Drodzy Współpracownicy!
Spółka HEINEKEN rozwinęła się z pojedynczego browaru w Amsterdamie w 1864 roku w najbardziej
międzynarodowego producenta piwa na świecie. Przez ponad 150 lat działalności spółkę HEINEKEN kształtowała
nieustanna wierność jej wartościom.
Jako dumny i odpowiedzialny globalny producent piwa, dokładamy wszelkich starań, by prowadzić działalność
rzetelnie, uczciwie, z poszanowaniem dla przepisów prawa, naszych wartości, oraz naszej dewizy: HEINEKEN to my.
To nasze zobowiązanie znajduje odzwierciedlenie w Kodeksie postępowania w biznesie HEINEKEN („Kodeksie”).
W Kodeksie wyjaśniono, jakie wartości wyznajemy, i opisano oczekiwania wobec nas wszystkich – zarówno
poszczególnych osób, jak i całego zespołu – na każdym rynku i na każdym szczeblu. Polityki leżące u podstaw
Kodeksu zawierają dalsze praktyczne wskazówki dotyczące każdego z zagadnień.
Każdy z nas ma obowiązek zapoznać się z Kodeksem i leżącymi u jego podstaw politykami. Dlatego przeczytaj je,
rozmawiaj o nich i stosuj je w codziennej pracy. Dbanie o dobrą reputację spółki HEINEKEN jest powinnością nas
wszystkich.
Wiemy, że nie zawsze jest łatwo żyć zgodnie z naszymi zasadami i z Kodeksem. Możesz stawać w obliczu sprzecznych
nacisków i rozterek. Może to również oznaczać, że czasami będziemy musieli zmienić sposób patrzenia na nasze
działania albo pozwolić na utratę okazji biznesowej. Wiemy, że podejmowanie właściwych decyzji wymaga odwagi,
jesteśmy jednak przekonani, że niniejszy Kodeks będzie Cię w tym wspierać. W razie wątpliwości zachowaj postawę
otwartą i porozmawiaj o swoich rozterkach ze współpracownikami, z przełożonym, Zaufanym Przedstawicielem
albo Działem Prawnym. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące możliwości naruszenia naszego Kodeksu lub leżących
u jego podstaw polityk, zgłoś je za pomocą jednego z kanałów do zgłaszania problemów.
Podstawą naszej Spółki są ludzie. Nasz sukces zaczyna się od Ciebie. HEINEKEN to wspaniała spółka, a dochowując
wierności naszym zasadom i niniejszemu Kodeksowi, wspólnie utorujemy sobie drogę do przyszłego sukcesu.

Jean-François van Boxmeer

Laurence Debroux

Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny

Członek Zarządu/Dyrektor Finansowy
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WPROWADZENIE
NASZE WARTOŚCI I HEINEKEN TO MY
Od momentu powstania naszej spółki postępujemy w zgodzie z naszymi nieprzemijającymi wartościami: pasją
do jakości, czerpaniem radości z życia, szacunkiem dla ludzi i naszej planety. Nasze wartości reprezentują to,
co popieramy jako organizacja odpowiedzialna społecznie, partner biznesowy oraz pracodawca.

PASJA

DO JAKOŚCI

RADOŚĆ
ŻYCIA

SZACUNEK
DLA LUDZI I DLA
NASZEJ PLANETY

Od samego początku swojego istnienia HEINEKEN przywiązuje
najwyższą wagę do jakości. Konsumenci inspirują nas do wytwarzania
najlepszych piw i cydrów oraz wkładania tej pasji we wszystkie nasze
marki, produkty i działania. To oddanie kształtuje wszystko, czym
się zajmujemy – od rozwijania naszej oferty marek po zachwycanie
klientów i konsumentów innowacjami. Dlatego inwestujemy w naszych
pracowników, w rozwiązania technologiczne oraz w bezustanne
ulepszanie naszej organizacji i działalności.
HEINEKEN sprawia, że życie przynosi większą radość. Dajemy
konsumentom radość dzięki odpowiedzialnemu promowaniu naszych
produktów oraz sponsorowaniu wydarzeń, które są dla konsumentów
ważne. Kultura naszej spółki również odzwierciedla tę wartość – nasze
dziedzictwo, światowej klasy marki i pełni pasji współpracownicy
sprawiają, że praca dla naszej Spółki daje ludziom przyjemność.
Z zaangażowaniem działamy na rzecz naszych społeczności i dążymy do
tego, aby wpływ, który mamy na naszą planetę, był coraz korzystniejszy.
Oznacza to, że szanujemy prawa człowieka oraz podchodzimy do ludzi
i miejsc wokół nas z największą możliwą troską. Przestrzegamy przepisów
prawa obowiązujących na każdym z naszych lokalnych rynków. Czerpiemy
również siłę z różnic między ludźmi i kulturami. Odpowiedzialność,
do jakiej poczuwamy się wobec naszego otoczenia, ukształtowała
nasze odpowiedzialne podejście do praktyk związanych z alkoholem,
społeczeństwem i środowiskiem naturalnym.

