbui taikomais teisiniais reikalavimais bei 
nuolat atnaujinti savo žinias apie juos. 

• Skatinkite pirkimų sąžiningumą; niekada neieškokite 
konfidencialios ar tiekėjo pasirinkimo informacijos  
iki sutarties paskyrimo ir niekada netinkamai 
nesinaudokite kito tiekėjo neviešo pasiūlymo 
informacija. 

• Niekada neaptarinėkite įdarbinimo galimybių su 
dabartiniais ar buvusiais vyriausybės darbuotojais, 
nepasitarę su Teisės skyriumi.

• Saugokite klasifikuojamą ar kitokią konfidencialią 
ar kontroliuojamą informaciją pagal įstatymus ir 
sutarties reikalavimus.

• Saugokite vyriausybės suteiktą turtą, prie kurio jums 
yra suteikta prieiga. 

• Įsitikinkite, kad visi sertifikatai, pareiškimai, ataskaitos 
ar kita informacija, kurią pateikiate vyriausybei DXC 
vardu, yra tiksli, išsami ir teisinga.

• Veskite tikslią ir išsamią verslo dokumentaciją. 
Daugiau informacijos žr. skyriuose Tiksli raštvedyba 
ir Darbo laiko apskaitos ir kitų sąnaudų skaičiavimas.

• Įsitikinkite, kad suprantate visus dovanų teikimo 
apribojimus ir visada laikotės galiojančių kovos su 
kyšininkavimu įstatymų. 

•  Praneškite apie bet kokį elgesį, kuris gali kelti grėsmę 
mūsų vyriausybės sutartims.

• Jei turite klausimų ar Jums reikalinga pagalba, kreipkitės 
į Etikos ir atitikties tarnybą ar Teisės skyrių.

Teisingas elgesys Mūsų įmonės apsauga Bendruomenės parama
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Etikos kodeksas
Pasitikėjimo didinimas

Klausimas. Būdamas JAV federalinės 
programos vadybininku, aš manau, 
kad darbuotojų pasitenkinimas ir 
kaita gali tapti didele problema, 
siekiant išlaikyti pagal sutartį 
dirbančius darbuotojus ir laiku 
atlikti pristatymą. Kvalifikuotų 
pakaitinių darbuotojų paieška gali 
būti sudėtinga. Kai kurie iš mūsų 
turi dirbti daugiau, o kiti žmonės 
yra įdarbinami ir apmokomi 
darbo vietoje. Ar tai yra gerai,  
jei mūsų darbas yra atliekamas,  
o klientas yra patenkintas?

Atsakymas. Laiku vykdomas pristatymas ir kliento 
pasitenkinimas yra geri dalykai, 
tačiau mes turime vengti Apgaulingų 
reikalavimų dėl mokėjimo įstatymo 
pažeidimų; šis įstatymas nustato 
įmonių atsakomybę ir numato griežtas 
bausmes, jei įmonės sąmoningai 
naudoja padirbtus dokumentus ir 
pateikia vyriausybei apgaulingus 
reikalavimus dėl mokėjimo. Jei mūsų 
darbuotojų kvalifikacija neatitinka 
sutartyje numatytų darbo kategorijų 
ar kvalifikacijos (net jei darbuotojų 
kvalifikacija yra per aukšta ar 
mažesnis jų kiekis atlieka darbą), 
mūsų pateiktos sąskaitos gali sukelti 
kaltinimus apgaulingais reikalavimais 
dėl mokėjimo, kuriuos yra brangu 
apginti ir sudėtinga įveikti.

Gerbkite mūsų vertybes ...  
skirdami didžiausią dėmesį 
verslo etikai ir sąžiningumui.

DĖMESIO CENTRE: JAV vyriausybės pirkimų įstatymų laikymasis
Su JAV federaline, valstijų ir vietos valdžia dirbančios 
DXC įmonės verslo veikla yra labai griežtai 
reglamentuojama ir jai yra taikoma daug įstatymų 
su tam tikromis griežtomis taisyklėmis dėl pirkimų, 
derybų, sutarties sudarymo ir protestavimo, 
darbuotojų samdymo, subrangos, tiekimo, sąskaitų 
išrašymo, tiesioginių ir netiesioginių išlaidų 
apskaitos, finansinių ataskaitų ir audito. Daugelis 
šių taisyklių federalinėje srityje yra nustatomos 
įstatymuose, kuriuos įgyvendina Federalinių 
įsigijimų departamentas ir kurie yra įtraukti  
į mūsų sutarčių sąlygas.

Pirkimo sutarčių siekimo ir sudarymo metu mes 
atsakingai laikomės kelių seniai galiojančių statutų, 
įskaitant Pirkimų sąžiningumo įstatymą, Tiesos 
derybų metu įstatymą ir Kovos su dėkingumo 
mokesčiais įstatymą, kurie yra skirti sukčiavimo, 
eikvojimo ir netinkamo naudojimo atvejų 
sumažinimui, konkuruojant ir derantis dėl sutarčių. 
Todėl mes atidžiai konsultuojamės prieš aptardami 
darbo galimybes su dabartiniais ar net buvusiais 
vyriausybės darbuotojais. Mes niekada netinkamai 
neprašome ir negauname pasiūlymo ar tiekėjo 
pasirinkimo informacijos, pateikiame teisingus 
išlaidų ir kainų duomenis ir niekada nesiūlome 
dėkingumo mokesčių mainais už vyriausybės sutartį.

Sutarties vykdymo metu mes vengiame pažeisti 
federalinius bei valstijų apgaulingų reikalavimų 
dėl mokėjimo statutus, taip pat skirtus tiesiogiai 
kovoti su rangovo sukčiavimu. Jei mes sąmoningai 
pateiksime neteisingą sąskaitą pvz., už paslaugas 
su netinkamai apskaičiuotu laiku ar už darbuotojų 
paslaugas, kurių patirtis neatitinka sutarties 
reikalavimų, mūsų dokumentai ir sąskaitos gali 
reikšti apgaulingą reikalavimą dėl mokėjimo; 
dėl to įmonei ir mūsų darbuotojams gali būti 
taikomos didelės baudos, bausmės ir kita teisinė 
atsakomybė. Siekdami išvengti įtarimų dėl 
apgaulingų reikalavimų ir brangaus bylinėjimosi, 
mes įsipareigojame rengti ir saugoti tikslius ir 
išsamius dokumentus.

JAV vyriausybės pirkimų sutarčių įstatymai yra 
išskirtiniai ir itin sudėtingi. Mes įsipareigojame jų 
laikytis ir, prireikus, prašyti DXC Atitikties ir Teisės 
skyrių pagalbos. 

