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బ్రాండ్సేఫ్వే జట్టు సభ్యులకు,

అధ్యక్షులు మరియు సి.ఇ.ఓ.
నుండి ఒక సందేశం

ఒక సముచితమ�ైన మరియు న�ైతిక సంస్థ గా మన సంస్కృతి
మరియు కీరతి ్ అనేవి, వినియోగదారులను గెలుచుకోవడానికి
మరియు నిలుపుకోవడానికి, పరిశమ
్ర లోని ఉత్త మ వ్యక్తు లను
ఆకర్షించడానికి సహాయపడతాయి, ఇంకా బ్రాండ్ ఇండస్ట్య
రి ల్
సర్వీసెస్, ఐ.ఎన్.సి. మరియు దాని అనుబంధ సంస్థ లను
(“బ్రాండ్సేఫ్వే) గొప్ప పని స్థ లాలుగా చేస్తా యి. మనం ఈ
సంస్కృతిని కాపాడుకోవడానికి, చిత్త శుద్ధి తో కలిసి పని
చేయడానికి మరియు నిరంతరం సర�ైన విధంగా పని చేయడానికి
ఈ ప్రవర్త నా నియమావళి మనకి మార్గ దర్శకాలను అందిస్తుంది.
మన ప్రవర్త నా నియమావళి బ్రాండ్సేఫ్వేలోని అందరు ఉద్యో గులు,
అధికారులు మరియు డ�ైరెక్టర్లకు, ఇంకా మనకు ప్రా తినిధ్యం
వహించే మూడవ పక్షాలకు కూడా వర్తిస్తుంది.

సంస్కృత్ మరియు విలువలు

మనం నివశిస్తు న్న మరియు పని చేస్తు న్న సంబంధించిన
మరియు స్వచ్ఛమ�ైన సమాజములలో మన వినియోగదారులు,
సహచరులు మరియు సంఘాల యొక్క అంచనాలు అధికంగా
పెరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రవర్త నా నియమావళిని జాగ్రత్తగా
చదవడం, అందులోని విషయాలను అర్థం చేసుకోవడం మరియు
బ్రాండ్సేఫ్వే కొరకు మీరు చేసే ప్రతి విషయంలో దాని సూత్రా లను
అన్వయించడం ద్వారా ఈ అంచనాలు అందుకునేలా మాకు
సహాయపడండి.

వినియోగదారులకు మొదటి సా్థనాం
•
వినియోగదారులను ఉతతి మ స్వలతో తకృప్టతి
పరచడానికి అవసరమ�ైన పని ఏద�ైనా చ్యడాం
•
వినియోగదారుల విజయానికి ఉతుసేకత కలిగి
ఉాండడాం

ఒకవేళ మీరు ఎలా ప్రవర్తించాలో సరిగ్గా తెలియని పరిస్థితిలో
ఉంటే, ప్రవర్త నా నియమావళి ఉల్లంఘన సంభవించింది అని
మీకు నమ్మకంగా అనిపిస,్తే లేదా ఒక కాంప్ల యన్స్ విషయం
ప�ై ఏద�ైనా సందేహం ఉంటే, దయచేసి చెప్పండి. మీరు సర�ైన
పనిని చేయడానికి సంస్థ మీకు సహాయపడుతుందనే నిర్ధా రణతో
దయచేసి ఉండండి. దాపరికంలేని మరియు నిజాయితీగల
సంభాషణలు ఉన్న వాతావరణాన్ని మినహాయింపుగా గాక,
దాన్ని ఆశించడమనే దానికి మేము నిబధ్ధు లం. మీ సూపర్వైజర్,
మేనేజర్ లేదా మానవ వనరుల ప్రతినిధిని సంప్రదించడానికి
మీరు సౌకర్యవంతంగా ఉండాలని మా అభిలాష. అంతేకాకుండా,
అందుబాటులో ఉన్న చోట్ల, బ్రాండ్సేఫ్వే ఎథిక్స్ పాయింట్ హాట్ై న్
ల
(“హాట్ై న్”)
ల
చిత్త శుద్ధి సమస్యలు మరియు ఆందో ళనలను
నివేదించడానికి ఒక రహస్యమ�ైన పద్ధ తిని అందిస్తుంది.
మీ నిబద్ధ త మరియు నిరంతర మద్ద తుకు ధన్యవాదాలు.

బిల్ హేయ్స్
అధ్యక్షులు మరియు ఛీఫ్ ఎక్సిక్యూటివ్ ఆఫీసర్
బ్రాండ్ ఇండస్ట్య
రి ల్ సర్వీసెస్, ఐ.ఎన్.సి.

భదరత
•
ఉద్యు గ్లు పరతిరోజ్ అద్ ర్తిలో లేదా మ�రుగెైన
ర్తిలో ఇాంటికి రావడాం
•
ఎవవేరూ, ఎపు్పడూ గాయపడకపో వడాం
•
భదరతలో పరిశమ
్ర లో నాయకుడిగా
పరిగణిాంచబడటాం

దకృఢ సాంకల్పాంగల చితతి శుద్ధి
•
ఎల్ల పు్పడూ సరెన
ై పనినే చ్యడాం
సా్థనిక నిరవేహణ / సా్థనిక నియాంతరణ
•
ఎక్డి నుాండి వచ్్చ ఆలోచనలన�న
ై ా తీసుకోవడాం
మరియ్ అభ్యుస్టాంచ్ అభిరుచిని పో ర తసేహిాంచడాం
•
నిరాంతరాం మ�రుగ్పరచడాం పెై దకృష్టటు పెటటుడాం
పనిచ్యడానికి ఉతతి మ వయుకుతిలు / ఉతతి మ పని స్థ లాం
•
అవకాశాలను సకృష్టటుాంచుకోవడాం – ఎదగడాం
మరియ్ మీ కలలను సాకారాం చ్సుకోవడాం
•
పరతి ఒక్రిని గౌరవిాంచడాం మరియ్ పరతి
ఆలోచన పరిగణిాంచదగినదని గ్రితిాంచడాం
•
ఆవిష్రణ మరియ్ ఫలితాలను అాంద్ాంచడానికి
కట్టుబడి ఉాండడాం

ప్రవర్తనా
నియమావళి

చిత్త శుద్ధి
భద్రత
జట్టు కృషి
సమర్థ త
గౌరవం

విషయ సూచిక
పరిచయం మరియు ఉద్దేశ్యం

మీ నుండి ఏమి ఆశించబడుతుంది

బ్రాండ్సేఫ్వే నాయకుల నుండి ఏమి ఆశించబడుతుంది

ఒక చిత్త శుద్ధి సమస్య లేవనెత్తి న తరువాత ఏమి జరుగుతుంది
వ్యాపారాన్ని ఎలా నిర్వహించాలి

చట్టాలు, నియమాలు మరియు నిబంధనలతో సమ్మతి వహించుట

సమాచారం ఎలా నివేదించబడుతుంది
సంస్థ ఆస్తు లు

బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క సంఘం

పర్యావరణం, ఆరోగ్యం మరియు భద్రత
ప్రజలకు ప్రకటనలు

పరిత్యాగములు మరియు ముగింపు
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పరిచయం మరియు
ఉద్దేశ్యం

బ్రాండ్ ఇండస్ట్య
రి ల్ సర్వీసెస్, ఐ.ఎన్.సి. మరియు దాని
అనుబంధ సంస్థలుగా (“బ్రాండ్సేఫ్వే”) మేము చేసే ప్రతి
పనిలో సముచిత వ్యవహార శ�ైలి మరియు అధిక న�ైతిక
ప్రమాణాలకు నిబధ్ధు లమ�ై ఉంటాము. చిత్త శుద్ధి అనే
భావనను మరియు కాంప్ల యన్స్ యొక్క సంస్కృతిని
అవలంబించడం అనేది ఈ నిబధ్ధతకు కీలకం.
వినియోగదారులు, సరఫరాదారులు, ప్రజలు మరియు
తోటి ఉద్యో గులతో వారి పరస్పర సంభాషణలలో బ్రాండ్సేఫ్వే
తరపున పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరి నడత ద్వారా మా కీరతి ్
నిర్మించబడింది.
అందువల్ల , ఇక్కడ పేర్కొన్న
నియమాలు బ్రాండ్సేఫ్వే తరఫున పనిచేసే ప్రతి వ్యక్తి యొక్క
రెండవ స్వభావంగా అవ్వడం ముఖ్యం.
వాణిజ్య విజయాన్ని సాధించడానికి వ్యాపార డిమాండ్లు
మరియు ఒత్తి ళ్ళు ఉన్నప్పటికీ, బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క
ఆసక్తు లను ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి, ఏ వ్యక్తి
కూడా, ఏ సమయంలోన�ైనా వారి వ్యక్తిగత చిత్త శుద్ధితో రాజీ
పడకూడదు. అటువంటి ఏ రాజీ అయినా ఆఖరికి మా
ఉత్త మ ఆశయాలను అణిచివేస్తుంది.
న�ైతిక వ్యాపార నడత ప�ై సందేహాలు ఉద్భవించే ప్రతి
పరిస్థితిని బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క ప్రవర్త నా నియమావళి
ఉద్దేశించదు. కాకపో తే, ఇక్కడ ఉదహరించిన నియమాలు
విస్తృత శ్ణ
రే ిలోని పరిస్థితులకు అన్వయించడానికి
ఉద్దేశించబడ్డాయి. ఒకవేళ ఈ మాన్యువల్లో ఉదహరించని
పరిస్థితి ఎదుర�ైతే లేదా మీ ప్రాంతంలో అన్వయించబడే
స్థా నిక నియమాల గురించి మరిన్ని వివరాలను
తెలుసుకోవాలంటే మార్గ దర్శకత్వం కొరకు మీ మేనేజర్,
మానవ వనరుల ప్రతినిధి లేదా కాంప్ల యన్స్ ఆఫీసర్ను
దయచేసి సంప్రదించండి. ఈ ప్రవర్త నా నియమావళి లేదా
సంబంధిత సందేశాలలోని ఏ విషయం కూడా ఒక ఉద్యో గ
ఒప్పందం లేదా ఉపాధి కాలాన్ని సృష్టించదు లేదా వాటికి
వర్తించదు.

బ్రాండ్సేఫ్వే ప్రవర్త నా నియమావళిని ఎవరు పాటించాలి
బ్రాండ్సేఫ్వే మరియు దాని అనుబంధ మరియు సహాయక
సంస్థలలో లేదా వాటి తరఫున పనిచేస్తు న్న అందరు
వ్యక్తు లు మరియు సంస్థలు, ఏ ప్రదేశం లేదా స్థా నంలో
ఉన్నా, బ్రాండ్సేఫ్వే ప్రవర్త నా నియమావళిని పాటించాలి. ఈ
నియమావళికి కట్టుబడి ఉండడం అనేది మా ప్రతి అధికారి,
డ�ైరెక్టర్ మరియు ఉద్యో గి యొక్క బాధ్యత. బ్రాండ్సేఫ్వేకు
ప్రా తినిధ్యం వహించే సలహాదారులు, ఏజెంట్
లు , వ్యాపార
ప్రతినిధులు, పంపిణీదారులు మరియు స్వతంత్ర కాంట్రాక్టర్ల
వంటి మూడవ పక్షాలు వారు ఈ నియమావళి మరియు
మా కాంప్ల యన్స్ యొక్క సంస్కృతి ప్రకారం వారి నడతను
నిర్వహించుకోవలసిన అవసరం ఉంది.
బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క జెనరల్ కౌన్సిల్, మా కాంప్ల యన్స్
అధికారి. ఈ ప్రవర్త నా నియమావళి యొక్క ఆచరణ
మరియు అమలు నిర్వహించే బాధ్యత కాంప్ల యన్స్
అధికారిది, అందులో ఇవి ఉన్నాయి:
• నియమావళిని అమలుపరచడంతో సహా, దాని
పరిపాలన మరియు కాంప్ల యన్స్ను పర్యవేక్షించడం
మరియు ఉద్యో గం తాత్కాలిక నిలిపివేత మరియు
తొలగింపుతో పాటు, కానీ వీటికి మాత్రమే పరిమితం
కాని, తగిన క్రమశిక్షణా చర్యలు స్థా నిక చట్టాలకు
లోబడి, అవసరానికి తగినట్
లు గా అమలు జరిగేలా
నిర్ధా రించుకోవడం;
• నివేదించబడిన నియమావళి ఉల్లంఘనల
పరిశోధనలను నిర్వహించడం లేదా పర్యవేక్షించడం;
• అన�ైతిక ప్రవర్త నప�ై తగిన స్పందనలను
సమన్వయపరచడం మరియు ఎటువంటి అన�ైతిక
ప్రవర్త న అయినా తిరిగి జరగకుండా నిరోధించడానికి
చర్య తీసుకోవడం; మరియు
• నియమావళిలో ఇవ్వబడిన విషయాలప�ై అవసరమ�ైన
మరియు అమోదించిన శిక్షణా కార్యక్రమాలను
సమన్వయపరచడం; మరియు
• బ్రాండ్సేఫ్వే నియమావళికి సంబంధించిన ఉద్యో గులు,
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అధికారులు మరియు డ�ైరెక్టర్లు లేదా ఈ నియమావళికి
అన్వయించబడే మూడవ పక్షాల ప్రశ్నలకు
సమాధానాలు ఇవ్వడం మరియు మార్గ దర్శకత్వం
అందించడం.
బ్రాండ్సేఫ్వే న�ైతిక నియమావళి మరియు విధానాలు ఎక్కడ
వర్తిస్తా యి
చట్టం అనుమతించిన పరిధిలో, బ్రాండ్సేఫ్వే వ్యాపారం
నిర్వహించే ఏ ప్రదేశంలోన�ైనా బ్రాండ్సేఫ్వే ప్రవర్త నా
నియమావళి మరియు వర్తించే సంస్థ విధానాలు వర్తిస్తా యి.
బ్రాండ్సేఫ్వే ప్రపంచమంతటా వ్యాపారం నిర్వహిస్తుంది కాబట్టి,
మా కార్యకలాపాలు అనేక వివిధ దేశాలు, ప్రభుత్వాలు
మరియు మంత్రాంగాల యొక్క చట్టాలు మరియు
నిబంధనలకు లోబడి ఉంటాయి.
ఈ నియమావళికి అదనంగా, వారు వ్యాపారం చేసే లేదా
పనిచేసే ప్రదేశాల యొక్క స్థా నిక చట్టాలు మరియు
నిబంధనలను తెలుసుకుని పాటించవలసిన బాధ్యత
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ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది. స్థా నిక చట్టాలకు అదనంగా, మీ
స్థా నిక వ్యాపారం మరియు చర్యలు విదేశీ చట్టాలకు
లోబడి ఉండవచ్చనే విషయంప�ై కూడా మీకు అవగాహన
ఉండాలి. ఉదాహరణకు, బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క ప్రపంచవ్యాప్త
కార్యకలాపాలు యు.ఎస్. విదేశీ అక్రమ కార్యకలాపాల చట్టం
మరియు యు.కె. లంచంగొండి చట్టంకు లోబడి ఉంటాయి.
మీ చర్యలకు వర్తించే ప్రబలమ�ైన చట్టాలప�ై మీకేవ�ైనా
సందేహాలుంటే, మీరు బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క కాంప్ల యన్స్
అధికారి లేదా బ్రాండ్సేఫ్వే చట్ట విభాగాన్ని సంప్రదించాలి.