Nasze wartości są odzwierciedlone
w dewizie „HEINEKEN to my”
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CZYM JEST KODEKS?
Kodeks przekazuje podstawowe zasady, których każdy i każda z nas musi przestrzegać, działając na rzecz lub
w imieniu Spółki. Wyjaśnia on, jakie są nasze zobowiązania i czego oczekujemy od Ciebie jako pracownika.
Leżące u jego podstaw polityki zawierają dalsze praktyczne wskazówki dotyczące różnych zagadnień poruszonych
w Kodeksie.
Kodeks i polityki dotyczą wszystkich osób zatrudnionych przez którąkolwiek spółkę HEINEKEN niezależnie od rodzaju
umowy i miejsca wykonywania pracy. Kodeks i polityki dotyczą także wszystkich osób pracujących dla HEINEKEN
na mocy umowy zawartej z podmiotem zewnętrznym. Określenia HEINEKEN i Spółka odnoszą się do każdej spółki,
w której Heineken N.V. bezpośrednio lub pośrednio posiada udziały większościowe lub którą kontroluje.
Kodeks i polityki nie obejmują wszystkich sytuacji, jakie mogą się zdarzyć, ani nie zwalniają z konieczności
posługiwania się zdrowym rozsądkiem i osądem zawodowym.
Oczekujemy, że będziesz zawsze postępować jak ambasador spółki HEINEKEN, mając na względzie dobrą reputację
spółki HEINEKEN i własną.
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NASZ KODEKS
POPIERAMY ODPOWIEDZIALNĄ KONSUMPCJĘ
ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA
Zawsze promujemy odpowiedzialną konsumpcję
Będąc jednym z wiodących producentów piwa na świecie, promujemy czerpanie
radości z umiarkowanej konsumpcji naszych produktów jako elementu zdrowego
i zrównoważonego stylu życia. Wprowadzamy na rynek i sprzedajemy produkty naszych
marek w sposób odpowiedzialny i współpracujemy z partnerami w celu ograniczenia
szkodliwego spożycia, na przykład spożycia nadmiernego, prowadzenia pojazdów po
spożyciu, w ciąży i przez osoby niepełnoletnie.
Wszyscy jesteśmy ambasadorami odpowiedzialnej konsumpcji. Jeżeli decydujesz się
spożywać alkohol, rób to w sposób umiarkowany, we właściwym czasie, we właściwym
miejscu, z właściwych powodów. Zawsze przestrzegaj określonych prawem ograniczeń
wiekowych dla spożycia alkoholu i stosuj się do miejscowych limitów spożycia dla
kierowców. W każdym przypadku usilnie nalegamy: nigdy nie pij, gdy prowadzisz.
Dodatkowe wskazówki można znaleźć w Polityce HEINEKEN dotyczącej odpowiedzialnego spożycia alkoholu
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SZANUJEMY LUDZI I NASZĄ PLANETĘ
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Zdrowie i bezpieczeństwo są dla nas na pierwszym miejscu
Najważniejsi dla naszej Spółki są ludzie. Oznacza to, że zdrowie i bezpieczeństwo są dla nas
zawsze na pierwszym miejscu. Obowiązkiem nas wszystkich jest wykonywać pracę w sposób
bezpieczny. Zarówno w miejscu pracy, podczas odwiedzin w zakładach, spotkań z klientami
jak i w podróży zawsze musimy przestrzegać zasad i procedur dotyczących bezpieczeństwa.
Upewnij się, że wiesz, jak postępować w przypadku niebezpieczeństwa w miejscu pracy
lub w innym miejscu, w którym się znajdujesz. Zawsze przestrzegaj Zasad ratujących życie
i zgłaszaj wszelkie wypadki, niebezpieczne zdarzenia oraz sytuacje, w których mogło dość
do wypadku.
 odatkowe wskazówki można znaleźć w Zasadach ratujących życie oraz w Polityce
D
HEINEKEN dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy

PRAWA CZŁOWIEKA
Szanujemy godność i prawa każdego człowieka
Prowadzimy działalność z poszanowaniem dla godności ludzkiej i praw człowieka. Ma to
umocowanie w naszych wartościach, naszych politykach i w naszych zobowiązaniach do
przestrzegania międzynarodowych standardów.
Oczekujemy, że dopilnujesz przestrzegania zobowiązań Spółki dotyczących poszanowania
dla praw człowieka. Zachęcamy Ciebie, a także naszych klientów, dostawców i innych
partnerów biznesowych oraz inne osoby, na które nasza działalność ma wpływ, do
zgłaszania wszelkich przypadków potencjalnego naruszenia praw człowieka.
Dodatkowe wskazówki można znaleźć w Polityce HEINEKEN dotyczącej praw człowieka
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DYSKRYMINACJA I NĘKANIE
Mówimy „nie” dyskryminacji i nękaniu
Traktujemy ludzi w sposób równy i sprawiedliwy, w oparciu o zasadę zakazu dyskryminacji.
Szanujemy różnorodność kulturową i jednostkową oraz wspieramy integrację. Zatrudniamy,
nagradzamy i awansujemy ludzi w oparciu o zasadę równych szans, w szczególności bez
względu na rasę, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne
i społeczne, wiek czy niepełnosprawność.
Kluczowym aspektem ochrony godności osoby i równości wszystkich pracowników jest
zagwarantowanie, że nie dochodzi do nękania w żadnej postaci. Traktuj współpracowników
z szacunkiem i w sposób sprawiedliwy oraz unikaj sytuacji, które można by uznać za
niewłaściwe. Nie tolerujemy nękania fizycznego, słownego, seksualnego, ani psychicznego,
dręczenia, nadużyć ani gróźb. Jeżeli dostrzeżesz przypadek dyskryminacji lub nękania
w miejscu pracy, albo poweźmiesz podejrzenie takiego zachowania, koniecznie to zgłoś.
Dodatkowe wskazówki można znaleźć w Polityce HEINEKEN dotyczącej praw człowieka

ŚRODOWISKO
Stale dążymy do zmniejszenia wpływu naszych działań na naszą planetę
Wierzymy, że naszym obowiązkiem jest aktywnie dążyć do zmniejszenia naszego
oddziaływania na środowisko. W ramach naszego programu zrównoważonego rozwoju
Brew a Better World [Warzymy lepszy świat] dążymy do rozwijania naszej działalności
przy jednoczesnym poszanowaniu dla ludzi i naszej planety. W ramach całego łańcucha
wartości i wszędzie, gdzie działamy, zwracamy szczególną uwagę na obniżenie emisji
CO2 oraz zużycia wody, energii i surowców, a także na zwiększenie wykorzystania energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Dbamy też o ograniczenie ilości odpadów poprzez
ich recykling i ponowne wykorzystanie.
Oczekujemy Twojego wkładu w te działania i zachęcamy Cię do nieustannego wdrażania,
rozwijania i usprawniania inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w codziennej pracy.
Wyrażaj sprzeciw wobec sytuacji i decyzji sprzecznych z programem zrównoważonego
rozwoju naszej Spółki i wpływających na pogorszenie naszego oddziaływania
na środowisko.
 odatkowe wskazówki można znaleźć w naszym programie zrównoważonego
D
rozwoju Brew a Better World [Warzymy lepszy świat]
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PROWADZIMY DZIAŁALNOŚĆ W SPOSÓB
RZETELNY I UCZCIWY
KONKURENCJA
Postępujemy zgodnie z zasadą twardej, lecz uczciwej konkurencji
Dążymy do sukcesu, ale zawsze rywalizujemy w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi
konkurencji. Nasze relacje biznesowe z klientami i dostawcami, jak również sporadyczne
kontakty z konkurentami, wymagają zwracania szczególnej uwagi na zasady konkurencji
wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność. Na przykład w sytuacji, gdy stykamy się
bezpośrednio z konkurentem i gdy bezpośrednio wymieniamy informacje z konkurentami
za pośrednictwem stowarzyszeń piwowarów lub publicznych wystąpień w mediach.
Dotyczy to również sytuacji, gdy chcemy zawrzeć umowę na wyłączność z dostawcami
i klientami. Ponadto musimy się upewnić, że wyłącznie zalecamy minimalne ceny
odsprzedaży naszym klientom, a nigdy ich nie narzucamy.
W powyższych sytuacjach albo w przypadku pytań lub wątpliwości odnośnie do
przepisów dotyczących konkurencji zawsze kontaktuj się ze swoim Działem Prawnym, aby
o tym porozmawiać. Zgłoś problem, jeśli zauważysz naruszenie przepisów dotyczących
konkurencji albo podejrzewasz, że do niego doszło.
Dodatkowe wskazówki można znaleźć w Polityce HEINEKEN dotyczącej konkurencji