Teisingas elgesys Mūsų įmonės apsauga Bendruomenės parama
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Etikos kodeksas
Pasitikėjimo didinimas

Kyšininkavimas ir dėkingumo mokesčiai

Kas mes esame
DXC netoleruoja kyšininkavimo, dėkingumo ir kitų 
netinkamų mokesčių. Mes esame įsipareigoję siekti 
mūsų konkurencingų pasiūlymų sėkmės ir klientams 
suteikiamos vertės. Todėl mes neduodame ir neimame 
kyšių ar dėkingumo mokesčių, siekiant įgyti, išsaugoti 
verslą ar jam vadovauti, užtikrinti bet kokį kitą verslo 
pranašumą; įmonė taip pat neleidžia jokiam kitam 
asmeniui ar įstaigai tai atlikti įmonės vardu bet kuriuo 
metu, viešajame ar privačiajame sektoriuje, ar esant 
bet kokiai aplinkybei. 

Ką mes darome
Kovos su kyšininkavimu įstatymai draudžia visiems 
asmenims siūlyti, priimti, gauti ar duoti kyšius. Kyšiai 
įprastai apibrėžiami kaip duodamas ar gaunamas 
finansinis ar kitas pranašumas, siekiant netinkamos 
įtakos verslo sprendimams. Baudos už kovos su 
kyšininkavimu įstatymų pažeidimus gali būti griežtos, 
todėl prašome laikytis mūsų politikos ir vengti bet 
kokio netinkamų veiksmų atsiradimo. 

Kyšiai gali reikšti visus vertingus daiktus, įskaitant:

• Grynuosius pinigus ar jų atitikmenis (dovanų 
korteles), kreditus ir nuolaidas

• Dėkingumo mokesčius 

• Bet kokios formos dovanas

• Svetingumą, darbo pasiūlymus ir asmeninę naudą

• Palankios paskolos ir skolos panaikinimą

• Politines ir labdaros įmokas.

Vyriausybės tarnautojai. Žinokite, kad darbui 
su vyriausybės tarnautojais yra taikomos griežtos 
taisyklės. Kyšininkavimo ir korupcijos kontekste 
terminas „vyriausybės tarnautojas“ yra gana platus ir 
nebūtinai reiškia išrinktus narius; jis taip pat gali reikšti 
vyriausybės institucijų, vyriausybės kontroliuojamų 
įmonių ar tarptautinių organizacijų darbuotojus. DXC 
atveju, mūsų sveikatos apsaugos klientai dažnai yra 
vyriausybės kontroliuojamos įstaigos.

Formalumų supaprastinimo mokėjimai. Formalumų 
supaprastinimo mokėjimai yra žemesnio lygio 
vyriausybės tarnautojams mokami mokesčiai,  
siekiant paspartinti įprastus vyriausybės veiksmus  
ar „pasirūpinti“ jais. Šie mokėjimai kai kuriose šalyse 
yra neteisėti ir juos draudžia mūsų politika. 

Užkirskite kelią korupcijai:

• Įsipareigodami laikytis tinkamos trečiųjų šalių rizikos 
valdymo praktikos, kai partneriai yra pasirenkami 
pradžioje ir jų darbo mūsų vardu metu.

• Atidžiai elgdamiesi su vyriausybės atstovais.

• Vesdami tikslią ir išsamią verslo dokumentaciją.

Teisingas elgesys Mūsų įmonės apsauga Bendruomenės parama
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Etikos kodeksas
Pasitikėjimo didinimas

Klausimas. Esu girdėjęs, kad politiniai 
ir labdaros įnašai gali kelti 
problemų, esant tam tikram 
verslo kontekstui. Kodėl?

Atsakymas. Daugeliu atveju politiniai ir 
labdaros įnašai yra svarbios 
ir teisėtos išsamios įmonės 
strategijos dalys. Tai tinka ir 
DXC atveju, nes įmonė parengia 
šių sričių politiką, kad atidžiai 
kontroliuotų ir kitais būdais 
leistų tokius įnašus, laikantis 
mūsų tikslų ir įstatymų. Tačiau 
DXC politikos leidžiami įnašai ir 
labdara yra aiškiai draudžiami, 
jei jie yra teikiami korumpuotais 
ketinimais mainais į palankų 
traktavimą, siekiant įgyti ar 
išsaugoti verslą ar užtikrinti bet 
kokį kitą netinkamą pranašumą. 

  Taigi, jei mes neatidžiai 
mokėsime politinius ir labdaros 
įnašus atvirojo konkurso metu 
ar ruošdamiesi konkuruoti dėl 
didelio užsakymo, šie įnašai gali 
būti suvokiami kaip „paslauga 
už paslaugą“, siekiant gauti ar 
išsaugoti darbus, ir jie gali būti 
atskleisti pagal kyšininkavimo 
įstatymus. Todėl labai svarbu yra 
žinoti mūsų politiką ir suderinti 
veiksmus su įmonės lūkesčiais.

Klausimas. Ar galiu pasinaudoti gerais 
santykiais su tiekėjais, kad 
įveikčiau išlaidų apribojimus, 
ribojančius mano galimybę 
vaišinti klientus?

Atsakymas. Ne, negalite. Visos verslo 
dovanos ir klientų pramogos 
turi atitikti DXC politiką ir 
įstatymus. Susitarimai su 
klientais dėl DXC pinigų tikslo 
pakeitimo yra apgaulingų 
dėkingumo mokesčių sistemos, 
pažeidžiančios tiekėjų sutartis 
ir sukeliančios neteisingas bei 
neregistruojamas lėšas; tai 
pažeidžia DXC politiką, apskaitos 
taisykles ir įstatymus. 

  Jūsų sprendimas „pasinaudoti 
gerais santykiais su tiekėjais“, 
priklausomai nuo aplinkybių, 
įskaitant klientą, sutarties 
būseną ir lėšų panaudojimą, gali 
sukelti DXC ir Jūsų nusižengimus 
vietos ar tarptautiniams 
kyšininkavimo įstatymams, 
pvz., JAV Užsienio korupcijos 
įstatymui ir Jungtinės Karalystės 
Kyšininkavimo įstatymui, 
draudžiantiems tiesioginį ar 
netiesioginį kyšininkavimą bei 
netinkamus mokėjimus, siekiant 
įgyti ar išlaikyti verslą.

DĖMESIO CENTRE:  
geras trečiosios šalies 
rizikos valdymas
Bendrų įmonių, subrangovų ir kitų verslo 
partnerių bei atstovų, kurių pastangomis yra 
naudojamasi, siekiant gauti naujų darbų ar su 
kuriais sudaromos paslaugų vykdymo sutartys, 
su korupcija susijusi rizika turi būti vertinama 
ir stebima. Ši rizika yra vadinama „trečiosios 
šalies rizika“, o teisinės ir kitos jų korupcinių 
veiksmų pasekmės mūsų vardu bus priskirtos 
DXC įmonei.