మీ నుండి ఏమి
ఆశించబడుతుందిి

మా కాంప్ల యన్స్ మరియు న�ైతిక ప్రవర్త న యొక్క సంస్కృతి
అనేది బ్రాండ్సేఫ్వే ప్రవర్త నా నియమావళిని అర్థం చేసుకుని
అనువర్తించే ప్రతి ఉద్యో గిప�ై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రతి
బ్రాండ్సేఫ్వే ఉద్యో గి నుండి మేము ఇవి ఆశిస్తా ము:
I. మా నియమావళి మరియు విధానాలను అర్థంి
చేసుకోవడం:
• బ్రాండ్సేఫ్వే ప్రవర్త నా నియమావళిని చదివి, అర్థం
చేసుకుని, దానికి అనుగుణంగా నడుచుకోండి.
• అవసరమ�ైన అన్ని న�ైతిక మరియు కాంప్ల యన్స్ శిక్షణా
కార్యక్రమాలకు హాజరు అవ్వండి.
• మీ ఉద్యో గం, వ్యాపార కేంద్రం మరియు ప్రదేశానికి
ప్రత్యేకమ�ైన విధానాలు మరియు నియంత్రణలను బాగా
తెలుసుకోండి.
• ప్రవర్త నా నియమావళి యొక్క ఏ అంశం ప�ైన స్పష్ట త
అవసరమ�ైనా, మీరు మీ మేనేజర్, మానవ వనరుల
ప్రతినిధి లేదా బ్రాండ్సేఫ్వే కాంప్ల యన్స్ అధికారిని
సంప్రదించండి.
II. చిత్త శుద్ధితో ప్రవర్తించడం:
మీ చర్యలకు నిజాయితీగా మరియు ఖచ్చితంగా
బాధ్యత వహించండి.
• ఇతర వ్యక్తు లు మిమ్మల్ని ఆదేశించినా కూడా మీ
వ్యక్తిగత చిత్త శుద్ధితో రాజీ పడకండి. ఇతర వ్యక్తి యొక్క
నిర్దేశాలకు అనుగుణంగా చర్యలను నిర్వహించడం
అనేది ఈ నియమావళి యొక్క ఉల్లంఘనకు సమర్ధన
కాదు.
• ఏ వ్యక్తినీ ఈ నియమావళి లేదా ఏ చట్టం లేదా
నియంత్రణను ఉల్లంఘించమని ఎప్పుడూ కోరవద్దు .
• ఈ నియమావళి, సంస్థ యొక్క వర్తించే విధానాలు, మీ
వ్యాపార కేంద్రం యొక్క ప్రత్యేక విధానాలు మరియు
వర్తించే చట్టాలు మరియు నియంత్రణలను అర్థం
చేసుకుని పాటించండి.

•

III. మాట్లాడండి:
• ఏవ�ైనా సమగ్రతా సమస్యలు లేదా న�ైతికతకు
సంబంధించిన సందేహాలు, వివక్ష లేదా వేధింపులకు
సంబంధించిన విషయాలను వెంటనే తెలియజేయమని,
మరియు ఈ నియమావళి, ఇతర వర్తించే చట్టాలు,
నియంత్రణలు మరియు మా విధానాల సందేహాస్పద
ఉల్లంఘనలను నివేదించమని బ్రాండ్సేఫ్వే ఉద్యో గులను
గట్టిగా ప్రో త్సహిస్తుంది.
• ఒక చిత్త శుద్ధి సమస్యను ఉద్దేశించడానికి సహాయపడే
లేదా లేవనెత్తే ఏ వ్యక్తిప�ై అయినా ప్రతీకారం
తీర్చుకోవడాన్ని బ్రాండ్సేఫ్వే పూర్తిగా నిషేధిస్తుంది.
మీరు ఒక సమస్యని లేవనెత్తి న తరువాత మీ పట్ల
అనుచితంగా ప్రవర్తించారని లేదా మీప�ై ప్రతీకారం
తీర్చుకున్నారని భావిస్తే , వేరే సమగ్రతా విషయంలాగే,
దీన్ని కూడా మీరు నివేదించాలి. అపరాధి యొక్క
ఉద్యో గం తాత్కాలిక నిలిపివేత మరియు తొలగింపుతో
పాటు, కానీ వాటికే పరిమితం కాని, క్రమశిక్షణా
చర్యలకి ప్రతీకార ప్రవర్త న అనేది కారణం కావచ్చు.
• మీ చిత్త శుద్ధి సమస్యలను లేవనెత్తడానికి వివిధ
పద్ధతులు ఉన్నాయి; మీకు అత్యంత సౌకర్యవంతంగా
ఉన్న మరియు సందర్భానికి తగిన మార్గం మరియు
భాషని ఉపయోగించుకోండి. చాలా సార్లు మీ
ప్రత్యక్ష సూపర్వైజర్ లేదా మేనేజర్ లేదా మానవ
వనరుల ప్రతినిధి చిత్త శుద్ధి సమస్యలను ఉద్దేశించి
పరిష్కరించగలరు, కానీ మీకున్న మార్గా లు ఇవి
మాత్రమే కాదు. ఇతర వనరులలో తరువాతి స్థా యి
యాజమాన్యం, సంస్థ యొక్క ఆడిటర్లు , కాంప్ల యన్స్
అధికారులు మరియు మా బో ర్డ్ ఆఫ్ డ�ైరెక్టర్లు ఉన్నారు.
• మేము మీ గోప్యతను గౌరవిస్తా ము, మరియు
నివేదించిన చిత్త శుద్ధి సమస్యని పరిశోధించి,
ఉద్దేశించవలసిన వ్యక్తు లకు మాత్రమే మీరు అందించిన
సమాచారాన్ని తెలుసుకునే సౌలభ్యం ఉంటుంది.
అవసరమ�ైన మేరకు తప్ప, మీ గుర్తింపు లేదా వ్యక్తిగత
వివరాలు నివేదికను పరిశోధించడానికి అధికారం
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•

•

•

ఇచ్చిన వారికి తప్ప ఇతర సిబ్బందికి బహిర్గతం
చేయబడదు.
అందుబాటులో ఉండి మరియు చట్టం అనుమతించిన
చోట్ల, మీరు ఒక అజ్ఞాత నివేదికను తయారు
చేయవచ్చు, కానీ ఇది మాకు ఆ నివేదికను
పరిశోధించడాన్ని మరింత కష్ట తరం చేయవచ్చు. మీ
నివేదిక అజ్ఞాతంగా ఉండి, మిమ్మల్ని సంప్రదించడానికి
కావలసిన వివరాలను అందించకపో తే, మేము మీకు
పరిశోధన స్థితిప�ై సలహా ఇచ్చే స్థితిలో ఉండము.
యు.ఎస్. లేదా కెనెడా నుండి అజ్ఞాత నివేదికను
తయారు చేయడానికి మీ పని స్థలం నుండి లేదా మా
వెబ్సైట్ నుండి ఒక నివేదికను ఎలా ఫ�ైల్ చేయాలనే
సమాచారాన్ని తెలుసుకోవచ్చు.
చిత్త శుద్ధి సమస్యలప�ై అజ్ఞాతంగా నివేదించడానికి
సంబంధించిన నిబంధనలు అనేక దేశాలలో వ�ైవిధ్యంగా
ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, అనేక దేశాలు (ప్రా థమికంగా
ఐరోపా యూనియన్లో) అజ్ఞాతంగా నివేదించడాన్ని
నిషేధించాయి లేదా దాన్ని అంతర్గ త ఆర్థిక, అకౌంటింగ్,
బ్యాంకింగ్ నియంత్రణల ఉల్లంఘనలు మరియు అవినీతి
వ్యతిరేక సమస్యలకు మాత్రమే పరిమితి చేసాయి.
తెలిసి ఒక తప్పుడు ఆరోపణ చేయడం లేదా తప్పుడు
సమాచారాన్ని అందించడం అనేది అనువర్తించే చట్టం
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ప్రకారం, మీ ఉద్యో గం యొక్క తాత్కాలిక నిలిపివేత
మరియు తొలగింపు మరియు/లేదా అనువర్తించే చట్టం
ప్రకారం క్రిమినల్ మరియు/లేదా సివిల్ ప్ రొ సీడింగ్స్ తో
సహా, కానీ వీటికే పరిమితం కాని, క్రమశిక్షణా చర్యలకు
ఆధారం అవ్వవచ్చని దయచేసి తెలుసుకోండి.

బ్రాండ్సేఫ్వే నాయకుల
నుండి ఏమి
ఆశించబడుతుంది
కాంప్ల యన్స్ యొక్క సంస్కృతిని సృష్టించడం మరియు
చిత్త శుద్ధి యొక్క భావనను అవలంబించడం అనేవి
ప్రతి బ్రాండ్సేఫ్వే నాయకుని కీలక బాధ్యతలు. మీరు
ఒక అధికారి, లేదా డ�ైరెక్టర్ లేదా సూపర్వైజర్ లేదా ఒక
చిన్న జట్టుకి మేనేజర్ అయినా, మేము ప్రతి బ్రాండ్సేఫ్వే
నాయకుల నుండి ఇవి ఆశిస్తా ము:
I. ఉదాహరణగా నిలవడం
• చిత్త శుద్ధితో వ్యవహరించడం మరియు ఈ నియమావళి
యొక్క సూత్రా లు, మా విధానాలు మరియు చట్టం
ప్రకారం ప్రవర్తించడం అంటే ఏమిటో అర్థ మయ్యేలా మీ
చర్యలు మరియు ప్రవర్త న ద్వారా చూపించండి;
• సహచరుల అంచనా వేసే సమయంలో కాంప్ల యన్స్
మరియు చిత్త శుద్ధు లను పరిగణించండి; మరియు
• వ్యాపార ఫలితాల వెంట అన్వేషణ అనేది ఈ
నియమావళిలో, మా విధానాలలో లేదా చట్టంలోని
చిత్త శుద్ధి లేదా కాంప్ల యన్స్ యొక్క భావనతో రాజీ
పడకుండా నిర్ధా రించుకోండి.

•

•

ఈ నియమావళి, మా విధానాలు లేదా చట్టం యొక్క
ఉల్లంఘనలను వెంటనే నివేదించేలా ఉద్యో గులను
ప్రో త్సహించండి. ఒక ఉల్లంఘనను ఒక ఉద్యో గి సరిగ్గా
నివేదించకపో తే, ఆ ఉల్లంఘన సరిగ్గా నివేదించేలా
నిర్ధా రించుకోవడం అనేది దానిప�ై సలహా అందుకున్న
నాయకుల బాధ్యత.
ఒక పరిశోధన పూర్తి అయిన తరువాత,
ఆమోదించబడిన క్రమశిక్షణా చర్యను తీసుకోండి.

IV. బాధ్యత తీసుకోండి
కొన్ని దేశాలలో, బ్రాండ్సేఫ్వే నాయకులు ఈ నియమావళి,
మా విధానాలు లేదా చట్టాన్ని వారి ఆధీనంలోని ఉద్యో గులు
ఉల్లంఘిస్తే దానికి బాధ్యత వహించవలసి రావచ్చు.

II. కాంప్ల యన్స్ను పెంపొందించండి
ఈ నియమావళి యొక్క ఉల్లంఘనలను తీవ్రంగా
పరిగణించే మరియు ప్రతీకార భయం లేకుండా
ఉద్యో గులు వారి సమస్యలను లేవనెత్తడానికి
ప్రో త్సహించే ఒక వాతావరణాన్ని నెలకొల్పండి;
• చిత్త శుద్ధి సమస్యలకు సంబంధించి ఉద్యో గులతో ఒక
క్రియాశీలక సంభాషణను నిర్వహించండి; మరియు
• ఈ నియమావళికి మరియు మా విధానాలకు
కట్టుబడి ఉండడానికి సంబంధించి మా అంచనాలను,
మరియు వాటిలో అమలయ్యే మార్పులు గురించి
ఎప్పటికప్పుడు ఉద్యో గులకు తెలియజేయండి.

•

III. ఉద్యో గుల సమస్యలకు స్పందించండి
ఉద్యో గుల సమస్యల పట్ల గౌరవంతో వ్యవహరించండి,
వాటిని తీవ్రంగా పరిగణించి, వాటిని తక్షణమే, గోప్యంగా
ఉద్దేశించండి.