ŁAPOWNICTWO
Nie dajemy przyzwolenia na jakikolwiek rodzaj łapownictwa,
w jakimkolwiek miejscu lub czasie.
Staramy się odnosić sukcesy postępując godnie i uczciwie. Naszą zasadą jest to, aby nigdy nie
przyjmować łapówek, nie prosić o nie, nie proponować, nie oferować, nie obiecywać nikomu
żadnych łapówek, nie zezwalać na nie, niezależnie od miejsca i czasu. Przez łapownictwo
rozumiemy otrzymywanie korzyści majątkowych od jakiejkolwiek osoby albo ich wręczanie:
urzędnikom państwowym albo podmiotom komercyjnym, w celu nawiązania albo podtrzymania
relacji biznesowych, wywarcia wpływu na podejmowane decyzje albo uzyskania niewłaściwych
korzyści w toku prowadzenia naszej działalności. Dotyczy to również praktykowania
łapownictwa za pośrednictwem innych podmiotów lub osób, takich jak osoby trzecie, oraz
dokonywania płatności przyspieszających bieg spraw. Przekazując cokolwiek wartościowego,
na przykład upominek, umożliwiając udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych, okazując
gościnność i dokonując darowizn na cele charytatywne, zachowaj czujność i zawsze przestrzegaj
obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień odpowiednich polityk. Jeżeli zauważysz
albo poweźmiesz podejrzenie, że dochodzi do łapownictwa, zgłoś to.
 odatkowe wskazówki można znaleźć w Polityce HEINEKEN dotyczącej łapownictwa, Polityce
D
HEINEKEN dotyczącej upominków, wyrazów gościnności i imprez kulturalno-rozrywkowych oraz
Polityce HEINEKEN dotyczącej wpłat na cele polityczne, darowizn na cele charytatywne i lobbingu
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UPOMINKI, IMPREZY KULTURALNO-ROZRYWKOWE,
WYRAZY GOŚCINNOŚCI I DAROWIZNY
Oferujemy i przyjmujemy upominki, zaproszenia na imprezy kulturalnorozrywkowe, wyrazy gościnności oraz darowizny na cele charytatywne
w sposób właściwy i przejrzysty, wyłącznie sporadycznie i nigdy w celu
wywarcia niewłaściwego wpływu na decyzje biznesowe
Współpracujemy z naszymi klientami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi, aby
razem się rozwijać. Obejmuje to także tworzenie wartości firmy, wspieranie długotrwałych
relacji biznesowych i okazywanie uznania. Goszczenie innych i uczestniczenie w wydarzeniach,
które przyczyniają się do czerpania radości z życia, mają centralne znaczenie dla naszej
działalności. Jednakże upominki, zaproszenia na imprezy kulturalno-rozrywkowe i wyrazy
gościnności nigdy nie powinny wpływać ani sprawiać wrażenia, że wpływają na uczciwość
podejmowanych decyzji biznesowych ani na lojalność zaangażowanych osób.
Jeżeli wręczasz lub przyjmujesz upominki, zaproszenia na posiłki służbowe bądź imprezy
kulturalno-rozrywkowe bądź wyrazy gościnności, upewnij się, że są one właściwe
i proporcjonalne. Proponuj je i przyjmuj otwarcie i bezwarunkowo. Zawsze stój na straży
naszej dobrej reputacji, kieruj się osądem zawodowym i unikaj wywierania niewłaściwego
nacisku na beneficjenta.
Wszędzie tam, gdzie prowadzimy naszą działalność, jesteśmy wrażliwi na tradycje
społeczne i kulturowe, ale nie przekazujemy datków politykom ani partiom politycznym.
Możemy natomiast przekazywać darowizny na cele charytatywne, jednak zawsze
w sposób przejrzysty i profesjonalny.
 odatkowe wskazówki można znaleźć w Polityce HEINEKEN dotyczącej upominków,
D
wyrazów gościnności i imprez kulturalno-rozrywkowych oraz Polityce HEINEKEN
dotyczącej wpłat na cele polityczne, darowizn na cele charytatywne i lobbingu.