Dėl šios priežasties, pradedant darbą su 
trečiosiomis šalimis, reikalinga rizika pagrįsta 
deramo stropumo patikra ar vykdomos 
tinkamos priemonės. Rizika pagrįstos 
tinkamos priemonės ar deramo stropumo 
patikra leidžia DXC patikrinti siūlomo verslo 
partnerio praeitį, užduoti klausimus apie 
jo principus ir juos sužinoti, sužinoti jo 
nuosavybę ir galimus interesų konfliktus, 
įvertinti darbų sritį, atlygį ir kitas siūlomas 
verslo sąlygas, pareikšti mūsų poziciją dėl 
korupcijos ir kyšininkavimo ir mūsų lūkesčius 
dėl įstatymų laikymosi, užtikrinti, kad raštiškoje 
mūsų sutartyje nurodoma tinkama apsauga 
nuo neteisėto verslo partnerio elgesio.

Teisingas elgesys Mūsų įmonės apsauga Bendruomenės parama
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Etikos kodeksas
Pasitikėjimo didinimas

Kaip mes tai darome
• Žinokite, kaip atpažinti kyšį.

• Būkite atidūs dirbdami su vyriausybės atstovais ir 
žinokite, ar Jūsų klientas yra laikomas vyriausybės 
tarnautoju.

• Žinokite apie savo partnerius ir tarpininkus. Atidžiai 
stebėkite jų veiklą.

• Mokėkite politinius ir labdaros įnašus tik DXC 
politikos leidžiamais ir nekorumpuotais ketinimais.

• Dovanokite dovanas ir teikite vaišingumą tik DXC 
politikos leidžiamais ir nekorumpuotais ketinimais.

• Niekada nenaudokite neatlyginamų asmeninių lėšų 
įmonės politikai apeiti.

• Niekada bet kokiais tikslais nenustatykite neatskleistų 
ar neregistruotų lėšų ar turto.

• Venkite bet kokių neteisingų veiksmų pasireiškimo.

Papildoma informacija:
• Kovos su korupcija politika

• Dovanų ir vaišingumo politika

• Trečiųjų šalių rizikos valdymo politika

Teisingas elgesys Mūsų įmonės apsauga Bendruomenės parama
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Etikos kodeksas
Pasitikėjimo didinimas

Asmeniniai duomenys ir privatumo įstatymas

Kas mes esame
Skaitmeniniame DXC klientų ir kitų suinteresuotų šalių 
informacijos pasaulyje asmeninių duomenų apsauga 
yra labai svarbi pasitikėjimo kūrimui ir išsaugojimui. 
Mes gerbiame mūsų klientų, mūsų darbuotojų ir 
verslo partnerių privatumą; mes rūpestingai tvarkome 
jų asmenybę identifikuojančią informaciją („AII“), 
saugomą sveikatos informaciją („SSI“) ir kitą slaptą 
asmeninę informaciją (kartu „Asmeniniai duomenys“). 

Ką mes darome
Darbo metu Jums gali būti patikėti mūsų klientų, 
partnerių ar darbuotojų Asmeniniai duomenys. 
Asmeniniai duomenys reiškia, bet neapsiriboja:

• Verslo kontaktų informaciją, pvz., vardai, pavardės, 
pavadinimai, el. pašto adresai ir telefono numeriai

• Įdarbinimo duomenis, pvz., panaudojimas, mokumas 
ir įgūdžiai

• Finansinius duomenis, įskaitant valandinius įkainius, 
darbo užmokesčius, socialines išmokas ir laiko įrašus

• Privačią kontaktinę informaciją, pvz., namų adresas, 
asmeniniai telefono numeriai ar asmeniniai el. pašto 
adresai

• Individualių asmenų nuotraukas ir vaizdo medžiagą

• Asmeninę sveikatos informaciją apie ligas ar negalią

• Unikalius identifikacinius duomenis, pvz., darbuotojo 
kodas ar socialinio draudimo numeris, kiti 
identifikavimui naudojami duomenys.

Visada saugokite Asmeninius duomenis nuo neleistinos 
prieigos ir atskleidimo. Visada rinkite, saugokite, 
naudokite ar kitaip tvarkykite šią informaciją, laikydamiesi 
mūsų politikos, sutartinių įsipareigojimų ir taikomų 
įstatymų; turėkite omenyje, kad privatumo įstatymai 
kai kuriose šalyse gali numatyti labai konkrečius 
reikalavimus. Ribokite prieigą prie Asmeninių duomenų 
iki minimalaus reikalingų duomenų kiekio tik juos turėti 
įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį gauti 
informaciją.

Jei turite klausimų ar Jums reikia pagalbos, kreipkitės  
į Etikos ir atitikties tarnybą ar Teisės skyrių.

Kaip mes tai darome
• Išmokite atpažinti informaciją, kuri yra vadinama 

„Asmeniniais duomenimis“.

• Laikykitės DXC politikos ir reikalavimų dėl leidžiamo 
Asmeninių duomenų rinkimo, naudojimo, saugojimo 
ir perdavimo.

• Žinokite, kad Asmeninius duomenis dažnai 
reglamentuoja įstatymai, kurie įvairiose šalyse gali 
būti skirtingi; įprastai jie labai konkrečiai nurodo, 
ką mes galime ir ko negalime daryti su asmeniniais 
duomenimis.

• Įsitikinkite, kad Jūs žinote Jūsų turimiems asmeniniams 
duomenims taikomus įstatymus ir sutartinius 
įsipareigojimus bei jų laikotės.

• Atsisakykite atskleisti Asmeninius duomenis be 
konkretaus leidimo tai atlikti. 

Papildoma informacija:
• Visuotinė Privatumo ir duomenų apsaugos politika

Klausimas. Man skambino asmuo, kuris 
teigė esąs aukšto rango DXC 
darbuotojas, bet jo vardas 
man neatrodė pažįstamas. Jis 
prašė kelių mūsų darbuotojų 
asmeninės informacijos. Kaip 
turėčiau elgtis?

Atsakymas. Būkite atsargus. Atlikite visus 
veiksmus, kad patvirtintumėte 
asmenį 

• Ar jis yra DXC darbuotojas

• Ar jis turi teisę gauti 
informaciją 

• Turi teisėtą poreikį gauti 
informaciją.

Jei atsakymas į vieną iš šių punktų yra 
„ne“ arba Jūs nesate tikras, nesidalykite 
asmenine informacija. Šiuo atveju 
mandagiai patarkite asmeniui kreiptis dėl 
informacijos į Žmogiškųjų išteklių skyrių.