•
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ఒక చిత్తశుద్ధి సమస్య
లేవనెత్తిన తరువాత ఏమి
జరుగుతుంది

I. పరిశోధనలు
మేము నివేదించబడిన సమగ్రతా సమస్యలను, ఈ
నియమావళి యొక్క సందేహాస్పద ఉల్లంఘనలతో సహా
వెంటనే పరిశోధిస్తా ము. ఈ పరిశోధనకు, ఇందులో ఉన్న
అందరి సహకారం మరియు గోప్యత అవసరం.
• కాంప్ల యన్స్ అధికారి పాత్ర - చిత్త శుద్ధి సమస్యల
యొక్క పరిశోధన బాధ్యత కాంప్ల యన్స్
అధికారిది, మరియు తను పరిశోధన యొక్క
కొన్ని అంశాలను ఇతరులకు అప్పగించవచ్చు.
పరిశోధనలకు సంబంధించిన సమాచారం రహస్యంగా
ఉంచబడుతుంది. చట్ట పరంగా అవసరమ�ైనప్పుడు,
బ్రాండ్సేఫ్వే న్యాయ కౌన్సెల్ యొక్క సలహా ప�ైన
లేదా మరో సమంజసమ�ైన విధానంలో, బయటి
అధికారులకు లేదా ఆ సమాచారం అవసరమ�ైన
బ్రాండ్సేఫ్వేలోని ఇతరులకు పరిశోధన క్రింద ఉన్న
విషయాన్ని కాంప్ల యన్స్ అధికారి నివేదించవచ్చు
మరియు సంబంధిత సమాచారాన్ని అందించవచ్చు.
• ఉద్యో గుల పాత్ర – ఈ నియమావళిని సమర్థవంతంగా
అమలు చేయడానికి ఉద్యో గుల సహకారం మరియు
పరిశోధనల యొక్క గోప్యత ముఖ్యం. ఏ చిత్త శుద్ధి
సమస్య యొక్క పరిశోధనక�ైనా ఉద్యో గులందరూ
సహకరించాలని మరియు పరిశోధన యొక్క గోప్యతను
నిర్వహించాలని ఆశించబడుతుంది.
II. ఈ నియమావళి యొక్క ఉల్లంఘనలకు జరిమానాలు
మేము ఈ నియమావళిని తీవ్రంగా పరిగణిస్తా ము. ఈ
నియమావళి యొక్క ఉల్లంఘనలు స్థా నిక చట్టానికి లోబడి,
ఉపాధి యొక్క తాత్కాలిక నిలిపివేత మరియు తొలగింపు
మరియు/లేదా అనువర్తించబడే చట్టం ప్రకారం, క్రిమినల్
మరియు/లేదా సివిల్ ప్ రొ సీడింగ్స్ ప్రా రంభించడంతో సహా,
కానీ వీటికే పరిమితం కాని క్రమశిక్షణా చర్యలకు ఆధారం
అవ్వవచ్చు. తగిన ప్రదేశం మరియు సమయంలో, ఈ
నియమావళి యొక్క ఉల్లంఘనలు పరిశోధన, విచారణ
లేదా యథాస్థితీకరణ కొరకు సంబంధిత అధికారులకు
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సూచించబడవచ్చు. స్థా నిక చట్టానికి లోబడి, ఈ
నియమావళి యొక్క క్రింద ఉదహరించిన ఉల్లంఘనలకు
బ్రాండ్సేఫ్వే ఉద్యో గులప�ై కూడా క్రమశిక్షణా చర్యలు
తీసుకోవచ్చు, అవి:
• నియమావళి యొక్క ఉల్లంఘనలను ఆమోదించడం
లేదా అందులో పాల్గొనడం;
• విచారణ సమయంలో ఉద్దేశపూర్వకంగా
సమాచారాన్ని ఇవ్వకపో వడం, లేదా తప్పుడు లేదా
తప్పుదారి పట్టించే సమాచారాన్ని అందించడం;
• తమ క్రింది ఉద్యో గులను తగిన విధంగా
పర్యవేక్షించడంలో విఫలమ�ైన ఫలితంగా జరిగిన
నియమావళి ఉల్లంఘనలు; మరియు ఒక చిత్త శుద్ధి
సమస్యని లేవనెత్తి న ఎవరిప�ై అయినా ప్రతీకారం
లేదా పగ తీర్చుకోవడం.

వ్యాపారాన్ని ఎలా
నిర్వహించాలి

బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క వినియోగదారులు, సరఫరాదారులు,
పో టీదారులు మరియు ఉద్యో గులతో సముచితంగా
వ్యవహరించాలి. బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క ప్రతినిధిగా
వ్యవహరిస్తు న్నప్పుడు ఇతరుల నుండి ప్రయోజనాన్ని
పొందడానికి మోసం చేయడం, విషయాలను దాచిపెట్టడం,
విశేష సమాచారాన్ని దుర్వినియోగపరచడం, భౌతిక
వాస్త వాలను తప్పుగా చూపించడం, లేదా ఏ ఇతర అనుచిత
వ్యవహార పద్ధతులను ఉపయోగించకూడదు.
I. సామాజిక బాధ్యత
బ్రాండ్సేఫ్వే ఒక మంచి వ్యాపార సంస్థగా తన పాత్రను
నమ్ముతుంది మరియు ప్రా థమిక మానవ హక్కుల కొరకు
తన మద్దతును ఇంకా మానవ హక్కులను దుర్వినియోగం
చేసే వ్యాపార విధానాలను నిరోధించడానికి తన నిబద్ధతను
వ్యక్తం చేస్తుంది. దీని అర్థం, ఉద్యో గుల సంక్షేమం,
పర్యావరణం, భద్రత మరియు ఆరోగ్యం, మరియు స్థా నిక
సంఘాలప�ై మన కార్యకలాపాల సంభావ్య ప్రభావాల వంటి
విషయాలను జాగ్రత్తగా నిర్వహించడం.
బ్రాండ్సేఫ్వే తమ ఉద్యో గులు వారి పనికి ఆటంకం
కలగకుండా, తమ స్థా నిక సంఘాలలో స్వఛ్ఛంద
కార్యకలాపాలు లేదా రాజకీయ ప్రమేయం వంటి
వాటిలో చురుకుగా పాల్గొనడాన్ని ప్రో త్సహిస్తుంది, కానీ
నిర్బంధించదు. స్థా నిక సంఘంలో చురుకుగా ఉండడం
లేదా సమయం లేదా డబ్బును స్వచ్ఛంద లేదా రాజకీయ
కార్యకలాపాలకు ఇవ్వవలసిందిగా ఏ ఉద్యో గినీ ఒత్తి డి
చేయకూడదు, లేదా నిర్బంధించకూడదు.
బ్రాండ్సేఫ్వే నిధులు లేదా ఆస్థు ల స్వఛ్ఛంద లేదా రాజకీయ
విరాళాలు కేవలం సంస్థకు వర్తించే విధానాల ప్రకారం
మాత్రమే ఇవ్వబడతాయి.
II. కాంట్రాక్టర్లు మరియు సరఫరాదారులతో వ్యవహారాలు
మార్కెట్లో బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క వ్యవహారాలను పక్షపాతం

లేదా అయోగ్యమ�ైన ప్రభావాల ద్వారా కళంకం
చేయబడకూడదు. కాంట్రాక్టర్లు మరియు సరఫరాదారులను
స్పష్ట మ�ైన మరియు లక్ష్యం ప్రమాణాల ఆధారంగా
ఎంచుకోవాలి. ఇందుకు సంబంధిత పరిగణనలు అనేవి
ధర, ఉత్పత్తి మరియు సేవల నాణ్యత, వాటిని అందించే
సమయం, న�ైతిక నడత యొక్క కీరతి ్ మరియు అధిక ఆరోగ్య,
భద్రత మరియు పర్యావరణ ప్రమాణాలు.
బ్రాండ్సేఫ్వే తన కాంట్రాక్టర్లు , సరఫరాదారులు, ఏజెంట్
లు
మరియు ప్రతినిధులు ఈ నియమావళిని, వర్తించే చట్టాలను
మరియు ఇతర సంబంధిత బ్రాండ్సేఫ్వే విధానాలకు లోబడి
ఉంటారని ఆశిస్తుంది.
III. అక్రమ చెల్ల ింపులు, అవినీతి మరియు లంచాలు
ఏద�ైనా పరిస్థితిలో ప్రయోజనం పొందడానికి లంచాలు,
సులభతరం చెల్ల ింపులు, లేదా అక్రమ పారితోషికాలు
లేదా బహుమతులు వంటి అక్రమ చెల్ల ింపులు ఎప్పుడూ
ఆమోదయోగ్యం కాదు. ప్రభుత్వ మరియు ప్రవ
ై ేటు
రంగాలు రెండింటిలో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి దేశంలో అన్ని
వ్యాపార లావాదేవీల్లో అక్రమ చెల్ల ింపులను బ్రాండ్సేఫ్వే
స్పష్టంగా నిషేధిస్తుంది. స్థా నిక అధికార పరిధిలో చట్ట బద్ధం
లేదా సాంప్రదాయకం అనేదానితో సంబంధం లేకుండా,
తరచుగా ప్రభుత్వ విభాగాలలో లావాదేవీలను సులభతరం
చేయడానికి ఇచ్చే “సులభతరం చెల్ల ింపులు” అక్రమ
చెల్ల ింపుల క్రిందికే వస్తా యి.
లబ్ధి దారులకు వీటిని పరిమితం చేసే విధానం ఉంటే
తప్ప, బ్రాండ్సేఫ్వే వ్యాపారం యొక్క పెరుగుదలకు
నేరుగా సంబంధమున్న సహేతుకమ�ైన మరియు
పరిమిత బహుమతులు, వ్యాపార వినోదం మరియు
వినియోగదారుల ప్రయాణ మరియు జీవన ఖర్చులను
అక్రమ చెల్ల ింపులుగా భావించకూడదు. ఈ నియమావళి,
ఇంకా ప్రయాణం మరియు వినోదం విధానం లేదా
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ఒక వ్యాపార ఖర్చులు తిరిగిచెల్ల ించే విధానం వంటి
ఏవ�ైనా సంస్థ, వ్యాపార లేదా స్థా నిక విధానాల ప్రకారం,
ఈ అంశాలు ఆమోదయోగ్యమ�ైనవి. వ్యాపారాన్ని
సురక్షితం చేసుకోవడానికి వ్యక్తిగత ప్రేరేపిత వస్తు వులను
అందించడం లేదా ఏర్పాటు చేయడం వంటివి ఖచ్ఛితంగా
నిషేధించబడ్డాయని గుర్తుంచుకోండి.
చట్ట పరమ�ైన మరియు స్థా నిక ఆచరణ ప్రకారం సేవలకు
ఈనాములు లేదా పారితోషికాలను ఇవ్వవచ్చు; అయితే,
ఇటువంటి పారితోషికాలు ఇచ్చే ముందు, వాటిని
లంచాలుగా తప్పుగా అర్థం చేసుకోకుండా మీరు ఆ
సందర్భాన్ని గ్రహించుకోవాలి. రుసుము లేదా కమీషన్ల
మొత్తం లేదా చెల్ల ింపు పద్ధతి లంచం చెల్ల ించేటలు ్ సూచిస్తే ,
వాటిని చెల్ల ించవద్దు . బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క పుస్త కాలలో
అన్ని చెల్ల ింపులను స్పష్టంగా మరియు ఖచ్ఛితంగా
నమోదు చేయాలి. ఒకవేళ సందిగ్ధంగా ఉన్న పరిస్థితులలో
చెల్ల ింపు కోరినట్
లు మీకు అనిపిస,్తే మీరు మీ మేనేజర్ లేదా
కాంప్ల యన్స్ అధికారి నుండి మార్గ దర్శకం తీసుకోవాలి.
IV. ఆసక్తిలో వివాదాలు
బ్రాండ్సేఫ్వే ఉద్యో గులు వారి వ్యక్తిగత మరియు ఇతర వృత్తి
కార్యకలాపాలకు బ్రాండ్సేఫ్వేలో వారి బాధ్యతలతో వివాదాలు
రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఆసక్తిలో వివాదాన్ని కనపరిచే
విధంగా ఉన్న లేదా అటువంటి పరిస్థితి కలిగించే ఏ చర్యన�ైనా
నిరోధించవలసిన బాధ్యత ప్రతి బ్రాండ్సేఫ్వే ఉద్యో గికి ఉంది.
ఒక వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిగత ఆసక్తు లు బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క
ఆసక్తు లలో జోక్యం కలగజేసుకునే విధంగా ఉన్నా, లేదా
వాటికి భిన్నంగా ఉన్నా, “ఆసక్తిలో వివాదం” సంభవిస్తా యి.
ఒక ఉద్యో గి, అధికారి లేదా డ�ైరెక్టర్ తన పని యొక్క
సమర్థవంతమ�ైన నిర్వహణ మరియు లక్ష్యానికి భిన్నంగా
ఉన్న ఆసక్తు లు కలిగి ఉన్నా, లేదా అటువంటి కార్యాలను
చేపట్టినా, ఆసక్తిలో వివాదం తలెత్తు తుంది. సాధ్యమ�ైన
ఆసక్తిలో వివాదాలు ఇవి కలిగి ఉండవచ్చు, కానీ వీటికే
పరిమితం కాదు, అవి:
• మీకు వ్యక్తిగత లేదా ఆర్థిక ఆసక్తి ఉన్న లావాదేవీలలో
బ్రాండ్సేఫ్వేగా ప్రా తినిధ్యం వహించడం;
• ఒక పబ్లి క్ సంస్థలో 1% కంటే తక్కువ పెటటు ్బడి తప్ప,
మీకు లేదా మీ దగ్గ రి కుటుంబ సభ్యులకు ఆర్థిక
ఆసక్తి లేదా వ్యక్తిగత ఆసక్తి ఉన్న సరఫరాదారులకి
వ్యాపారాన్ని మళ్ళించడం;
• వినియోగదారులు, కాంట్రాక్టర్లు లేదా సరఫరాదారుల
తరఫున పని చేయడం వల్ల లేదా వారి నుండి వ్యక్తిగత
ప్రయోజనాలు లేదా బహుమతులు పొందడం వల్ల మీ
వ్యాపార అంచనాను ప్రభావితం చేయడం;
• బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క వనరులను, మీ స్థా నాన్ని
దుర్వినియోగపరచడం లేదా అనుచిత వ్యక్తిగత
ప్రయోజనాల కొరకు లేదా మీ బయటి కార్యకలాపాలు
లేదా ఆసక్తు లను పెంపొందించుకోవడం;
• బ్రాండ్సేఫ్వేతో పో టీ పడడం లేదా దాని పో టీదారుల
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తరఫున పని చేయడం;
అంతర్గ త వ్యాపారంలో పాల్గొనడం; లేదా
బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క ఉత్త మ ఆసక్తు ల నుండి మీ వ్యక్తిగత
ఆసక్తు లు వేరయ్యే ఇతర పరిస్థితులు.
నిర్దిష్టమ�ైన ఆమోదం లేకుండా ఆసక్తిలో వివాదాలను
నిరోధించాలి. ఒక లావాదేవీ తగినదా లేక వివాదానికి
అవకాశం ఉందా అన్న సందేహంలో ఉంటే, మీ మేనేజర్
లేదా కాంప్ల యన్స్ అధికారిని సంప్రదించండి. ఆసక్తిలో
వివాదంగా పరిగణించదగిన పరిస్థితులు మరియు
సందర్భాలను అన్నింటినీ వివరించడం కష్టం. సంబంధిత
పరిస్థితుల యొక్క పూర్తి గుర్తింపుతో, సమస్యాపూర్వక
విషయాలు సహేతుకంగా పరిగణించబడతాయి.
ఆసక్తిలో వివాదం కలగడానికి ఖచ్చితంగా అవకాశం
ఉంటే, ఆ ఉద్యో గికి ఆ వివాదాన్ని సరిచేసుకునేందుకు
తగినంత సమయం ఇవ్వబడుతుంది. కొన్ని అధికార
పరిధుల్లో , వర్తించే చట్టం క్రింద కొన్ని ఆసక్తిలో వివాదాలు
నిషేధించబడ్డాయి మరియు ఉద్యో గులు, అధికారులు
లేదా డ�ైరెక్టర్లు వర్తించే చట్టం ఉల్లంఘనకు దారి తీయగలిగే
ఎటువంటి కార్యకలాపాలను చేయకూడదు.