PRANIE PIENIĘDZY I SANKCJE
Nie pomagamy w działaniach związanych z praniem pieniędzy ani nie
angażujemy się w działalność z podmiotami objętymi sankcjami
Nie chcemy, aby nasza działalność była wykorzystywana przez innych do prania pieniędzy,
finansowania działalności terrorystycznej ani do prowadzenia innych działań o charakterze
przestępczym. Nie współpracujemy również z osobami, podmiotami, rządami ani krajami,
z którymi współpraca narusza obowiązujące sankcje (ekonomiczne). Aby móc zapobiegać
wszelkiemu naruszaniu przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
bądź sankcji, najważniejsze jest znać naszych klientów, dostawców i innych partnerów
biznesowych.
Upewnij się, że przestrzegasz przepisów prawa miejscowego i wszelkich wymogów w zakresie
sprawozdawczości. Zgłoś problem, jeśli masz wątpliwości dotyczące działań związanych
z praniem pieniędzy bądź takich, które mogą stanowić potencjalne naruszenie sankcji.
Dodatkowe wskazówki można znaleźć w Polityce HEINEKEN dotyczącej prania pieniędzy i sankcji
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KONFLIKT INTERESÓW
Unikamy konfliktu interesów biznesowych z interesami osobistymi
Wszyscy mamy obowiązek podejmowania decyzji w najlepszym interesie naszej Spółki,
bez ulegania względom osobistym. Ważne jest, by unikać sytuacji, które mogą prowadzić
do konfliktu pomiędzy interesem Spółki a interesem osobistym. Należy unikać stwarzania
chociażby pozorów takiego konfliktu.
Jeżeli może dojść do konfliktu interesów albo wydaje się, że do niego doszło, postępuj
w sposób przejrzysty i porozmawiaj o tym ze współpracownikami, z przełożonym, z Działem
Prawnym albo z Zaufanym Przedstawicielem.
Dodatkowe wskazówki można znaleźć w Polityce HEINEKEN dotyczącej konfliktów interesów

PARTNERZY BIZNESOWI
Staramy się prowadzić działalność z partnerami, który podzielają nasze
wartości i zobowiązanie do odpowiedzialnego postępowania w biznesie
Wierzymy, że ważne jest, by pracować z klientami, dostawcami i innymi partnerami
biznesowymi, którzy podzielają nasze wartości i zobowiązanie do odpowiedzialnego
postępowania w biznesie. Nasz trwały globalny sukces zależy od tego zobowiązania.
Partnerzy biznesowi poprzez swoje zachowanie mogą mieć przecież bezpośredni wpływ
na naszą reputację. Oczekujemy od naszych klientów i innych partnerów biznesowych
postępowania w sposób rzetelny i uczciwy, przestrzegania przepisów obowiązującego
prawa i zachowania zgodnego z niniejszym Kodeksem. Ponadto oczekujemy, że dostawcy
będą przestrzegać Kodeksu dostawcy.
Zachęcamy do zgłaszania wszelkich podejrzeń bądź wątpliwości związanych
z niewłaściwym postępowaniem naszych partnerów biznesowych. Zachęcamy także
naszych klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych do zgłaszania wszelkich
swoich obaw dotyczących możliwego naruszenia przepisów prawa lub niniejszego
Kodeksu.
 odatkowe wskazówki można znaleźć w Kodeksie dostawcy HEINEKEN, Polityce HEINEKEN dotyczącej
D
łapownictwa oraz Polityce HEINEKEN dotyczącej prania pieniędzy i sankcji ekonomicznych
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CHRONIMY MAJĄTEK NASZEJ SPÓŁKI
KORZYSTANIE Z ZASOBÓW FIRMOWYCH
Dbamy o zasoby firmowe
Niezależnie od miejsca pracy i od zajmowanego stanowiska każdemu z nas powierzony jest
szereg zasobów i składników majątku spółki. Są to na przykład laptopy, systemy informatyczne,
telefony komórkowe, narzędzia, samochody i zapasy magazynowe. Mamy także obowiązek
korzystania z zasobów w sposób profesjonalny i używania ich wyłącznie zgodnie z ich
biznesowym przeznaczeniem, chyba że wyraźnie zezwolono na inne ich wykorzystywanie.
 odatkowe wskazówki można znaleźć w Polityce dotyczącej korzystania z zasobów
D
firmowych HEINEKEN oraz Polityce i zasadach HEINEKEN dotyczących postępowania
w przypadku korzystania z systemów informatycznych HEINEKEN