Teisingas elgesys Mūsų įmonės apsauga Bendruomenės parama
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Etikos kodeksas
Pasitikėjimo didinimas

Tarptautinė prekyba

Kas mes esame
Mes vykdome veiklą visame pasaulyje ir mūsų įmonei 
yra taikomi daugelio valstybių prekybos taisyklių 
laikymosi įstatymų reikalavimai. Mes įsipareigojome 
jų laikytis ir, prireikus, laikytis susijusių ir taikomų 
boikoto bei sankcijų režimų.

Ką mes darome
Prekybos taisyklių laikymosi įstatymai reglamentuoja, 
kur ir su kuo mes turime vykdyti verslą. Šie įstatymai 
yra sudėtingi ir gali skirtis kiekvienoje pasaulio 
valstybėje. Prekybos taisyklių laikymosi įstatymų 
pažeidimų pasekmės yra griežtos (įskaitant eksporto 
privilegijų sustabdymą ar nutraukimą) ir gali turėti 
didelį poveikį mūsų veiklai bei klientų pasitenkinimui. 

Jei Jūsų darbas yra susijęs su prekių technologijų 
ar informacijos judėjimu (žiūrėti Konfidenciali ir 
kontroliuojama informacija) kertant valstybių sienas,  
žinokite Jūsų darbui taikomus įstatymus ir jų laikykitės. 
Žinokite, kad bet kurio sandorio atveju gali būti 
taikomi daugiau nei vienos valstybės įstatymai. Jei 
turite klausimų apie Jūsų atsakomybę ar įtariate bet 
kurio prekybos taisyklių laikymosi įstatymo pažeidimą, 
paprašykite Teisės skyriaus ar Etikos ir atitikties 
tarnybos pagalbos.

Kaip mes tai darome
• Žinokite taikomus tarptautinės prekybos įstatymus ir  

laikykitės jų. 

• Žinokite, kad konkretaus sandorio atveju gali būti 
taikomi daugiau nei vienos valstybės įstatymai.

• Jei turite klausimų ar įtariate įstatymo, Kodekso 
ar mūsų politikos pažeidimus, paprašykite Teisės 
skyriaus ar Etikos ir atitikties tarnybos pagalbos. 

Papildoma informacija:
• Tarptautinės prekybos politika

Teisingas elgesys Mūsų įmonės apsauga Bendruomenės parama

http://dxcopenline.ethicspoint.com/


OpenLine37

Etikos kodeksas
Pasitikėjimo didinimas

Prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant nevieša informacija

Kas mes esame
Prekyba pasinaudojant nevieša informacija yra ne tik 
neetiška, bet ir neteisėta. Mes įsipareigojame užkirsti 
kelią prekybai pasinaudojant nevieša informacija. 

Ką mes darome
Jūsų darbo metu Jūs galite turėti prieigą prie viešai 
neprieinamos informacijos apie mūsų įmonę ar trečiąją 
šalį. Jei ši nevieša informacija yra esminė ir yra laikoma 
svarbia investuotojui priimant sprendimą pirkti, 
parduoti ar turėti akcijas ar kitus vertybinius popierius, 
ji turi būti laikoma „viešai neatskleidžiama informacija“. 
Prekyba pasinaudojant viešai neatskleidžiama 
informacija yra neteisėta. „Nutekinimas“, arba viešai 
neatskleidžiamos informacijos perdavimas kitiems 
asmenims taip pat yra neteisėtas. 

Viešai neatskleidžiama informacija gali reikšti esminę 
neviešą informaciją apie:

• Susijungimą ir įsigijimą 

• Vadovybės pasikeitimus 

• Finansines prognozes 

• Svarbius verslo sandorius.

Niekada neperduokite viešai neatskleidžiamos 
informacijos arba nesidalykite ja su kitais, kol ji 
nepateikiama viešai. Venkite bet kokio netinkamų 
veiksmų atsiradimo. Jei nesate tikri, ar informacija 
buvo pateikta viešai ir, ar Jūs galite ja dalytis, prieš 
imdamiesi veiksmų, paprašykite Teisės skyriaus 
pagalbos. 

Kaip mes tai darome
• Prisiimkite asmeninę atsakomybę, kad galėtumėte 

nuspręsti, ar / kada mes turime neviešos informacijos, 
neleidžiančios teisėtos prekybos.

• Jei vykdote tokias pareigas DXC įmonėje, kurios 
automatiškai suteikia teisę žinoti neviešą informaciją, 
laikykitės įmonės politikos dėl DXC vertybinių popierių 
prekybos.

• Žinokite, kad tokios prekybos draudimas yra taikomas, 
esant bet kokioms aplinkybėms, nepriklausomai nuo 
to, ar šiuo metu dirbate DXC įmonėje arba darbo 
santykiai yra nutraukti. 

Papildoma informacija:
• Prekybos pasinaudojant nevieša informacija politika

Klausimas. Aš esu paskirtas(-a) žinoti neviešą 
DXC informaciją. Ar mano 
sutuoktinis(-ė) gali laisvai prekiauti 
DXC vertybiniais popieriais?

Atsakymas. Ne, Jūsų sutuoktinei(-iui) yra taikomi 
tie patys prekybos apribojimai kaip 
ir Jums; ji / jis gali prekiauti DXC 
vertybiniais popieriais tik pagal 
Prekybos pasinaudojant nevieša 
informacija politiką. Tai reiškia, 
kad Jūsų, Jūsų sutuoktinės(-io), bet 
kurio kito Jūsų šeimos nario ar kito 
Jūsų namuose gyvenančio asmens 
vykdoma prekyba DXC vertybiniais 
popieriais yra ribojama.

  Bendrai tariant, Jūsų, Jūsų 
sutuoktinės(-io), bet kurio kito Jūsų 
šeimos nario ar kito Jūsų namuose 
gyvenančio asmens prekyba yra 
leidžiama tik tada, kai DXC pareiškia 
apie apribojimų panaikinimą ir jei Jūs, 
Jūsų sutuoktinė(-is) ir kiti asmenys 
neturi esminės, neviešos informacijos 
apie DXC ar jos prekybos partnerius. 
Tai yra svarbu, net ir pasibaigus 
draudžiamam laikotarpiui ir atsidarius 
taip vadinamam „prekybos langui“, 
nė vienas esminės ir neviešos 
informacijos apie DXC ar bet kurią kitą 
įmonę, įskaitant bet kurį DXC esamą 
ar būsimą klientą, tiekėją ar filialą, 
turintis asmuo negali pirkti, parduoti 
ar rekomenduoti pirkti ar parduoti bet 
kurių šių įmonių vertybinių popierių.