•
•

V. సంభావ్య ఆసక్తు ల వివాదాల ప్రకటన
బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క ఉత్త మ ఆసక్తు లను సంరక్షించడానికి,
సంభావ్య ఆసక్తి వివాదానికి దారి తీసే సంబంధాలు
లేదా చర్యలలో ఉన్న ఉద్యో గులు, ఆ సంభావ్య వివాదం
తలెత్తిన వెంటనే దాని సమీక్ష మరియు ఆమోదం కొరకు
యాజమాన్యానికి ప్రకటించాలి. ఒకవేళ ప్రత్యేకంగా
కోరినట్ల యితే అటువంటి ప్రకటనలను వ్రా త పూర్వకంగా
అందించాలి.
VI. ఉద్యో గం బయట
పూర్తి-సమయం ఉద్యో గులు, అధికారులు లేదా డ�ైరెక్టర్లు
అనుబంధ లేదా ద్వితీయ ఉపాధిని కలిగి ఉండడం
నిరుత్సాహపరచబడుతుంది మరియు అది చట్ట వ్యతిరేకం
కూడా కావచ్చు. మీకు బ్రాండ్సేఫ్వేతో ఉద్యో గ కాంట్రాక్ట్ లేదా
ఒప్పందం ఉంటే, అది ప్రత్యేకంగా అనుబంధ లేదా ద్వితీయ
ఉపాధిని నిరోధిస్తుంది. ఎక్కడ�ైతే ఇది ఒప్పందం ప్రకారం
నిషేధించబడకుండా ఉంటుందో మరియు అలా చేయడం
చట్ట విరుద్ధం కాదో , అప్పుడు బ్రాండ్సేఫ్వేలో మీ విధులను
ఆటంకపరచకపో తే లేదా బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క ఆసక్తు లతో
వివాదం లేకపో తే, ఆ అనుబంధ లేదా ద్వితీయ ఉపాధి
నిషేధించబడదు. పూర్తి సమయం బ్రాండ్సేఫ్వే ఉద్యో గులు,
అధికారులు లేదా డ�ైరెక్టర్లు ఎప్పుడూ బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క
పో టీదారులు, సరఫరాదారులు లేదా వినియోగదారుల
కొరకు పని చేయకూడదు. మీరు ఒకవేళ అనుబంధ లేదా
ద్వితీయ ఉపాధిలో ఉంటే, దయచేసి సర�ైన మేనేజ్మెంట్
సిబ్బందికి నివేదించండి.
VII. బయటి ఆసక్తు లు
మూడవ పక్షాలతో లావాదేవీలు నడిపే బాధ్యత వహించే

బ్రాండ్సేఫ్వే ఉద్యో గులు, బ్రాండ్సేఫ్వే వ్యవహరించే లేదా
పో టీపడే సంస్థలు లేదా వ్యాపారాలలో ఎటువంటి ఆర్థిక
ఆసక్తిని కలిగి ఉండడమ�ైనా నిషేధించబడింది. బ్రాండ్సేఫ్వే
విషయాలప�ై ఒక ఉద్యో గి యొక్క అంచనాను ప్రభావితం
చేయగలిగే విలువ ఉంటే తప్ప, పబ్లి క్గా వ్యాపారం చేసే
సంస్థల స్టా క్లో ఆసక్తు లు ఉల్లంఘనగా పరిగణించబడవు.
VIII. డ�ైరెక్టర్షిప్ అవతలి ఆసక్తు లు
కాంప్ల యన్స్ అధికారి నుండి ముందస్తు లిఖిత పూర్వక
ఆమోదం తీసుకుంటే తప్ప, మన ఉద్యో గులు, అధికారులు
లేదా డ�ైరెక్టర్లు , ఏ ఇతర లాభార్జ న సంస్థక�ైనా (లాభార్జ న
లేని స్వచ్ఛంద సంస్థకు తప్ప) డ�ైరెక్టర్లు లేదా ధర్మకర్త లు
లేదా సలహాదారులు లేదా కన్సల్టెంట్
లు గా పని చేయడానికి
నిషేధించబడ్డారు. ఈ అమోదం నిర్హేతుకంగా లేదా
అన్యాయముగా నిలిపివేయబడదు.
IX. కార్పొరేట్ అవకాశాలుు
ఉద్యో గులు, అధికారులు మరియు డ�ైరెక్టర్లు అవకాశం
వచ్చినప్పుడు బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క చట్ట బద్ధమ�ైన ఆసక్తు లను
ముందుకు తీసుకువెళ్ళవలసిన బాధ్యతను కలిగి ఉన్నారు,
మరియు వారు ఈ క్రిందివి చేయడానికి నిషేధించబడ్డారు:
• కార్పొరేట్ ఆస్థి, సమాచారం లేదా స్థా నం
ఉపయోగించడం ద్వారా వారు కనుకొన్న అవకాశాలను
వారికొరకు తీసుకోవడం;
• కార్పొరేట్ ఆస్థి, సమాచారం లేదా స్థా నం వ్యక్తిగత
లాభాల కొరకు ఉపయోగించుకోవడం; మరియు
• బ్రాండ్సేఫ్వేతో పో టీ పడడం.

•
•
•

పుస్త కాలు మరియు నివేదికలలో సరిగ్గా నమోదు
చేయబడి ఉండాలి;
అవి తగినంత పరిమిత విలువ మరియు అది లంచం
లేదా చెల్ల ింపు రూపంలో తప్పుగా అనుకోని రూపంలో
ఉండాలి;
అవి వర్తించే స్థా నిక చట్టం లేదా సాధారణంగా
అంగీకరించే న�ైతిక లేదా సామాజిక ప్రమాణాలకు
విరుద్ధంగా ఉండకూడదు; మరియు
గ్రహీత గుర్తింపుతో సహా వాస్త వాలను బహిరంగంగా
ప్రకటించినా అది బ్రాండ్సేఫ్వే లేదా గ్రహీతకు
ఇబ్బందికరంగా ఉండకూడదు.

XI. ఋణాలు
బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క అధికారులు, డ�ైరెక్టర్లు లేదా ఉద్యో గులు
లేదా ఇతర వ్యక్తు లతో సహా ఎవరిక�ైనా బ్రాండ్సేఫ్వే
నుండి ఇచ్చే నగదు ఋణాలు బో ర్డ్ ఆఫ్ డ�ైరెక్టర్లు లేదా
దానికి నియమించబడిన కమిటీ ద్వారా ముందస్తు గా
ఆమోదించబడి ఉండాలి.

X. బహుమతులు, సహాయాలు మరియు వినోదం
వ్యాపార బహుమతులు, సహాయాలు మరియు వినోదం
అనేవి దృఢమ�ైన మరియు లక్ష్యపూరిత వ్యాపార
సంబంధాల న�ైతికతను ఆటంకపరచగలవు, అందువల్ల
వాటి విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలసి ఉంటుంది.
చట్టం లేదా నియంత్రణల ద్వారా నిషేధించబడకపో యినా
కూడా ఏ అధికారి, ఉద్యో గి యొక్క డ�ైరెక్టర్ చట్ట విరుధ్ధమ�ైన,
అనంగీకారమ�ైన నగదుగా లేదా నగదుకి సమానమ�ైన
రూపంలో, ఏద�ైనా సహాయానికి ప్రతిఫలంగా లేదా
లబ్ధి దారుల వ్యాపారఅంచనాని ప్రభావితం చేసే లేదా
చేస్తు న్నట్టు అనిపించే ఏ అధిక బహుమతులు,
అసాధారణ ఆతిధ్యం, విలాసవంతమ�ైన వినోదాలు లేదా
ఇతర సహాయాలను ఇతర వ్యక్తు లకు ఇవ్వకూడదు లేదా
తీసుకోకూడదు.
బహుమతులు, సహాయాలు మరియు వినోదాలు ఈ క్రింద
ఇవ్వబడిన ప్రమాణాలను అందుకుంటే, బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క
ఖర్చుతో ఇతరులకు ఇవ్వవచ్చు:

•

అవి ఆమోదించబడిన బ్రాండ్సేఫ్వే వ్యాపార విధానాన్ని
స్థిరంగా పాటిస్తూ ఉండి మరియు సంస్థ యొక్క
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చట్టాలు, నియమాలు
మరియు నియంత్రణలతో
సమ్మతి వహించుట

అన్ని వర్తించే చట్టాలతో ఉచిత, సముచిత మరియు న�ైతిక
వ్యాపార రీతులు మరియు కాంప్ల యన్స్కి బ్రాండ్సేఫ్వే
కట్టుబడి ఉంది. వర్తించే చట్టాలను పాటించడంలో వ�ైఫల్యం
కార్యాచరణలో ఆలస్యం కలిగిస్తుంది, మా కీరతి ని
్ దెబ్బతీస్తుంది
మరియు బ్రాండ్సేఫ్వేని నేర మరియు పౌర జరిమానాలు
మరియు/లేదా ఎగుమతి అధికారాలను కోల్పోయేలా
చేస్తుంది. వర్తించే చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తే, ఉద్యో గులకు కూడా
జరిమానాలు విధించవచ్చు లేదా జ�ైలుకు పంపవచ్చు.
I. పో టీ మరియు అవిశ్వాస చట్టాలు
పో టీ మరియు అవిశ్వాస చట్టాలు స్వేచ్ఛా వ్యాపారాన్ని
సంరక్షిస్తా యి మరియు వ్యాపారాన్ని పరిమితం చేసే లేదా
సముచిత పో టీని నియంత్రించే ప్రవర్త నను నిషేధిస్తా యి.
ఈ చట్టాలు మా వ్యాపారంలో ప్రతి స్థా యిలో వర్తిస్తా యి.
మార్కెట్ విశిష్టా ధికారం యొక్క దుర్వినియోగం, ధరలాలూచీ, మార్కెట్-భాగస్వామ్య విశిష్టా ధికారము లేదా
అక్రమ వేలంపాట వంటి వ్యాపార రీతులను ఎదుర్కొంటాయి.
మా సేవలు లేదా ఉత్పత్తు ల ధరలు, మార్కెట్
లు , భూభాగాలు
లేదా వినియోగదారుల కేటాయింపు వంటి విషయాలలో మా
పో టీదారులతో ఎటువంటి ఏర్పాట్
లు లేదా అవగాహనలలోకి
ప్రవేశించడం లేదా వాటి గురించి చర్చించడం, ఇంకా నిర్దిష్ట
వినియోగదారులు లేదా సరఫరాదారులను బహిష్కరించడం,
ఉత్పత్తి ని పరిమితం చేయడం లేదా నియంత్రించడం, లేదా
వ్యాపారాన్ని నిరోధించడం, లేదా చట్టం నిషేధించిన దో చుకునే
లేదా పో టీ-వ్యతిరేక ఆర్థిక ఆచరణలలో పాల్గొనడం వంటివి
బ్రాండ్సేఫ్వే ఉద్యో గులు, అధికారులు మరియు డ�ైరెక్టర్లకు
ఖచ్చితంగా నిషేధించబడినవి.
ఈ విధమ�ైన ప్రవర్త నలో పాల్గొనే సంస్థలు మరియు సంస్థ
ఉద్యో గులకు అధిక జరిమానాలు వర్తించవచ్చు; ఇందులో
పెద్ద నగదు జరిమానాలు మరియు కారాగారశిక్ష ఉంటాయి.