OSZUSTWA
Nie akceptujemy żadnego zachowania noszącego znamiona oszustwa
Oszustwo może mieć znaczący wpływ na sytuację finansową i reputację Spółki.
Aby chronić interesy wszystkich interesariuszy konieczne jest zachowanie czujności
i zapobieganie działaniom noszących znamiona oszustwa. Oszustwo może obejmować
szereg rozmaitych działań. Przykładami oszustw są między innymi: fałszowanie
dokumentów, sprzeniewierzenie składników majątku i zasobów spółki – w tym kradzież
– oraz, w niektórych przypadkach, świadomie nieodpowiednie stosowanie zasad
wewnętrznych.
Fałszowanie dokumentacji sprzedaży lub sprawozdań finansowych i innych również stanowi
oszustwo. Nieprawidłowe informacje mogą wprowadzić w błąd zarówno wewnętrznych,
jak i zewnętrznych interesariuszy, co może prowadzić do poważnych i długotrwałych
konsekwencji dla naszej Spółki. Dlatego też wszyscy mamy obowiązek zapewnienia, że
nasze księgi, dokumentacja finansowa oraz publikowane informacje stanowią prawdziwe
i prawidłowe odzwierciedlenie naszych transakcji i naszej działalności.
Oczekujemy, że zachowasz czujność wobec oszustw i będziesz zgłaszać każde podejrzenie
popełnienia oszustwa swojemu przełożonemu, Zaufanemu Przedstawicielowi bądź do
Działu Prawnego, albo dokonasz zgłoszenia za pośrednictwem naszego wewnętrznego
serwisu do zgłaszania problemów Speak Up.
Dodatkowe wskazówki można znaleźć w Polityce HEINEKEN dotyczącej oszustwa

9

PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH
Chronimy prywatność i dane osobowe naszych pracowników, klientów,
konsumentów, dostawców i innych partnerów biznesowych
Szanujemy i chronimy prywatność wszystkich osób. Zobowiązujemy się przestrzegać
wszystkich odpowiednich wymogów w zakresie prywatności danych obowiązujących
w krajach, w których prowadzimy naszą działalność. Dlatego ważne jest zagwarantowanie,
że posługujemy się danymi osobowymi oraz wszelkimi danymi, które umożliwiają ustalenie
tożsamości osoby, z ostrożnością i wyłącznie w uzasadnionych celach biznesowych,
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i naszymi własnymi zasadami dotyczącymi
prywatności.
 Dodatkowe wskazówki można znaleźć w Sześciu zasadach prywatności

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I INFORMACJE POUFNE
Chronimy własność intelektualną i informacje poufne
Nasze marki należą do najważniejszych części naszego majątku. Aby zachować
przewagę konkurencyjną i utrzymać dobrą reputację, musimy chronić naszą własność
intelektualną. Dotyczy to naszych marek, produktów i innowacji. Jeżeli uczestniczysz
w tworzeniu, wprowadzaniu na rynek bądź sprzedaży produktów, bądź świadom praw
własności intelektualnej i chroń je, oraz szanuj prawa własności intelektualnej podmiotów
zewnętrznych. W przypadku pytań dotyczących praw autorskich, znaków towarowych,
wzorów (przemysłowych), patentów i nazw domen porozmawiaj z Działem Prawnym.
W naszej codziennej pracy spotykamy się również z rozmaitymi rodzajami informacji
poufnych. Przykładem takich informacji są sprawozdania budżetowe i audytowe, receptury
produktów, projekty, plany biznesowe, strategie, innowacje, umowy i sprawozdania
finansowe. Poszanowanie i ochrona informacji poufnych naszej Spółki i udostępnianie
ich wyłącznie w dozwolonym zakresie jest bardzo istotne. Dotyczy to również informacji
poufnych innych podmiotów.
 odatkowe wskazówki można znaleźć w Polityce HEINEKEN dotyczącej własności
D
intelektualnej oraz Polityce HEINEKEN dotyczącej informacji poufnych
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OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI NA PODSTAWIE
INFORMACJI POUFNYCH
Nie bierzemy udziału w obrocie papierami wartościowymi na podstawie
informacji poufnych ani w innego rodzaju nadużyciach rynkowych
W naszej codziennej działalności możemy spotkać się z informacjami wewnętrznymi. Są
to informacje niedostępne publicznie o szczególnym charakterze, które rozsądny inwestor
prawdopodobnie wykorzystałby w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, na przykład
informacje na temat możliwych przejęć bądź wyniki finansowe. Nie wolno wykorzystywać
takich informacji wewnętrznych do kupna ani sprzedaży papierów wartościowych, takich
jak udziały, akcje lub inne instrumenty finansowe. Udostępnianie takich informacji innym
osobom również może być niezgodne z prawem.
Wszystkie osoby związane z naszą Spółką mają obowiązek zachowywania poufności
informacji wewnętrznych. Informacje wewnętrzne wolno udostępniać w obrębie spółki
HEINEKEN wyłącznie według kryterium potrzeby by wiedzieć i tylko doradcom HEINEKEN,
którzy podpisali umowę o zachowaniu poufności.
 odatkowe wskazówki można znaleźć w Polityce HEINEKEN N.V. dotyczącej Obrotu
D
papierami wartościowymi na podstawie informacji poufnych