  Prekybos pasinaudojant nevieša 
informacija politikos pažeidimai yra 
sunkus nusižengimas, galintis sukelti 
teisinių pasekmių ar sankcijų įmonei. 
Mes visi turime elgtis atsargiai, 
laikydamiesi įmonės politikos ir 
įstatymų.

Teisingas elgesys Mūsų įmonės apsauga Bendruomenės parama
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Etikos kodeksas
Pasitikėjimo didinimas

Pinigų plovimas

Kas mes esame
Mes atidžiai stebime visus sandorius ir imamės 
priemonių užkirsti kelią pinigų plovimui ir kitiems 
finansiniams nusikaltimams. 

Ką mes darome
Pinigų plovimas yra vykdomas, kai pajamos už 
neteisėtą veiklą yra paverčiamos pajamomis už 
teisėtą veiklą, arba „švariomis“. Svarbu žinoti apie 
pinigų plovimo pavojų ir saugoti teisėtas mūsų 
veiklos operacijas nuo jų panaudojimo neteisėtos 
baudžiamosios veiklos paramai. 

Įspėjamieji pinigų plovimo atvejų ženklai:

• Didelių grynųjų pinigų sumų mokėjimai

• Bandymas išvengti raštvedybos reikalavimų

• Mokėjimai su sandoriu nesusijusiems individualiems 
asmenims.

Užkirskite kelią finansiniams nusikaltimams:

• Žinodami įstatymus, teisės aktus ir mūsų politiką

• Žinodami apie sandorio šalis

• Vykdydami verslą tik su gerbiamomis įmonėmis, 
dirbančiomis su teisėtais verslo sandoriais

• Stebėdami ir pranešdami apie įtartiną veiklą. 

Papildoma informacija:
• Kovos su korupcija politika

Gerbkite mūsų vertybes …  
būdami iniciatyvūs ir 
stebėdami galimus pinigų 
plovimo ir kitų finansinių 
nusikaltimų ženklus. 

Teisingas elgesys Mūsų įmonės apsauga Bendruomenės parama
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Etikos kodeksas
Pasitikėjimo didinimas

Dovanos, pramogos ir vaišingumas

Kas mes esame
Dovanos, parama, rėmimas, pramogos ir vaišingumas 
gali padėti mums sukurti teigiamus santykius. Tačiau 
tai taip pat gali sukelti interesų konfliktą; todėl mes 
visuomet turime atidžiai laikytis įstatymų ir mūsų 
politikos. 

Ką mes darome
Vykdant kasdienę veiklą, dovanos siūlymas ar 
vaišingumo teikimas klientui ar verslo partneriui gali 
pasirodyti tinkamas. Tačiau tokių dalykų siūlymas 
ar teikimas netinkamais tikslais gali reikšti įstatymų 
pažeidimą; net jei to nebus, tai gali sukurti lūkesčius, 
kurių DXC norėtų išvengti.

DXC atidžiai kontroliuoja dovanojimą ir teikiamą 
vaišingumą. Jei mes nusprendžiame dovanoti dovanas 
ir teikti vaišingumą, tai atliekame etišku būdu, 
sąžiningais ketinimais ir laikydamiesi mūsų vertybių 
bei vadovybės politikos.

Kaip ir dovanų bei vaišingumo atvejais, DXC atidžiai 
kontroliuoja darbuotojų dovanų ir verslo malonių 
priėmimą. Mes visuomet stengiamės išvengti interesų 
konflikto ir net netinkamo elgesio atsiradimo. Tai ypač 
taikoma mūsų darbuotojams, kurie eina su viešaisiais 
pirkimais susijusias pareigas ar turi kitokią teisę 
apdovanoti sutartimis paslaugų tiekėjus. 

Kaip mes tai darome
• Žinokite dovanų dovanojimui, vaišingumui ar 

teikiamoms pramogoms taikomas taisykles.

• Žinokite, kad vyriausybės tarnautojams dažnai yra 
taikomi griežtesni reikalavimai. 

• Venkite interesų konflikto ar netinkamų veiksmų 
atsiradimo. 

Papildoma informacija:
• Dovanų ir vaišingumo politika

• Labdara

DĖMESIO CENTRE:  
bendruomenės investicijos
Jei esame kviečiami prisidėti prie 
bendruomenės investicijų kartu su mūsų 
klientais, svarbu užtikrinti, kad tai nėra 
numanoma prekyba ar mainai su dovanojimu 
ar rėmimu. Nors bendruomenės investicijos 
yra puikus būdas klientų santykiams gerinti, 
jos neturi būti naudojamos mainais už 
palankius verslo rezultatus.

Dovanos, paaukojimai, rėmimas, pramogos ir 
vaišingumas yra priimtini, jei jie yra:

• Reti

• Nedidelės vertės ir su sąžiningais ketinimais

• Etiški ir skaidrūs

• Teikiami pagal taikomus įstatymus ir gavėjo 
politiką

• Nesiūlomi mainais už palankius verslo 
sprendimus.

DĖMESIO CENTRE:  
griežtos JAV dovanų taisyklės
JAV federaliniams, valstijos ir vietos vyriausybių 
darbuotojams yra dažnai taikomi griežtesni 
reikalavimai. Bendrai tariant, leidžiama 
dovanoti retas dovanas ar užkandžius, kurių 
vertė neviršija 20 dolerių ir kurie yra tiekiami 
plačiai lankomuose renginiuose. Tačiau 
vakarienė, sporto ir teatro bilietai ir kiti 
pramogų bei vaišingumo pasiūlymai negali 
būti dovanojami. 

Mes gerbiame šias taisykles ir suprantame, 
kad mes galime atsidurti tokiose situacijose, 
kai mūsų klientams gali kilti pagundų jas 
pažeisti. Jei esate atsidūrę tokioje situacijoje 
arba nesate tikri, ar mūsų politika leidžia tokią 
dovaną, pramogų pasiūlymą ar vaišingumą, 
susisiekite su Etikos ir atitikties tarnyba. 

Teisingas elgesys Mūsų įmonės apsauga Bendruomenės parama
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Etikos kodeksas
Pasitikėjimo didinimas

Kovos su monopolija ir konkurencija įstatymai

Kas mes esame
Glaudus bendradarbiavimas su rinkos dalyviais yra vis 
dažnesnis įmonių metodas pasitarnauti jų klientams 
naujais ir įdomiais būdais. DXC nepriklausomybei 
svarbios aljanso partnerystės yra pavyzdžiai, kai toks 
bendradarbiavimas gali pateikti unikalius sprendimus 
sudėtingoms klientų problemoms.