II. వ్యాపార నియంత్రణ, ఆంక్షలు మరియు బహిష్కరణ
నిరోధక చట్టాలుు
బ్రాండ్సేఫ్వే వ్యాపారం నిర్వహించే పలు దేశాలలో
దిగుమతులు మరియు ఎగుమతులను నియంత్రించే
మరియు/లేదా ఆర్థిక ఆంక్షలు లేదా ఆర్థిక బహిష్కరణలతో
వ్యవహరించే చట్టాలు ఉన్నాయి. ఎగుమతి నియంత్రణ
మరియు దిగుమతి చట్టాలను పాటించడానికి, మీరు ఏమి
రవాణా చేస్తు న్నారు/అందుకుంటున్నారు, ఎవరి నుండి
లేదా ఎవరికి రవాణా చేస్తు న్నారు/అందుకుంటున్నారు
మరియు ఒక రవాణా ఎక్కడికి వెళతుం
్ ది అనేది అర్థం
చేసుకోవడం ముఖ్యం. ఆ దేశం వ్యతిరేకించే ఏవ�ైనా ఆంక్షలు
లేదా బహిష్కరణలలో సంస్థలు లేదా వ్యక్తు లు పాల్గొనడాన్ని
బహిష్కరణ-నిరోధక చట్టాలు నిషేధిస్తా యి. బహిష్కరణ
అభ్యర్థ నలు ఎన్ని రకాల రూపాలలో అయినా రావచ్చు.
కానీ తరచుగా వేలం పాటలకి ఆహ్వానాలు, ముసాయిదా
ఒప్పందాలు, కొనుగోలు ఆర్డ ర్లు , క్రెడిట్ లేఖలు మరియు
రవాణా పత్రా లు లేదా సూచనల రూపాల్లో కనిపిస్తా యి.
కొన్ని బహిష్కరణ అభ్యర్థ నలు స్పష్టంగా ఉండగా, ఇతర
బహిష్కరణలు ఆ భాషను కనపరచవు.
III. ప్రభుత్వాలు మరియు ప్రభుత్వ ప్రతినిధులతో
వ్యవహరించడం
బ్రాండ్సేఫ్వే జాతీయ ప్రభుత్వాలు లేదా ప్రభుత్వ
యాజమాన్య సంస్థలతో వ్యాపారం నిర్వహిస్తుంది. ప్రతి
పరస్పర సంభాషణలో బ్రాండ్సేఫ్వే ఉద్యో గులు అత్యధిక
న�ైతిక ప్రమాణాలను పాటించాలి మరియు వ్యాపారాన్ని
కొనసాగించడానికి లేదా పొందడానికి విదేశీ ప్రభుత్వాల
అధికారులకు లేదా విదేశీ రాజకీయ అభ్యర్థు లకు
ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా ఏద�ైనా విలువ�ైనది ఇవ్వడాన్ని
నిషేధించే యు.కె. లంచగొండి చట్టం మరియు విదేశీ
అవినీతి ఆచరణల చట్టం (ఎఫ్.సి.పి.ఎ.)తో సహా ప్రభుత్వ
ప్రతినిధులతో వ్యవహరాన్ని ఉద్దేశించే వర్తించే చట్టాలు
మరియు నియంత్రణలకు కట్టుబడి ఉండాలి. యున�ైటెడ్
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స్టేట్స్ బయట వ్యాపారం చేస్తు న్న బ్రాండ్సేఫ్వే ఉద్యో గులకు
యుకె లంచగొండి చట్టం మరియు ఎఫ్.సి.పి.ఎ. బాగా
తెలిసి ఉండాలి. ఏ దేశానికి చెందిన శాసన సభ్యులు,
నియంత్రణ సంస్థలు, ప్రభుత్వరంగ ఏజెంట్
లు లేదా
ఇతర ప్రజా అధికారులు, రాజకీయ పార్టీలు, రాజకీయ
అధికారులు లేదా రాజకీయ అభ్యర్థు లతో అయినా
వ్యవహరించే సమయంలో, వ్యాపారాన్ని పొందడానికి,
నిలుపుకోవడానికి లేదా నిర్దేశించడానికి, ఇటువంటి ఏ
వ్యక్తు లను లేదా వారి సహచరులను అక్రమ చర్యలు
తీసుకునేలా లేదా అవసరమ�ైన చర్యలు లేదా వారి విధులు
నిర్వహించడాన్ని నిరోధించే విధంగా అక్రమంగా ప్రభావితం
చేసే ఉద్దేశంతో ఉన్న దేనిలోనూ బ్రాండ్సేఫ్వే ఉద్యో గులు
పాల్గొనకూడదు. సాధారణ ప్రతిపాదనగా, చెల్ల ింపులు,
బహుమతులు లేదా విలువగల ఇతర వస్తు వులను శాసన
వ్యవస్థ, న్యాయ వ్యవస్థ లేదా ఇతర ప్రభుత్వ అధికారులకు
ఏ కారణంవల్ల న�ైనా ఇవ్వకూడదు. వ్యాపారాన్ని
ఇవ్వడానికి, లేదా కొనసాగించడానికి దారి మళ్ళించే
చర్యలు కాకుండా, సాధారణ ప్రభుత్వ చర్యల పనితీరును
సులభతరం చేయడానికి లేదా వేగవంతం చేయడానికి
బ్రాండ్సేఫ్వే ఉద్యో గులు విదేశీ ప్రభుత్వ లేదా అర్థ ప్రభుత్వ
ప్రా తినిధ్యానికి చెల్ల ింపులు చేయడం స్థా నిక చట్టం ద్వారా
అనుమతించబడి, అది సంప్రదాయం అయినప్పటికీ, ప�ై
సూత్రం మేము వ్యాపారం నిర్వహించే అన్ని చోటలా ్ వర్తిస్తుంది.
బ్రాండ్సేఫ్వే తన మూడవ పక్ష ఏజెంట్
లు , సరఫరాదారులు
మరియు ప్రతినిధులు, తాము బ్రాండ్సేఫ్వేకి ప్రా తినిధ్యం
వహిస్తు న్నప్పుడు ఈ నియమావళికి మరియు మా
విధానాలకు కట్టుబడి ఉంటారని ఆశిస్తుంది.
IV. అంతర్గ త సమాచారం, అంతరంగ వ్యాపారం మరియు
అంతర్గ త సమాచారం అందించడం
ఒక సంస్థ గురించి బహిరంగం కాని ముఖ్యమ�ైన సమాచారం
తెలిసిన వ్యక్తు లు షేర్స్ లేదా సెక్యూరిటీలను కొనడం లేదా
అమ్మడాన్ని మరియు ఒక సంస్థ గురించి బహిరంగం
కాని ముఖ్యమ�ైన సమాచారాన్ని ఇతరులకు ప్రకటించిన
తరువాత, ఆ వ్యక్తు లు అప్పుడు ఆ కంపెనీ యొక్క
సెక్యూరిటీలతో వ్యాపారం చేయడాన్ని “అంతరంగ వ్యాపారం”
చట్టాలు నిషేధిస్తా యి. ఈ లావాదేవీలను సామాన్యంగా
“అంతరంగ వ్యాపారం” లేదా “అంతర్గ త సమాచారం
అందించడం” అంటారు. అంతరంగ వ్యాపారం లేదా అంతర్గ త
సమాచారం అందించడంలో పాల్గొనడం బ్రాండ్సేఫ్వేని
మరియు అటువంటి చర్యలలో పాల్గొన్న వ్యక్తు లను త్రిగుణ
నష్ట పరిహారం, జరిమానాలు మరియు కారాగార శిక్షలతో
పాటు తీవ్ర పౌర మరియు నేర బాధ్యతలకు గురి చేస్తుంది.
సంస్థకి సంబంధించిన బహిరంగం కాని ముఖ్యమ�ైన
సమాచారాన్ని తెలిసిన సంస్థ యొక్క ఏ డ�ైరెక్టర్, అధికారి
లేదా ఉద్యో గి, స్వయంగా లేదా కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా
లేదా ఇతర వ్యక్తు లు లేదా ఎంటిటీల ద్వారా, కంపెనీ యొక్క
సెక్యూరిటీల కొనుగోలు లేదా అమ్మకాలు (ఎస్.ఇ.సి.
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సెక్యూరిటీల 10బి5-1కి అనుగుణంగా ఉన్న ముందస్తు
ఆమోదం పొందిన వ్యాపార ప్రణాళికకు తగిన విధంగా
ఉన్నది తప్ప), లేదా ఆ బహిరంగం కాని ముఖ్యమ�ైన
సమాచారాన్ని తన వ్యక్తిగత లాభానికి ఉపయోగించుకునే
ఏ ఇతర చర్యలోన�ైనా పాల్గొనడం, లేదా కుటుంబ సభ్యులు
మరియు బంధువులతో సహా, సంస్థ బయట ఇతరులకు
సమాచారాన్ని అందించడం వంటివి చేయకూడదు.
అదనంగా, ఏ డ�ైరక్టర్, అధికారి లేదా ఉద్యో గి తాము
వ్యాపారానికి పనిచేసే క్రమంలో, తమ సంస్థతో వ్యాపారం చేసే
ఒక సంస్థ, అంటే బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క ఒక వినియోగదారు
లేదా సరఫరాదారు గురించి బహిరంగం కాని ముఖ్యమ�ైన
సమాచారాన్ని తెలుసుకుంటే, ఆ సమాచారం బహిరంగం
అయ్యే వరకు లేదా అది ఇక ఏ మాత్రం ముఖ్యమ�ైనది
కానంత వరకు, ఆ కంపెనీ యొక్క సెక్యూరిటీలతో
వ్యాపారం చేయకూడదు. సాధారణంగా సెక్యూరిటీలు
మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్లో సమాచారాన్ని ఫ�ైల్ చేసి,
పెటటు ్బడిదారులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే వరకు
లేదా సాధారణ చెలామణీ చేసే ప్రచురణల ద్వారా బ్రాండ్సేఫ్వే
జారీ చేసే పత్రికా ప్రకటనలలో బహిర్గతం చేసే వరకు
సమాచారం “బహిరంగం కానిది” అవుతుంది. “ముఖ్యమ�ైన
సమాచారం” అంటే ప్రముఖ కొత్త మార్కెట్
లు , అమ్మకాలు
మరియు కొనుగోలు సంఖ్యలు, ప్రధాన ఒప్పందాలు, ఇంకా
స్వాధీనాలు మరియు విలీనాల ప్రణాళికలు. ఇందులో
బ్రాండ్సేఫ్వే వ్యాపారం చేసే సంస్థ యొక్క ముఖ్యమ�ైన రహస్య
సమాచారం కూడా ఉంటుంది.

సమాచారం ఎలా
నివేదించబడుతుందిా

I. పత్రా లు మరియు నమోదులు
మన వ్యాపార నమోదులు, నివేదికలు మరియు
పన్ను రాబడులను ఖచ్చితంగా, వాస్త వికంగా మరియు
సంపూర్ ణంగా తయారు చేయాలి. బ్రాండ్సేఫ్వే ఉద్యో గులు ఇవి
నిర్ధా రించుకోవాలి:
• బిల్లు లు, చెల్ల ింపులు లేదా ఏవ�ైనా ఇతర అకౌంటింగ్
లేదా అంతర్గ త లావాదేవీలు అన్నీ వినియోగదారుల
ఒప్పందాలు మరియు అమోద యంత్రాంగానికి
అనుగుణంగా ఉండాలి.
• బహిర్గతం చేయని లేదా నమోదు చేయని నిధి
లేదా ఆస్థిని ఏ ప్రయోజనం కొరకు కూడా ఖాయం
చేయకూడదు.
• ప్రధాన బ్యాంకులచే సంప్రదాయకంగా వినియోగించబడే
చెక్కులు లేదా ఇతర ఆమోదయోగ్యమ�ైన బదిలీ
ద్వారా, అది కూడా అధికారం కలిగిన ఉద్యో గుల
ద్వారా తప్ప, చెల్ల ింపు ఖాతా నుండి డబ్బులు
తీయకూడదు, మరియు ఏ చెక్ను కూడా “నగదు”గా
చెల్ల ించేలా చేయకూడదు లేదా ఇతర గుర్తింపులేని
చెల్ల ింపుదారుకు చెల్ల ించకూడదు.
• ఏ కారణం వల్ల న�ైనా బ్రాండ్సేఫ్వే లేదా ఇతర అనుబంధ
సంస్థల పుస్త కాలు మరియు నమోదులలో తప్పుడు
లేదా కృత్రిమ ఎంట్రీలను చేయకూడదు, మరియు ఏ
ఉద్యో గి కూడా ఇటువంటి ఎంట్రీకి దారితీసే ఏ ఏర్పాట్ల లో
పాల్గొనకూడదు.
• ఒక చెల్ల ింపుకు అనుబంధంగా ఉన్న పత్రా లలో
ప్రకటించిన ప్రయోజనానికి కాకుండా, ఆ చెల్ల ింపు
యొక్క ఏ భాగమ�ైనా ఇతర ప్రయోజనానికి
ఉపయోగించబడే ఉద్దేశంతో లేదా అవగాహనతో,
ఏ చెల్ల ింపును కూడా అమోదించకూడదు లేదా
చేయకూడదు.
• వర్తించే నమోదు నిల్వ విధానాలకు అనుగుణంగా
పత్రా లు మరియు నివేదికలను నిల్వ చేయాలి.
II. అకౌంటింగ్ విధానాలు మరియు నియంత్రణలు

బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క అర్థిక మరియు అకౌంటింగ్ విధానాలు
లేదా మీ ప్రాంతానికి లేదా వ్యాపారానికి సంబంధించిన
ప్రత్యేకమ�ైన విధానాలు లేదా స్థా నిక చట్టాలు మరియు
నియంత్రణలు మరియు యు.ఎస్. సాధారణంగా
అంగీకరించిన అకౌంటింగ్ నియమాలకు అనుగుణంగా ఆర్థిక
స్టేట్మెంట్ల తయారు చేయడానికి మరియు మా ఆస్థు లన్నిటికీ
బాధ్యత వహించడానికి, ఆర్థిక లావాదేవీలను తయారుచేసే
లేదా నమోదు చేసే ఉద్యో గులు, అన్ని లావాదేవీలను
తక్షణం, ఖచ్చితంగా మరియు సంపూర్ ణంగా మా పుస్త కాలు
మరియు రికార్డు లలో నమోదయ్యేలా బాధ్యత వహించాలి.
బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క ఆర్థిక స్టేట్మెంట్ల ను సమీక్షించే లేదా
ఆడింటింగ్లో పాల్గొనే ఏ స్వతంత్ర అకౌంటెంట్ని అయినా,
బలవంతపెట్టడం, దారితప్పించడం లేదా మోసపూరితంగా
ప్రభావితం చేయడం బ్రాండ్సేఫ్వే ఉద్యో గులందరికీ నిషేధం.
III. సహాయక డాక్యుమెంటేషన్
ఇన్వాయిస్లు , చెక్ వినతులు మరియు ప్రయాణ
ఖర్చుల నివేదికలు లాంటి లావాదేవీల కొరకు సహాయక
డాక్యుమెంటేషన్ అనేది అసలు లావాదేవీలను ఖచ్చితంగా
మరియు సంపూర్ ణంగా వివరించాలి. ఒక చెల్ల ింపుకు
సహాయకంగా ఉన్న పత్రా లలో వివరించిన ప్రయోజనానికి
కాకుండా, ఆ చెల్ల ింపు యొక్క ఏ భాగమ�ైనా ఇతర
ప్రయోజనానికి ఉపయోగించబడే ఉద్దేశంతో లేదా
అవగాహనతో, ఏ చెల్ల ింపును కూడా బ్రాండ్సేఫ్వే నిధుల
నుండి చెల్ల ించవద్దు . సహాయక డాక్యుమెంటేషన్ ఖచ్చితంగా
ఉండాలి మరియు చట్టం లేదా బ్రాండ్సేఫ్వే విధానాల ప్రకారం
నిల్వ చేయాలి.
ఏద�ైనా ప్రభుత్వ సంస్థ యొక్క న్యాయ పరిధిలో ఉన్న ఏద�ైనా
విషయంప�ై విచారణ లేదా తగిన నిర్వహణను ఆటంకపరచే,
ప్రభావితం చేసే లేదా అడ్డు కునే ఉద్దేశంతో డాక్యుమెంట్ల ను
లేదా రికార్డు లను మార్చకుండా, నాశనం చేయకుండా లేదా
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అసత్యీకరించకుండా బ్రాండ్సేఫ్వే ఉద్యో గులను ఖచ్చితంగా
నిషేధిస్తా రు.
IV. వక్రీకరణలు, తప్పుడు నివేదికలు మరియు మోసం
ఎటువంటి మోసాన్నైనా కనుగొనడం, నివేదించడం మరియు
అన్నింటికంటే ఎక్కువగా నిరోధించడం చాలా ముఖ్యం.
ఎవ్వరూ నిజాల వక్రీకరణ లేదా నివేదికల అసత్యీకరణను
వ్యవస్థీకరించకూడదు లేదా కనీసం పరిగణించకూడదు. ఈ
నియమావళి మరియు ఇందులోని విధానాల ఉల్లంఘన
అనువర్తించే చట్టం ప్రకారం, ఉద్యో గం యొక్క తాత్కాలిక
నిలిపివేత మరియు తొలగింపు మరియు/లేదా క్రిమినల్
మరియు/లేదా సివిల్ ప్ రొ సీడింగ్స్ ప్రా రంభించడంతో సహా,
కానీ వీటికే పరిమితం కాని, క్రమశిక్షణా చర్యలకు ఆధారం
అవ్వవచ్చు.
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సంస్థ ఆస్థు లు

మన ఆస్థు లను కాపాడుకోవడం అనేది బ్రాండ్సేఫ్వే
యొక్క ఉద్యో గులు, అధికారులు మరియు డ�ర
ై క
ె ్టర్లందరి
బాధ్యత. బ్రాండ్సేఫ్వే ఉద్యో గులు ఇటువంటి ఆస్థు లను
వ్యర్థం మరియు దుర్వినియోగం నుండి కాపాడుకుంటూ,
వాటిని జాగ్రత్తగా, సగౌరవంగా ఉపయోగించాలి మరియు
నిర్వహించాలి. బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క ఆస్థు లు కేవలం
భౌతిక ఆస్థు లు, పరికరాలు మరియు నిలువల జాబితా
మాత్రమే కాదు, అందులో సెక్యూరిటల
ీ ు మరియు నగదు,
ఆఫీసు సామగ్రి మరియు సరఫరాలు మరియు సమాచార
వ్యవస్థ ల వంటి ప్రత్యక్ష ఆస్థు లు కూడా ఉన్నాయి. ఇందులో
వినియోగదారుల జాబితాలు, ధరల సమాచారం, సాఫ్ట్ వేర్,
పేటెంట్
లు , ట్రేడ్మార్కులు, కాపీ హక్కులు మరియు ఇతర
యాజమాన్య సమాచారం మరియు ఆచరణాత్మక న�ప
ై ుణ్యం
వంటి మేధో సంపత్తి కూడా ఉన్నాయి.
I. ఉత్పత్తు లు మరియు సేవలు
మా ఉత్పత్తు లు మరియు సేవలు బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క ఆస్థి.
ఉద్యో గులు తమ ఉపాధి సమయంలో బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క
ఉత్పత్తు లు మరియు సేవల యొక్క అభివృధ్ధి, మెరుగుదల
మరియు అమలు కొరకు అందించిన సహకారం బ్రాండ్సేఫ్వే
యొక్క ఆస్థి, మరియు ఆ ఉద్యో గి ఉపాధి నిలుపుదల
తరువాత కూడా అలాగే ఉంటుంది.
II. నిధులు
ఉద్యో గులు, అధికారులు మరియు డ�ర
ై క
ె ్టర్లు , వారికి
కేటాయించిన ఏవ�న
ై ా బ్రాండ్సేఫ్వే నిధులకు వారే వ్యకతి గ
్ తంగా
బాధ్యులు. నోటలు ్, చెక్స్, క్రెడట్
ి లేదా చార్జ్ కార్డు లు, నగదు
ఆర్డర్లు , తపాలా, బిల్లు లు, చెల్ల ింపు క్లెయిమ్
లు , చెల్ల ింపులు,
పుచ్చుకునేవి, అంచనాలు, పేచక
ె ్లు , ఖర్చు చెల్ల ింపులు
మరియు ఇన్వాయిస్లు బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క నిధులలో
ఉంటాయి, కానీ వీటికే పరిమితం కాదు. బ్రాండ్సేఫ్వే నిధుల
సంరక్షణ, ఉపయోగం మరియు నమోదులో ఈ క్రింది విధంగా
జాగ్రత్త వహించాలి:
• సంస్థ నిధుల భద్రత కొరకు బ్రాండ్సేఫ్వే నిబంధనలకు
కట్టుబడి ఉండడం ద్వారా;
• సంస్థ నిధులు లేదా సంస్థ చెల్ల ించే వ్యక్తిగత నిధులకు
బదులుగా బ్రాండ్సేఫ్వే మంచి విలువను పొందేలా
నిర్ధా రించుకోవాలి;
• సహేతుకమ�న
ై , నిజమ�న
ై మరియు అనుమతించబడిన

•

ఖర్చులకు మాతమ
్ర ే చెల్ల ింపు అడగాలి; మరియు
మనం ఆమోదించిన రికార్డు లు బ్రాండ్సేఫ్వే నిధుల
యొక్క సరన
�ై ఉపయోగాన్ని పతి
్ర ఫలించల
ే ా
మరియు అవి ఖచ్చితంగా, నిజాయితీగా మరియు
సమయానికి తయారయ్యేలా నిర్ధా రించుకోవాలి.

III. కంప్యూటర్లు , సర్వర్లు మరియు సాఫ్ట్ వేర్
బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క కంప్యూటర్లు , సర్వర్లు , ఎలక్ట్రా నిక్
మీడియా సస
ి ్టంలు మరియు బ్రాండ్సేఫ్వే కంప్యూటర్
సస
ి ్టంలోకి ఎక్కించిన సమాచారం అంతా బ్రాండ్సేఫ్వే
యొక్క ఆస్థి, ఇది వర్తించే చట్టానికి లోబడి ఉంటుంద.ి
బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క ఇ-మయి
ె ల్ వ్యవస్థ , ఎలక్ట్రా నిక్
కమ్యునికేషన్ వ్యవస్థ మరియు ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్
అనేవి సంస్థ వ్యాపారాన్ని నిర్వహించడానికి
సమర్థవంతంగా, న�తి
ై కంగా, నేరము కాని విధంగా
మరియు చట్టబద్ధమన
�ై పద్ధతిలో ఉపయోగించుకోవడానికి
ఉద్దేశించబడి, అందించబడినవి. బ్రాండ్సేఫ్వే కొన్ని
సందర్భాలలో ఇ-మయి
ె ల్ మరియు ఇంటర్నెట్ సవ
ే లను
వ్యకతి గ
్ త ఉపయోగానికి అనుమతించవచ్చు, అయితే
అటువంటి ఉపయోగం సమర్థవంతంగా, న�తి
ై కంగా,
నేరం కాని విధంగా మరియు చట్టబద్ధంగా ఉండాలి
మరియు సంస్థ వ్యాపార నిర్వహణను లేదా ఉద్యో గి
యొక్క పని సంబంధత
ి బాధ్యతలను పూరతి ్ చయ
ే డంలో
ఆటంకపరచకూడదు.
ఉద్యో గులు వర్తించే బ్రాండ్సేఫ్వే విధానాలు లేదా
మీ ప్రాంతానికి లేదా వ్యాపారానికీ పత
్ర యే్ కమ�న
ై
విధానాలను పాటించవలసిందగ
ి ా మరియు ఈ
వనరుల వ్యకతి గ
్ త ఉపయోగంలో సరన
�ై అంచనా
మరియు నియంతణ
్ర ని ఉపయోగించవలసిందగ
ి ా
ఆశించబడుతుంద.ి ఇలా చయ
ే డంలో వ�ఫ
ై ల్యం అనేది
ఈ నియమావళి యొక్క ఉల్లంఘన అవుతుంది
మరియు ఫలితంగా వ్యకతి గ
్ త ఉపయోగం కొరకు కొన్ని
లేదా అన్ని వనరులను నిలిపవ
ి య
ే డం జరుగుతుంద.ి
బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క కంప్యూటర్ భదత
్ర ా రక్షణలను
అశక్త పరిచ,ే అసఫలతను కలిగించే లేదా దాటవేసే ఏ
పయ
్ర త్నమ�న
ై ా ఉద్యో గం యొక్క తాత్కాలిక నిలిపవ
ి త
ే
లేదా తొలగింపుతో సహా, కానీ వీటికే పరిమితం కాని,
క్రమశిక్షణా చర్యలకు ఆధారం అవ్వవచ్చు.
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“వ్యక్తిగత సమాచారం”, (పేరు, ఇంటి మరియు ఆఫీసు
చిరునామా సమాచారం వంటివి) సేకరణ, ప్రా సెసింగ్
మరియు ఉపయోగాన్ని మరిన్ని దేశాలు కఠినంగా
నియంత్రిస్తు న్నాయి. బ్రాండ్సేఫ్వే విధానాలు మరియు
ఏవ�న
ై ా ఇతర వర్తించే ఒప్పంద బాధ్యతలకు అదనంగా,
వ్యక్తిగత సమాచారం సేకరించే మరియు ప్రా సెస్ లేదా
ఉపయోగించే అధికార పరిధి యొక్క వర్తించే చట్టాలు
మరియు నియంత్రణలను బ్రాండ్సేఫ్వే ఉద్యో గులు తప్పకుండా
పాటించాలి.
సో షల్ నెట్వర్కింగ్ యొక్క వినియోగం అనేది విలువ�న
ై
పరికరం కాగలదు. అయితే, సరిగ్గా ఉపయోగించకపో త,ే
సో షల్ నెట్వర్కింగ్ మిమ్మల్ని మరియు బ్రాండ్సేఫ్వేని
అదనపు ప్రమాదాలకి లోను చేయవచ్చు. సరిగ్గా
అమోదించబడితే తప్ప, బ్రాండ్సేఫ్వే లేదా మీ వ్యాపార కేంద్రం
గురించి వివరాలను పో స్ట్ చేయడానికి సో షల్ నెట్వర్కింగ్ని
ఎప్పుడూ ఉపయోగించకండి. బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క పేరుతో
ఏ సో షల్ మీడియా వేదక
ి లప�ై అకౌంట్ను (ప్రత్యక్షంగా లేదా
పరోక్షంగా) సృష్టించవద్ద ని మరియు/లేదా బ్రాండ్సేఫ్వే
తరఫున మరియు/లేదా కొరకు సో షల్ మీడియా వేదక
ి ప�ై
ఏదీ పో స్ట్ లేదా కమ్యునికేట్ చేయకూడదని ఉద్యో గులు,
ఆఫీసర్లు మరియు డ�ర
ై క
ె ్టర్లకు కఠిన సలహా ఇవ్వబడింద.ి
మీరు సో షల్ మీడియాప�ై బ్రాండ్సేఫ్వే లేదా మీ వ్యాపార
కేంద్రం గురించి తప్పుడు సమాచారంతో సహా, ఏద�న
ై ా పో స్ట్
అయ్యి ఉండడం చూస్తే , మీ మేనజ
ే ర్కు లేదా కాంప్ల యన్స్
అధికారికి తెలపండి.
IV. యాజమాన్య మరియు రహస్య సమాచారం
అందరు ఉద్యో గులు, అధికారులు మరియు డ�ర
ై క
ె ్టర్లకు
బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క యాజమాన్య మరియు రహస్య
సమాచారాన్ని కాపాడవలసిన మరియు దాన్ని అనధక
ి ారిక
బహిర్గతం నుండి సంరక్షించవలసిన బాధ్యత ఉంది. ఏద�న
ై ా
ఒప్పందం ప్రకారం ఒకవేళ సంస్థ మరింత కఠినమ�న
ై
రహస్యాన్ని కాపాడవలసిన బాధ్యతను కలిగి ఉంటే,
ఉద్యో గులు, అధికారులు మరియు డ�ర
ై క
ె ్టర్లు అటువంటి
మరింత కఠినమ�న
ై బాధ్యతలకు లోబడి ఉండాలి. ఏవ�న
ై ా
కారణాలుంటే, ఈ బాధ్యత ఉద్యో గం మానేసన
ి తరువాత
కూడా కొనసాగుతుంది.
రహస్య సమాచారం అంటే బ్రాండ్సేఫ్వేకి సంబంధించిన
అన్ని బహిరంగం కాని సమాచారాలు, ఇందులో ప్రకటించని
ఉత్పత్తి , వ్యాపార, లేదా ఆర్థిక సమాచారం, స్వాధీన మరియు
ఉపసంహరణ ప్రణాళికలు, పో టీ స్థా నం, వ్యాపార వ్యూహాలు,
వినియోగదారుల సమాచారం, ఉత్పత్తి ధరలు మరియు
ఒకవేళ వెల్లడయితే పో టీదారులకి ఉపయోగకరం లేదా
బ్రాండ్సేఫ్వే, మన వినియోగదారులు లేదా సరఫరాదారులకి
హానికరం అయ్యే అన్ని ఇతర బహిరంగం కాని సమాచారాలు.
యాజమాన్య సమాచారం అంటే పేటెంట్
లు , ట్రేడ్మార్క్లు, కాపీ
హక్కులు, వ్యాపార రహస్యాలు మరియు అన్ని ఇతర
సున్నిత లేదా ప్రవ
ే సాంకేతిక, ఆర్థిక మరియు వ్యాపార
ై ట్
సమాచారం ఉంటాయి. అనధికారిక వెల్లడి మనకు దాని
విలువను తీసివస
ే ్తుంది మరియు ఇతరులకు అనుచిత
ప్రయోజనాన్ని ఇస్తుంది.
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బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క యాజమాన్య మరియు రహస్య
సమాచారం సరన
�ై అధక
ి ారం లేకుండా ఎవ్వరికీ వల
ె ్ల డి
చయ
ే కూడదు. యాజమాన్య మరియు రహస్య పత్రా లను
సురక్త
షి ంగా మరియు భద్రంగా ఉంచండి. సామాన్య
వ్యాపార కార్యకలాపాల సమయంలో, సరఫరాదారులు,
వినియోగదారులు మరియు పో టీదారులు కొన్నిసార్లు
వారి వ్యాపారం యొక్క యాజమాన్య సమాచారాన్ని మీకు
తలి
ె యజేయవచ్చు. ఈ నమ్మకాలని గౌరవించాలి.
సాధారణంగా, మన వ్యాపారం నిర్వహించప
ే ్పుడు ఒక
పో టీదారు గురించి బహిరంగ సమాచారాన్ని పో గు చయ
ే డం
మరియు దానిని ఉపయోగించుకోవడం అనుచితం
మరియు చట్టవ్యతిరేకం కాదు. పో టీ మేధస్సును న�తి
ై కంగా
మరియు పో టీదారుల యొక్క యాజమాన్య సమాచారాన్ని
కాపాడే చట్టాలు మరియు నియంతణ
్ర లకు అనుగుణంగా
సక
ే రించాలి. ఉదాహరణకు, ఇటువంటి మేధస్సును బహిరంగ
వనరుల నుండి, అంటే వబ
ె ్సైట్
లు , పక
్ర టనలు, బ్రో చర్లు ,
లేదా బహిరంగ పద
్ర ర్శనల నుండి సక
ే రించడం సరన
�ై ద,ే
కానీ మాజీ ఎంప్లో యర్ ఆ మాజీ ఎంప్లో యర్ పో టీదారుడు
అయినా కూడా, వారి నుండి యాజమాన్య సమాచారాన్ని
ఉపయోగించుకోవడం సరన
�ై ది కాదు. బ్రాండ్సేఫ్వే మన
పో టీదారుల యొక్క యాజమాన్య మరియు రహస్య
సమాచారాన్ని గౌరవిస్తుంది మరియు మా ఉద్యో గులు
ఇటువంటి యాజమాన్య లేదా రహస్య సమాచారాన్ని
అందుకోకుండా కాపలా కాస్తుంద.ి
V. దొ ంగతనాన్ని నిరోధించడం
సాధారణ ముందు జాగ్రత్త చర్యలను తీసుకోవడం మరియు
సంస్థ ఆస్థితో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం ద్వారా, దొ ంగతనం
లేదా దుర్వినియోగం వల్ల జరిగే బ్రాండ్సేఫ్వే ఆస్థు ల యొక్క
నష్టా లను పరిమితం చయ
ే ండి. పరికరాలు, సరఫరాలు
మరియు సామగని
్రి తాళం వేసి పెట్టండి, అనుమానాస్పద
వ్యక్తు లు లేదా చర్యల గురించి సమాచారం అందించండి
మరియు అనధక
ి ారిక వ్యక్తు ల సమక్షంలో బ్రాండ్సేఫ్వే రహస్య
సమాచారంప�ై చర్చలను చయ
ే కండి.

బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క
సంఘం

బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క శ్రా మిక వర్గం అనేక సంస్కృతులు,
జాతులు, భాషలు మరియు జీవన శ�ల
ై ులను
ప్రతిబింబిస్తా యి. మేము సేవలందించే మార్కెట్లంత
వ�వి
ై ధ్యంగా ఉండే ఒక శ్రా మిక వర్గాన్ని ఆకర్షించి, అభివృధ్ధి
చేస,ి నిలుపుకునేందుకు మేము కృషి చేస్తా ము మరియు
మా వ�వి
ై ధ్యం యొక్క బలాన్ని స్వీకరించే, ఉద్యో గులు
పరస్పర గౌరవంతో వ్యవహరించే, వివక్ష లేని, అందరినీ
కలుపుకునే పని వాతావరణాన్ని నిర్ధా రిస్తా ము.
I. సముచిత ఉద్యో గ మార్గ దర్శకాలు
వయసు, జాతి, జాతీయత, వ�క
ై ల్యం, లింగం, తెగ, మతం,
జాతీయత మూలం, వ�వ
ై ాహిక స్థితి, ల�ంై గిక ధో రణి, మిలిటరీ
సేవ, అనుభవజ్ఞుల హో దా లేదా చట్టం సంరక్షించే ఇతర
లక్షణాల ఆధారంగా వివక్ష లేకుండా మేము అన్ని ఉద్యో గాలు
మరియు ఇతర వ్యాపార నిర్ణయాలను తీసుకుంటాము.
ఉద్యో గం యొక్క షరతులు మరియు నిబంధనలకు
సంబంధించి వివక్షను మేము నిషేధస
ి ్తా ము. అదనంగా, స్త్రీలు,
మ�న
ై ారిటల
ీ ు, వ�క
ై ల్యాలు ఉన్న వారు మరియు అనుభవజ్ఞుల
హో దా కలిగిన వారికి ఉద్యో గావకాశాలు పెరగ
ి ల
ే ా చట్ట బద్ధ
నిశ్చయాత్మక చర్యలను తీసుకుంటాము.
II. సానుకూల పని వాతావరణం
మేము అన్ని రకాల వేధింపులను నిషేధస
ి ్తా ము. ఇందులో
లింగం, తెగ, జాతి, ల�ంై గిక ధో రణి, భౌతిక లేదా మానసక
ి
వ�క
ై ల్యం, వయసు, మతం, అనుభవజ్ఞు ని హో దా, జాతీయ
మూలం లేదా ఏ ఇతర చట్ట పరంగా సురక్షితమ�న
ై హో దాకు
సంబంధించి, ఏ ఉద్యో గినన
�ై ా లక్ష్యం చేసుకుని ఎటువంటి
అప్రతిష్ఠ ను కలిగించే, అవమానించే, ఇబ్బంది కలిగించే లేదా
భయపెట్టే ప్రవర్త న ఉన్నాయి.
అదనంగా, బ్రాండ్సేఫ్వే ఆవరణలో ఉండగా లేదా బ్రాండ్సేఫ్వే
వ్యాపారంప�ై ఉండగా, బ్రాండ్సేఫ్వే ఉద్యో గులు ఎటువంటి
దాడులు, ప్రతికూల భౌతిక సంపర్కాలు, లేదా భయపెట్టడం,
పో రాటాలు, సతాయించడం, భౌతిక హాని లేదా హింస

కలిగిస్తా మనే మౌఖిక బద
ె ర
ి ంి పులు, లేదా బద
ె ర
ి ంి చ,ే పతి
్ర కూల
లేదా వేధించే స్వభావం కల ఎటువంటి ఇతర చర్యలలోనూ
పాల్గొనకూడదు. వేధింపులకి పాల్పడే లేదా దాన్ని మాఫీ
చస
ే ే ఎవరన
�ై ా ఉపాధి యొక్క తాత్కాలిక నిలిపవ
ి త
ే లేదా
తొలగింపుతో సహా, కానీ వీటికే పరిమితం కాని క్రమశిక్షణా
చర్యలకు గురి కావచ్చు.
III. ల�ంై గిక వేధింపు
ఏ ఉద్యో గి, అధక
ి ారి, డ�ర
ై క
ె ్టర్ లేదా బ్రాండ్సేఫ్వేతో సంబంధం
ఉన్న ఏ వ్యకతి ్ అయినా ల�ంై గిక వేధింపులకి గురి
కాకూడదని మేము నిబద్ధతతో ఉన్నాము. గౌరవం,
సమాన అవకాశాలను ప్రో త్సహించే మరియు ల�ంై గిక
వేధింపులతో సహా చట్టవ్యతిరేకమ�న
ై వివక్షా చర్యలు లేని పని
వాతావరణాన్ని అందించడానికి మేము కృషి చస
ే ్తా ము.
వృత్తి పరమ�న
ై అమరిక లేదా ఇతర పద్ధతి లేదా రూపంలో
స్వాగతించని ల�ంై గిక పురోగతి/ల�ంై గిక వేధింపులు, ల�ంై గిక
సహాయాల కొరకు అభ్యర్థనలు, మరియు ఇతర ల�ంై గిక
స్వభావం కల మౌఖిక లేదా భౌతిక పవ
్ర ర్తన, ఇంకా ల�ంై గికంగా
అసహ్యకరమ�న
ై పద
్ర ర్శనలను మేము నిషధ
ే స
ి ్తా ము. ల�ంై గిక
వేధింపుల సమస్యలని సరిగ్గా లేవనెత్తి న లేదా ల�ంై గిక
వేధింపులప�ై ఫర
ి ్యాదును నమోదు చస
ే న
ి ఏ ఉద్యో గిప�ై
అయినా పతీ
్ర కారం తీర్చుకోవడం కఠినంగా నిషధ
ే ించబడింద.ి
ఒక రహస్య పరిశోధన తరువాత, ల�ంై గిక వేధింపులకి లేదా
మరొకరిప�ై పతీ
్ర కార చర్యకి పాల్పడిన ఏ వ్యకతి ్ అయినా ఉపాధి
యొక్క తాత్కాలిక నిలిపవ
ి త
ే లేదా తొలగింపుతో సహా, కానీ
వీటికే పరిమితం కాని క్రమశిక్షణా చర్యలకు గురి కావచ్చు.
IV. అనుచిత సంబంధాలు
యాజమాన్యంలో ఉన్న వ్యకతి క
్ ి మరియు వారికి అధక
ి ారం
ఉన్న ఇంకొక వ్యకతి క
్ ి మధ్య అంగక
ీ ారంతో కూడిన ల�ంై గిక
లేదా శృంగార సంబంధాల వలన అధక
ి ార దుర్వినియోగ
సమస్యలు తలెత్తు తాయి. అందులో పాల్గొంటున్నవారికి
పతి
్ర కూల పర్యవసానాలు ఎదురవ్వనప్పటిక,ీ అటువంటి
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శృంగార సంబంధాలు సంభావ్యంగా ఆసక్తు ల వివాదాన్ని
సృష్టించవచ్చు, లేదా తోటి ఉద్యో గుల నుండి ఆ
పాల్గొనువారు అనుచిత లేదా పక్షపాత ప్రవర్త న ఆరోపణలను
ఎదుర్కోవచ్చు. పని స్థ లంలో ల�ంై గిక లేదా శృంగార
సంబంధాల వల్ల సాధ్యమయ్యే పతి
్ర కూల పర్యవసానాలను
ఉద్యో గులందరూ గుర్తించాలి. ఇటువంటి సంబంధాలలో
పాల్గొనేవారు ఆ సంబంధాలను జాగ్రత్తగా పరిగణించాలి
మరియు పాల్గొనేవారి ప్రవర్త న గురించి ఇతరుల నుండి
ఏవ�న
ై ా అభ్యంతరాలు లేదా పనిస్థ లంప�ై వారి సంబంధం
యొక్క ప్రభావం ఎక్కడ�త
ై ే చట్టం లేదా నిబంధన ద్వారా
ఇతరత్రా నిషేధించబడలేదో , అక్కడ మీ మానవ వనరుల
ప్రతినిధికి నివేదించబడాలి,
V. పనిస్థ లంలో గోప్యత
ఉద్యో గులు, అధికారులు మరియు డ�ర
ై క
ె ్టర్ల గోప్యతా
హక్కులను మేము గౌరవిస్తా ము. సిబ్బంది రికార్డు లు,
వ్యక్తిగతంగా-గుర్తించగల సమాచారం మరియు మా
ఉద్యో గులకు సంబంధించిన ఇతర వ్యక్తిగత సమాచారం కేవలం
వ్యాపార, చట్ట పరమ�న
ై లేదా ఒప్పంద ప్రయోజనాల కొరకు
మాత్రమే దాచి ఉంచబడతాయి, మరియు అవి వాస్త వానికి
చట్టం, ప్రభుత్వ నిబంధన ద్వారా అవసరమ�న
ై ంత కాలం లేదా
వాటి ఉపయోగం ఉన్నంత కాలం మాత్రమే ఉంచబడతాయి.
చట్ట పరమ�న
ై మరియు సంబంధిత వ్యాపార అవసరం ఉన్న
అధికారం ఇవ్వబడిన బ్రాండ్సేఫ్వే ఉద్యో గులకు మాత్రమే
ఉద్యో గి యొక్క రికార్డు ల ప్రా ప్యతకు పరిమితి చేయబడింద.ి
సర�న
ై అధికారం లేకుండా బ్రాండ్సేఫ్వే బయటివారికి ఎవరికన
�ై ా
ఉద్యో గి యొక్క వ్యక్తిగత సమాచారం అందించబడదు.
ఉద్యో గుల గోప్యతను నిర్వహించే ప్రయత్నంలో, వర్తించే
చట్టానికి అనుగుణంగా ఆఫీసులు, డెస్కులు, లాకర్లు ,
బ్యాగులు మరియు వాహనాలతో సహా, కానీ వీటికే పరిమితం
కాని సంస్థ యొక్క ఆస్థి ఉపయోగాన్ని పర్యవేక్షించే హక్కును
బ్రాండ్సేఫ్వే కలిగి ఉంది. అదనంగా బ్రాండేసఫ
ే ్వే యొక్క
కమ్యునికేషన్ మరియు కంప్యూటర్ వ్యవస్థ లను, అంటే
కంప్యూటర్ నెట్వర్క్లు, డేటా ఫ�ళ
ై ్ళు, ఇ-మెయిల్, ఇంటర్నెట్
ఉపయోగం మరియు వాయిస్ మెయిల్ల ను, సాంకేతికత
యొక్క చిత్త శుద్ధి ని నిర్ధా రించడానికి, మోసం మరియు
దుర్వినియోగం నుండి రక్షించుకోవడానికి, అనధికార ప్రా ప్యత
లేదా ఉపయోగాన్ని కనుగొనడానికి, మరియు ఇతర వ్యాపార
ప్రయోజనాల కొరకు, వర్తించే చట్టానికి అనుగుణంగా సంస్థ
పర్యవేక్షించవచ్చు లేదా చూడవచ్చు.
VI. యూనియన్లు మరియు శ్రా మిక వర్గ ప్రా తినిధ్యం
సమిష్టి ప్రా తినిధ్యం ఉన్నచోట్ల, బ్రాండ్సేఫ్వే మంచి విశ్వాసం
మరియు పరస్పర గౌరవం అనే సూత్రా ల ఆధారంగా ఆ
ప్రా తినిధ్య సంస్థ లతో ఒక సంబంధాన్ని ఏర్పరచడానికి కృషి
చేస్తుంది.
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పర్యావరణం, ఆరోగ్యం
మరియు భద్రత
ఒక భద్రమ�ైన మరియు ఆరోగ్యకరమ�ైన పని స్థలాన్ని
స్థా పించి, నిర్వహించడం మరియు పర్యావరణం ప�ై మా
వ్యాపారం యొక్క ప్రభావం కనిష్టంగా ఉండేలా నిర్వహించడం
అనేది మా విధానం. ఉద్యో గి ఆరోగ్యం, భద్రత మరియు
పర్యావరణ రక్షణకి సంబంధించిన అన్ని నియంత్రణా
అవసరాలను బ్రాండ్సేఫ్వే పాటిస్తుంది. మేము ప్రతి
బ్రాండ్సేఫ్వే ఉద్యో గి నుండి ఆశించేది:
• పో స్ట్ చేయబడిన హెచ్చరికలు మరియు
నియంత్రణలను గమనించడం.
• పనిచేస్తు న్న సమయంలో జరిగిన ఏద�ైనా సంఘటన
లేదా గాయం, లేదా మీకున్న ఏద�ైనా పర్యావరణ
లేదా భద్రతా ఆందో ళన గురించి తక్షణమే సర�ైన
యాజమాన్యానికి సమాచారం అందించడం.
• మన ఇ.హెచ్. మరియు ఎస్. విధానాలు మరియు
మాన్యువల్స్, ఆవర్త న సురక్షా బులెటిన్లు మరియు
ఎప్పటికప్పుడు జారీ చేయబడే హెచ్చరికలను చదివి,
అర్థం చేసుకుని వాటికి అనుగుణంగా ఉండడం.
I. భద్రతా విధానాలు మరియు కార్యక్రమాలుు
మా ఉద్యో గులు, వినియోగదారులు, ఇతర కాంట్రాక్టర్లు
మరియు ప్రజల యొక్క భద్రత, ఆరోగ్యం మరియు
బాగోగులను సంరక్షించడంలో మరియు పర్యావరణాన్ని
కాపాడడంలో రాజీలేని నిబద్ధ తకు మేము కట్టుబడి
ఉన్నాము. సంరక్షించే మరియు మా ఇ.హెచ్. మరియు
ఎస్. కార్యక్రమాలలో మా ఉద్యో గులందరినీ పాల్గొనేలా చేసే
మా సంస్కృతి, భద్రతా ప్రవర్త నకి మరియు ప్రమాదాలను
చురుకుగా నిరోధించడానికి స్పూర్తినిస్తుంది. మా సంస్థ
యొక్క నిబద్ధతలు:
• ప్రత్యేక శిక్షణలు, సర�ైన పరికరాలు మరియు పరిశమ
్ర లో
ముందంజలో ఉన్న విధానాలను అందించడం ద్వారా
మా ఉద్యో గుల నుండి ఉత్త మమ�ైన ఇ.హెచ్. మరియు
ఎస్. పనితీరుని సాధ్యం చేయడం.
• మా వినియోగదారులకు సురక్షితమ�ైన ఉత్పత్తు లు
మరియు సేవలను బ్రాండ్సేఫ్వే అందించేలా