ODPOWIEDZIALNA KOMUNIKACJA
Zawsze prowadzimy komunikację w sposób odpowiedzialny
Aby chronić dobrą reputację Spółki, musimy zagwarantować, że zawsze przekazujemy
komunikaty we właściwy sposób, we właściwym miejscu i we właściwym czasie, oraz że
kierujemy je do właściwych odbiorców. Publikując komunikaty wewnętrzne lub chcąc
się wypowiedzieć w imieniu naszej Spółki, przestrzegaj naszych wewnętrznych polityk
i postępuj jak ambasador HEINEKEN.
Pamiętaj, że wszelkie komunikaty publikowane w sieci, w tym w mediach społecznościowych,
odnoszące się do naszych marek, mogą zaszkodzić dobrej reputacji naszej Spółki i naszych
marek. Korzystaj z mediów społecznościowych, zarówno w trakcie pracy jak i poza nią,
w sposób odpowiedzialny, zawsze kierując się zdrowym rozsądkiem i osądem zawodowym.
 odatkowe wskazówki można znaleźć w Polityce HEINEKEN dotyczącej korzystania
D
z mediów społecznościowych, Kodeksie postępowania w marketingu, Polityce HEINEKEN
dotyczącej mediów oraz Wytycznych HEINEKEN dotyczących ujawniania informacji finansowych
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TWOJE OBOWIĄZKI
JAKIE SĄ TWOJE OBOWIĄZKI?
Oczekujemy, że zawsze będziesz postępować zgodnie z prawem, naszym Kodeksem i leżącymi u jego podstaw
politykami. W przypadku, gdy przepisy prawa bądź umowy samoregulacyjne są bardziej surowe, mają one
znaczenie nadrzędne. Od wszystkich oczekujemy promowania kultury otwartości, w której każdy z nas będzie czuć
się swobodnie zadając pytania, wskazując problemy i zgłaszając wątpliwości dotyczące interpretacji niniejszego
Kodeksu lub jego przestrzegania. Obowiązki osób na stanowiskach kierowniczych są większe: odgrywasz istotną
rolę w utrzymaniu naszej dobrej reputacji i masz legitymację do podejmowania działań. Oczekuje się od Ciebie
przywództwa poprzez dawanie dobrego przykładu oraz tworzenie przejrzystego i otwartego środowiska, w którym
o obawach i podejrzeniach można mówić bez obaw o działania odwetowe.

CO ROBIĆ W RAZIE WĄTPLIWOŚCI?
Kodeks i polityki nie obejmują wszystkich sytuacji, jakie mogą się zdarzyć, ani nie zwalniają z konieczności posługiwania
się zdrowym rozsądkiem i osądem zawodowym. Jeśli nie wiesz jak postąpić, zadaj sobie następujące pytania:

Czy wydaje się, że jest to postępowanie właściwe?
Czy jest to zgodne z prawem i czy wydaje się zgodne z naszymi wartościami i naszym Kodeksem?
Czy będzie to mieć korzystny wpływ na naszą Spółkę?
	Czy wezmę pełną odpowiedzialność za tę decyzję nawet wówczas, gdy informacja o tym trafi do mediów?
Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi „Nie” albo nie masz pewności – zatrzymaj się i poproś
o wskazówki. Omów tę kwestię ze swoim przełożonym, z Działem Prawnym albo z Zaufanym Przedstawicielem.
Albo dokonaj zgłoszenia za pośrednictwem naszego serwisu do zgłaszania problemów Speak Up.