Tačiau yra svarbu pažymėti, kad mes kuriame tokius 
santykius ne rinkos kontrolei, bet geresniam klientų 
aptarnavimui. Mūsų įsipareigojimas dėl sąžiningos 
konkurencijos principų reiškia, kad mes teisėtai 
vykdome ir valdome aljanso susitarimus, bendras 
įmones, susiliejimus ir įsigijimus, siekdami tiekti tik 
teisėtus ir naujoviškus klientų sprendimus ir paslaugas.

Ką mes darome

Kovos su monopolija arba konkurencija įstatymai
Mūsų įmonė glaudžiai dirba su konkurentais 
aljanso partnerystės būdu, siekdama teikti unikalius 
sprendimus sudėtingoms klientų problemoms. Mes 
esame įsipareigoję etiškai vykdyti tokius veiksmus 
ir padėti klientams naujais ir įdomiais metodais 
sąžiningu ir mūsų vertybes atitinkančiu būdu. 

Antimonopoliniai įstatymai arba „konkurencijos 
skatinimo“ (kaip jie yra kartais vadinami) įstatymai 
draudžia konkurentų susitarimus, kurie nesąžiningai 
riboja konkurenciją, sukuria monopoliją ar 
piktnaudžiauja dominuojančia rinkos padėtimi. 
Šie įstatymai yra sudėtingi, o jų pažeidimai gali 
sukelti sunkių padarinių. Sąžiningai elkitės su 
konkurentais ir susilaikykite nuo susitarimų, kurie 
gali pažeisti įstatymus ar turėti įtakos kitų subjektų 
gebėjimui konkuruoti rinkoje. Turėkite omenyje, 
kad net atsitiktinis pokalbis, elektroninis laiškas 
ar bendravimas socialinėse medijose gali būti 
suvokiamas kaip antimonopolinis. Jei turite klausimų, 
kaip elgtis konkrečioje situacijoje, paprašykite Teisės 
skyriaus ar Etikos ir atitikties tarnybos pagalbos. 

Niekada nesudarykite formalių ar neformalių 
susitarimų su konkurentais dėl:

• Kainų nustatymo

• Rinkos, teritorijos ar klientų pasidalijimo 

• Kliudymo konkurencingam konkurso procesui

• Draudimo kitoms įmonėms patekti į rinką

• Atsisakymo dirbti su klientu ar tiekėju.

Konkurentai susitinka konferencijų ir prekybinių 
parodų metu; tai gali padidinti diskusijų apie 
konkurencijai svarbius klausimus pavojų. Prašome 
Jūsų priimti tinkamus sprendimus tokių susitikimų 
metu ir vengti bet kokių diskusijų, kurios gali pažeisti 
kovos su monopolija įstatymus. Gerbkite mūsų vertybes ...  

vykdydami sąžiningą verslą  
su mūsų konkurentais. 

Teisingas elgesys Mūsų įmonės apsauga Bendruomenės parama
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Konkurencinės informacijos rinkimas
Vykdydami savo įsipareigojimą dėl sąžiningos 
konkurencijos, mes atsakingai ir tinkamai renkame 
konkurencinę informaciją. Rinkite informaciją tik 
iš viešų šaltinių; niekada nerinkite jos netinkamai 
iš klientų ar kitų trečiųjų šalių. Laikykitės mūsų 
politikos ir nepriimkite informacijos, jei įtariate, 
kad ji yra konfidenciali ar buvo įgyta netinkamai. 
Atsisakykite bet kokio netinkamo kainos pasiūlymo 
ar tiekėjo pasirinkimo informacijos. Jei gaunate 
informacijos, kuri, Jūsų nuomone, gali būti įgyta 
neteisėtai, susisiekite su Teisės skyriumi ar Etikos  
ir atitikties tarnyba.

Papildoma informacija:
• Kovos su monopolija ir konkurencijos atitikties politika

Klausimas. Aš neseniai pasamdžiau darbuotoją, 
kuri dirbo DXC konkurento įmonėje. 
Toje įmonėje ji dirbo su atsakymais 
į kvietimus teikti pasiūlymus. 
Kadangi ji dabar dirba DXC įmonėje, 
aš galiu paklausti jos apie buvusios 
įmonės atsakymą. Tiesa? 

Atsakymas. Ne. Buvusio darbuotojo klausimas 
apie konfidencialaus pasiūlymo 
duomenis ne tik pažeidžia mūsų 
politiką, bet gali pažeisti ir įstatymą. 
Jūs niekada neturėtumėte klausti 
buvusio konkurento darbuotojo apie 
konfidencialią ar įmonės informaciją, 
ypač su konkuruojančiu pasiūlymu 
susijusią informaciją. 

Klausimas. Mano kolega neseniai išėjo iš darbo 
DXC įmonėje ir vadovauja mūsų 
konkurento mobiliųjų programėlių 
paslaugų skyriui. Atrodo keistoka 
konkuruoti dėl klientų sutarties su 
asmeniu, su kuriuo taip glaudžiai 
dirbau ir kuris tapo mano draugu. 
Ar galime sugalvoti kokį nors būdą, 
kad galėtume vienodai pasidalinti 
rinkos galimybes? 

Atsakymas. Elkitės labai atsargiai. Rašytiniai ar 
net žodiniai konkurentų susitarimai 
bendradarbiauti, siekiant pasidalinti 
galimybes, yra neteisėti pagal daugelį 
antimonopolinių ir konkurencijos 
skatinimo įstatymų. Atminkite, kad 
DXC atkakliai, sąžiningai ir teisėtai 
konkuruoja dėl verslo, net jei 
konkuruojama su buvusiais kolegomis 
ar draugais. Bendradarbiaukite tik 
teisėtai. 

Teisingas elgesys Mūsų įmonės apsauga Bendruomenės parama
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Sąžininga dalykinė praktika

Kas mes esame
Mūsų veiklos vykdymo metodas gali turėti ilgalaikį 
poveikį mūsų reputacijai. Todėl su klientais ir trečiosiomis 
šalimis mes dirbame sąžiningai bei etiškai.

Ką mes darome
Kurkite ir palaikykite sąžiningus santykius su visais 
asmenimis, su kuriais dirbate:

• Įsitikinkite, kad Jūsų bendravimas ir pareiškimai yra 
tikslūs ir teisingi.

• Saugokite konfidencialią informaciją.

• Gerbkite mūsų vertybes. Neįgykite nesąžiningo 
pranašumo prieš individualų asmenį ar trečiąją šalį 
manipuliacijos, apgaulės, piktnaudžiavimo ar kitu 
nesąžiningu būdu.

• Venkite interesų konflikto.

Santykiai su tiekėjais

Kas mes esame
Tinkamo partnerio pasirinkimas, siekiant padėti mūsų 
klientams įveikti jų išskirtinius iššūkius, yra mūsų 
gebėjimo suteikti jiems naujoviškus pokyčius esmė. 
Mes imamės deramo stropumo patikros priemonių ir 
dirbame tik su mūsų aukštus standartus atitinkančiais 
tiekėjais.

Ką mes darome
Jei esate atsakingas už tiekėjų pasirinkimą, elkitės 
pagal mūsų viešųjų pirkimų procesą. Imkitės deramo 
stropumo patikros priemonių ir rinkitės įmones, kurių 
vertybės sutampa su mūsų vertybėmis. 

Vertinkite tiekėjus, remdamiesi subjektyviais 
kriterijais, pvz.:

• Kaina

• Kokybe

• Paslaugomis

• Socialine, aplinkos ir etikos atsakomybe 

• DXC tikslais ir uždaviniais.

Pasirinkę tiekėją, atidžiai stebėkite jo veiklą, kad 
užtikrintumėte sutartinių įsipareigojimų laikymąsi 
ir sąžiningą mūsų atstovavimą. Reikalaukite jų 
atsakomybės ir praneškite apie įtariamą mūsų 
Kodekso, įstatymų ar politikos pažeidimą.

Papildoma informacija:
• Kovos su korupcija politika

• Etiško ir teisinio verslo elgesio politika

• Tiekimo grandinės principai

Klausimas. Kalbėjau su kliente, kuri domėjosi 
vienu iš mūsų produktų; ji 
paklausė, ar galėtume jį pristatyti 
iki konkrečios datos. Net ir 
žinodamas, kad negalime pateikti 
produkto per nurodytą laikotarpį, 
aš jai pažadėjau pristatymą, kad 
parduočiau produktą. Jei klientas 
įsigyja produktą, nėra svarbu,  
ką aš pažadu. Tiesa? 

Atsakymas. Ne, netiesa. Jūs privalote sąžiningai 
bendrauti su klientais. Jei žinote, kad 
mes negalime pristatyti produkto iki 
tam tikros dienos, neturite to žadėti, 
net ir siekdamas parduoti produktą. 
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Bendruomenės parama
Mes pripažįstame nepriklausomą mūsų 
verslo, visuomenės ir aplinkos pobūdį. 
Todėl mes stengiamės vykdyti tvarią 
verslo veiklą ir dirbame, kad padėtume 
kitiems. 

Temos:

• Žmogaus teisės

• Aplinkos apsauga

• Investavimas į mūsų bendruomenes

• Politinė veikla ir lobizmas

Teisingas elgesys Mūsų įmonės apsauga Pasitikėjimo didinimas
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Žmogaus teisės

Kas mes esame
Mes gerbiame žmogaus teises ir žmonių orumą visose 
veiklos srityse bei kiekvienoje mūsų tiekimo grandinės 
vietoje. 

Ką mes darome

Sąžiningo įdarbinimo praktika
Mes esame įsipareigoję vykdyti sąžiningo įdarbinimo 
praktiką ir laikytis darbo įstatymų visose mūsų veiklos 
vietose. O būtent, mes:

• Užtikriname saugias darbo sąlygas. 

• Sąžiningai ir oriai elgiamės su kitais asmenimis.

• Neužsiimame žmogaus teisių pažeidimais ir 
nevykdome verslo veiklos su tokius pažeidimus 
darančiais subjektais.

• Draudžiame vaikų darbą ir priverstinio darbo 
naudojimą.

• Saugome darbuotojų teisę į kolektyvines derybas.

• Suprantame savo, kaip JAV vyriausybės tiekėjo, 
ypatingą pareigą siekti, kad mūsų veikla nebūtų 
naudojama prekybos žmonėmis paramai.

Šiuolaikinė vergovė 
Perskaitykite mūsų pareiškimą apie šiuolaikinę vergovę, 
kuriame numatomi mūsų įmonės veiksmai, siekiant 
apsisaugoti nuo vergovės ir prekybos žmonėmis faktų 
atsiradimo mūsų verslo veikloje ar tiekimo grandinėje.  

Iškasenos iš konflikto regionų
Mes esame įsipareigoję dėl atsakingo iškasenų iš 
konflikto regionų išgavimo. Mes laikomės įstatymų, 
kurie reikalauja pranešti apie tokių iškasenų naudojimą, 
ir skatiname savo tiekėjus bei netiesioginius tiekėjus 
taikyti panašius standartus.

Kaip mes tai darome
• Laikykitės visų darbo įstatymų visose mūsų verslo  

veiklos vykdymo vietose.

• Užkirskite kelią prekybai žmonėmis ir vaikų ar 
priverstinio darbo naudojimui.

• Nedelsiant praneškite apie bet kokią įtariamą veiklą, 
kuri pažeidžia mūsų Kodeksą, įstatymus ar mūsų 
politiką. 

Papildoma informacija:
• Žmogaus teisių politika

Gerbkite mūsų vertybes …  
ugdydami santykius su 
partneriais, kurie dirba pagal 
mūsų vertybes ir laikosi 
aukštų etikos standartų. 

Teisingas elgesys Mūsų įmonės apsauga Pasitikėjimo didinimas
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Aplinkos apsauga

Kas mes esame
Mes siekiame užtikrinti išmintingą visos mūsų veiklos 
priežiūrą, kad galėtume apriboti mūsų daromą poveikį 
klimatui ir aplinkai.

Ką mes darome
Mes siekiame pasiekti ar viršyti visus aplinkos apsaugos 
reikalavimus visose veiklos vykdymo vietose. Mes 
užsibrėžiame pasaulinius tikslus, siekdami sumažinti 
energijos suvartojimą, šiltnamio dujų emisiją ir atliekas 
bei optimizuoti mūsų išteklių efektyvumą. Todėl mes  
skatiname visus darbuotojus, nepriklausomai nuo 
pareigų ar atsakomybės, imtis skubių veiksmų, 
siekiant sumažinti mūsų anglies pėdsaką. 

Jei matote galimas aplinkos apsaugos problemas, 
kviečiame Jus pakalbėti su savo vadovais apie jų 
sprendimo būdus. Be to, mes skatiname Jus ieškoti 
energijos, vandens ir gamtos išteklių tausojimo būdų 
darbo vietoje.

Papildoma informacija:
• Visuotinė aplinkos, sveikatos ir saugos politika

Klausimas. Pastebėjau, kad keli darbuotojai 
palieka kompiuterius įjungtus 
išeidami iš darbo. Ar turėčiau 
kažką pasakyti?