ZGŁASZANIE PROBLEMÓW
Masz wątpliwości dotyczące możliwości naruszenia naszego Kodeksu lub
leżących u jego podstaw polityk? Zgłoś je! Milczenie może tylko pogorszyć
sytuację i nadwyrężyć zaufanie. Jeżeli podniesiesz wątpliwość szczerze
i zgodnie z prawdą, pomożesz chronić Spółkę, swoje miejsce pracy,
a ostatecznie także współpracowników i siebie. Dlatego nie bój się zabierać
głosu. Zgłaszaj wszelkie wątpliwości swojemu przełożonemu, Działowi
Prawnemu albo Zaufanemu Przedstawicielowi. Albo skorzystaj z serwisu
do zgłaszania problemów Speak Up. Możesz zgłaszać swoje wątpliwości
online (http://speakup.heineken.com) lub telefonicznie za pośrednictwem
Infolinii ds. uczciwego postępowania dostępnej w Twoim kraju. Zgłoszenia
mają charakter poufny, a swoimi wątpliwościami możesz podzielić się
anonimowo (jeżeli pozwala na to prawo Twojego kraju) albo w sposób
jawny. Wybierz sposób najbardziej komfortowy dla Ciebie.
Dodatkowe wskazówki można znaleźć w Polityce HEINEKEN dotyczącej zgłaszania problemów
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ZAKAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ
ODWETOWYCH
Nikt nie ucierpi, jeżeli zrezygnujemy z podjęcia działań biznesowych, aby przestrzegać Kodeksu bądź leżących u jego
podstaw polityk. Miej także pewność, że nikt nie zostanie ukarany za zgłaszanie w dobrej wierze wątpliwości w związku
z podejrzeniem niewłaściwego postępowania za pośrednictwem jednego z kanałów serwisu do zgłaszania problemów
Speak Up. Jakakolwiek forma działań odwetowych przeciwko Tobie nie będzie tolerowana. Podejmowanie działań
odwetowych przeciwko osobom, które dokonały zgłoszenia, jest traktowane jako naruszenie niniejszego Kodeksu
i może prowadzić do powzięcia środków dyscyplinarnych.

ŚRODKI DYSCYPLINARNE
Naruszenie przepisów prawa, naszego Kodeksu bądź jakichkolwiek leżących u jego podstaw polityk może mieć
poważne konsekwencje dla naszej Spółki i związanych z tym osób, w tym dla Ciebie. To samo dotyczy ignorowania
wszelkich tego rodzaju naruszeń. Jako osoba fizyczna możesz zostać obciążona odpowiedzialnością i skazana na
karę grzywny albo więzienia. Ponadto obciążona odpowiedzialnością i ukarana grzywną zostanie nasza Spółka, zaś
jej dobra reputacja może poważnie ucierpieć. Naruszenie przepisów prawa, naszego Kodeksu bądź leżących u jego
podstaw polityk może prowadzić do powzięcia środków dyscyplinarnych z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.
Posługiwanie się innymi osobami lub środkami w celu obejścia niniejszego Kodeksu jest zawsze zakazane.
Dodatkowe wskazówki można znaleźć w Polityce HEINEKEN dotyczącej środków dyscyplinarnych

PYTANIA?
Więcej informacji i same polityki można znaleźć w serwisie One2Share. W razie jakichkolwiek pytań:
skontaktuj się ze swoim przełożonym, Działem Prawnym albo Zaufanym Przedstawicielem
	wyślij wiadomość e-mail na adres businessconduct@heineken.com albo skontaktuj się z Globalnym Działem
ds. Postępowania w Biznesie pod numerem +31 20 5239 968
jeśli chcesz zgłosić swoje wątpliwości z zachowaniem poufności, wejdź na stronę: http://speakup.heineken.com

Niniejszy Kodeks wchodzi w życie 1 września 2018 roku i zastępuje wszelkie wcześniejsze kodeksy postępowania.
Poprawki mogą być wprowadzane okresowo, po uprzednim ogłoszeniu.
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INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Właściciel treści: Globalny Dział ds. Postępowania w Biznesie
Obowiązuje od:
1 września 2018 r.
Wersja:			2.0
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