Atsakymas. Taip, žinoma. Ne paslaptis, kad 
išjungtas kompiuteris tausoja 
energiją. Jei paliksite savo kompiuterį 
be priežiūros, tai gali sukelti ir saugos 
pavojų. Mes skatiname Jus išreikšti 
Jūsų susirūpinimą.

DĖMESIO CENTRE:  
sumažinkite, naudokite 
pakartotinai, perdirbkite
Sumažinimas, pakartotinis naudojimas 
ir perdirbimas gali sumažinti naudojamo 
popieriaus kiekį ir išlaidas. Pavyzdžiui, keli 
paprasti Jūsų popieriaus tvarkymo pakeitimai 
gali įtraukti Jūsų darbuotojus į aplinkai 
nežalingus procesus, taip taupant DXC pinigus:

• Venkite be reikalo naudoti popierių. Prieš 
spausdindami, pagalvokite, ar nepakanka 
perskaityti to ekrane.

• Sumažinkite popieriaus poreikius 
spausdindami iš abiejų pusių ar mažesniu 
šriftu. 

• Naudokite popierių pakartotinai ir 
skatinkite darbuotojus naudoti makulatūros 
popierių užrašams.

• Perdirbkite atskirdami popierių nuo 
bendrųjų atliekų.

Teisingas elgesys Mūsų įmonės apsauga Pasitikėjimo didinimas
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Investavimas į mūsų 
bendruomenes

Kas mes esame
Mes investuojame į bendruomenes, kuriose dirbame, 
gyvename ir vykdome verslą. Mes suprantame, kad tai 
atskleidžia geriausias mūsų žmonių ir įmonės savybes.

Ką mes darome
Mes vertiname asmeninį mūsų darbuotojų dalyvavimą 
labdaros, švietimo ir kitose visuomeninėse 
organizacijose, kurių tikslai sutampa su DXC tikslais. 
Siekdamas, kad mūsų darbuotojai darytų įtaką tiek 
vietos, tiek pasaulio mastu, mūsų DXC Fondas vykdo 
struktūrizuotas investicijų į bendruomenes ir jų 
plėtros visame pasaulyje programas. Šios programos 
yra pritaikytos DXC davimo strategijai per įvairias 
finansines ir nefinansines partnerystes su labdaros 
organizacijomis.

Mes raginame savo žmones skirti laiko ir įgūdžių bei 
investuoti į bendruomenes. Pagal mūsų savanoriško 
darbo politiką, remdami DXC Fondo iniciatyvas, 
darbuotojai gali savanoriškai dirbti iki dviejų valandų 
per mėnesį įmonės laiko. Ne DXC Fondo iniciatyvai 
skiriamas laikas taip pat yra vertinamas ir sveikintinas, 
tačiau tokia asmenų veikla turi būti vykdoma paties 
darbuotojo laiku ir ištekliais. 

Dalyvaudami bendruomenės veikloje darbuotojai turi 
galimybę tobulinti savo įgūdžius, stiprinti pilietinius 
ryšius, glaudinti santykius su kitais DXC darbuotojais  
ir daryti teigiamą socialinę įtaką pasaulyje. 

Papildoma informacija:
• Labdaros politika

Teisingas elgesys Mūsų įmonės apsauga Pasitikėjimo didinimas
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Politinė veikla ir lobizmas

Kas mes esame
Mes pripažįstame, kad galių suteikimas asmeniniame 
gyvenime padidina mūsų energiją darbo vietoje. 
Todėl, atskirai nuo ir be įgaliotos DXC vyriausybės 
reikalų specialistų veiklos, mes gerbiame darbuotojo 
kaip privataus asmens teisę vykdyti politinę veiklą. 

Ką mes darome

Darbuotojų veikla politiniuose reikaluose
DXC darbuotojai raginami dalyvauti politiniame 
procese ir pilietiniuose reikaluose kaip privatūs 
asmenys, laisvai reikšti savo pažiūras ir remti bet kurį 
jų pasirinktą kandidatą. Tačiau mes nenaudosime 
DXC išteklių ar negausime DXC atlygio už bet kokias 
išlaidas, susijusias su šia privačia politine veikla. Mes 
taip pat negalime remti bet kurio kandidato DXC vardu 
be išankstinio patvirtinimo.

DXC veikla politiniuose reikaluose
Laikas nuo laiko atsiras kandidatų, kurių pozicija 
sutaps su DXC verslo ir akcininkų interesais. Tokiais 
atvejais DXC gali remti šiuos kandidatus įmokomis 
iš vieno ar daugiau tinkamai užregistruotų Politinių 
veiksmų komitetų (PVK).

Direktoriai ir darbuotojai turi teisę mokėti įmokas DXC 
PVK, tačiau jokio direktoriaus ar darbuotojo nebus 
reikalaujama mokėti įmokas. DXC nemoka įmokų 
politinėms partijoms ar atskiriems kandidatams; 
įmonė taip pat neragina darbuotojų mokėti įmokas 
vienai partijai ar kandidatui. 

Panašiai, DXC kartais dalyvaus teisėkūros procese, 
siekdama pareikšti mūsų poziciją dėl įstatyminių ir 
reglamentavimo klausimų, turinčių įtakos mūsų verslui. 

Bet kokia politinė veikla DXC vardu (Jungtinėse Valstijose 
ar kitoje valstybėje) yra vykdoma pagal pažangiausią 
praktiką ir įstatymus. Todėl DXC atskleidžia visus PVK 
kvitus ir išlaidas bei visą lobizmo veiklą periodinėse 
įstatymo reikalaujamose ataskaitose. 

Atminkite:

• Niekada nekalbėkite DXC vardu be aiškaus leidimo 
tai atlikti. Nesiimkite jokių neleistinų veiksmų, kad 
susietumėte DXC su bet kuria politine partija, pozicija 
ar kandidatu.

• Tik tam tikri DXC vadovybės nariai ir Vyriausybės 
reikalų skyriaus darbuotojai yra įgalioti vykdyti 
lobizmą DXC vardu. Visa leistina lobizmo veikla 
turi būti atskleidžiama ar kitaip pranešama pagal 
įstatymo reikalavimus. Nė vienas neįgaliotas asmuo 
negali vykdyti lobizmo DXC vardu.

• Norėdami paremti savo politinę veiklą, naudokite 
asmenines lėšas Jūsų laisvalaikiu. Jūs negalite naudoti 
DXC pinigų, patalpų, įrangos ar ryšio sistemų Jūsų 
privačios politinės veiklos rėmimui.

• Jūsų politiniai įnašai priklauso Jums. Nemokėkite 
piniginių įnašų politinėms partijoms ar atskiriems 
kandidatams DXC vardu.

Papildoma informacija:
• Vyriausybės reikalų politika
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