•

•

•

•

నిర్ధా రించడానికి, మా ఇ.హెచ్. మరియు ఎస్.
విజయాలలో పాల్గొనడానికి మరియు సురక్షితమ�ైన
పని విధానాలు మరియు ప్రవర్త నలను బలపరచడానికి
మా ఉద్యో గులకు సాధికారతనివ్వడం.
సానుకూల ప్రవర్త నలను బలపరచడం మరియు
ఇ.హెచ్. మరియు ఎస్. యొక్క లక్ష్యాలు మరియు
ఆదర్శాలు సాధించేలా అవసరమ�ైన చోట్ల జోక్యం
చేసుకోవడంతో సహా మా పని స్థలాలు మరియు
మానవ పనితీరును, గమనించడం మరియు ఆడిట్
చేయడం.
ముందంజలో ఉన్న మరియు వెనకబడి ఉన్న సూచిక
సమాచారం, ధో రణి విశ్లేషణ, ఉద్యో గి ఇన్పుట్, ఆరోగ్యం
మరియు భద్రతా కమిటీ ఫీడ్బ్యాక్ మరియు పరిశమ
్ర లో
ఉత్త మ విధానాలను ఉపయోగించి మా ఇ.హెచ్.
మరియు ఎస్. పనితీరును పర్యవేక్షించడం.
ఉద్యో గులు, వినియోగదారులు మరియు ఇతర
వాటాదారులకు మా ఇ.హెచ్. మరియు ఎస్. పనితీరు
ఫలితాలను, దిద్దు బాటు మరియు నివారణా చర్యలను
ప్రకటించడం,
పరిశమ
్ర లో ముందంజలో ఉండే పనితీరును
నిర్వహించడానికి మా ఇ.హెచ్. మరియు ఎస్.
కార్యక్రమం మరియు ప్రక్రియలను నిరంతరం
మెరుగుపరచడం.

II. పని స్థలంలో మద్యం మరియు మాదకద్రవ్యాలు
మద్యం మరియు ఇతర మాదక ద్రవ్యాల దుర్వినియోగం
అనేది పని స్థలంలో ఉత్పాదకత నష్టా లు, ప్రమాదాలు,
గ�ైర్హా జరు, ఆలస్యంగా రావడం మరియు గొడవలతో సహా
వారి కుటుంబాలు మరియు సంఘాలలో మానవ మరియు
ఆరోగ్య నష్టా ల రూపంలో మా ఉద్యో గులు మరియు
బ్రాండ్సేప్వేకి ప్రముఖమ�ైన ఆందో ళనను సూచిస్తుంది.
పదార్థ దుర్వినియోగం లేని సురక్షిత పని వాతావరణాన్ని
అందించడానికి మేము నిబధ్ధు లమ�ై ఉన్నాము. ఉద్యో గులు,
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అధికారులు మరియు డ�ైరెక్టర్లు మద్యం లేదా చట్ట వ్యతిరేక
లేదా అనధికార మాదకద్రవ్యాల ప్రభావం లేకుండా, వారి
విధులను నిర్వహించగలిగే స్థితిలో పనికి రావాలి. సంస్థ
పనివేళల్లో , బ్రాండ్సేఫ్వే పరిసరాల్లో , లేదా వినియోగదారుల
ప్రదేశాలలో చట్ట వ్యతిరేక లేదా అనధికార మాదక ద్రవ్యాలు
లేదా మద్యం ఉపయోగించడం, కలిగి ఉండడం లేదా
పంపిణీ చేయడం నిషిద్ధం. బ్రాండ్సేఫ్వే యాజమాన్యం
చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలను సర�ైన అధికారులకు
నివేదిస్తుంది. ఉద్యో గులు, అధికారులు మరియు డ�ైరెక్టర్లు
తాము తీసుకుంటున్న ఏవ�ైనా వ�ైద్యులు సూచించిన
మందులు కూడా తమ విధులను నిర్వహించడంలో ఏ
విధమ�ైన ప్రభావం చూపకుండా లేదా ఆటంకపరచకుండా
చూసుకోవాలి.
అదనంగా, స్థా నిక చట్టం అనుమతించే చోట్ల, ప్రకటించిన,
ప్రకటించని లేదా యాధృచ్చిక మాదకద్రవ్య మరియు/
లేదా మద్యం పరీక్షకి లోబడి ఉండాలని ఉద్యో గులకు
మనవి. అక్రమ లేదా చట్ట విరుద్ధ మాదక ద్రవ్యాలు లేదా
మద్య సేవనం వాస్త వమని నిరూపణ అయితే, బ్రాండ్సేఫ్వే
ఉపాధి యొక్క తాత్కాలిక నిలిపివేత లేదా తొలగింపు సహా,
ఆ స్థా యి వరకు, కానీ వీటికే పరిమితం కాని క్రమశిక్షణా
చర్యలను చేపట్ట వచ్చు.
III. పర్యావరణాన్ని రక్షించడం
బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క ఉత్పత్తు లు, సేవలు, రవాణా
మరియు వ్యర్థ పదార్థా ల నిర్మూలనా కార్యకలాపాలు
పర్యావరణ పరిరక్షణ మరియు నిర్వహణకు వర్తించే
స్థా నిక చట్టాలు మరియు పర్యావరణ సంరక్షణలో ఉత్త మ
ఆచరణలకు అనుగుణంగా ఉండేలా నిర్ధా రించుకోవడానికి,
అన్ని అవసరమ�ైన చర్యలను చేపట్ట డానికి మేము
నిబధ్ధు లము. వీటిలో, బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క పర్యావరణ
నియంత్రణా కార్యక్రా మలను నిర్వహించడానికి నిపుణుల�ైన
సిబ్బందిని నియమించడం, సర�ైన ప్రమాణాలను అభివృధ్ధి
చేయడానికి ప్రభుత్వం మరియు పారిశ్రా మిక సమూహాలకు
సహకరించడం, కలుషితాల విడుదలను తగ్గించడానికి
లేదా తొలగించడానికి మా కార్యాచరణ సౌకర్యాలను
నిర్వహించడం, సంబంధిత పర్యావరణ నియంత్రణా
విషయాల గురించి మా ఉద్యో గులు మరియు సంఘంలోని
నివాసితులకు సమాచారం ఇవ్వడం, ప్రతిష్ఠా త్మక వ్యర్థ
నిర్మూలనా కాంట్రాక్టర్లతో మాత్రమే వ్యవహరించడం,
మరియు వర్తించే అన్ని చట్టాలు మరియు నియంత్రణలకు
అనుగుణంగా ఉండడం ఉన్నాయి. ఉద్యో గులు, అధికారులు
మరియు డ�ైరెక్టర్లు పర్యావరణ సంరక్షణకి సంబంధించిన
అన్ని వర్తించే చట్టాలు, నియమాలు మరియు
నియంత్రణలకు అనుగుణంగా వ్యవహరించాలని ఆశిస్తా ము.
కొన్ని అధికార పరిధులలో, పర్యావరణానికి హాని కలిగించే
కార్యకలాపాలకు వర్తించే గణనీయమ�ైన జరిమానాలు
ఉన్నాయి. ఇవి బ్రాండ్సేఫ్వేకి మరియు అందులో పాల్గొన్న
ఉద్యో గులకు వర్తింపజేయవచ్చు.
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ప్రజలకు ప్రకటనలు

ఆర్థిక పనితీరు, వాస్త విక ఒప్పందాలు మరియు
పెటటు ్బడిదారులు, నియంత్రణదారులు మరియు సాధారణ
ప్రజలకు ముఖ్యమ�ైన సమాచారంతో సహా, కానీ వాటికి
మాత్రమే పరిమితం కాని బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క సమాచారం
యొక్క అన్ని ప్రకటనలు ఖచ్చితంగా, మరియు వర్తించే
చట్టాలు మరియు నిబంధనలకు పూర్తి అనుగుణంగా
ఉన్నాయని నిర్ధా రించుకోవడానికి, ఇటువంటి ప్రకటనలు
ప్రత్యేకంగా స్థా పించిన మార్గా ల ద్వారా చేయబడతాయి.
మీకు ప్రత్యేకంగా అలా చేయడానికి అధికారం కలిగి
ఉంటే తప్ప, బ్రాండ్సేఫ్వే ఉద్యో గులు మరియు/లేదా ఈ
నియమావళి వర్తించే మూడవ పక్ష వ్యక్తు లు సెక్యూరిటీల
విశ్లేషకులు, ప్రెస్ లేదా ఇతర మాధ్యమం ప్రతినిధులు,
ప్రభుత్వ అధికారులు మరియు ఇతర బయటి వ్యక్తు లతో
బ్రాండ్సేఫ్వే విషయాలను చర్చించడం నిషేధం.

వ్యవహరించాలి మరియు ఇటువంటి ఏ విచారణలు లేదా
పరిశోధనల గురించ�ైనా బ్రాండ్సేఫ్వే జెనరల్ కౌన్సిల్కు వెంటనే
సమాచారం అందించాలి.
ఒక ప్రభుత్వ సంస్థ నుండి సమాచారం కొరకు వచ్చిన
అభ్యర్థ నను మన్నించడంలో మీ బాధ్యత ఎంత మేరకు ఉంది
అనేది సందిగ్ధంగా ఉంటే, బ్రాండ్సేఫ్వే జెనరల్ కౌన్సిల్ లేదా
చట్ట విభాగం నుండి మార్గ దర్శకత్వాన్ని కోరాలి.

I. ప్రెస్ విచారణలు, మీడియా సంప్రదింపులు మరియు
పెటటు ్బడిదారుల సంబంధాలు
అన్ని మీడియా విచారణలకు స్పందించడానికి మరియు
రహస్య లేదా సున్నిత సమాచారం అనుకోకుండా బహిర్గతం
అవ్వకుండా కాపాడుకోవడానికి ప్రెస్ విచారణలు, మీడియా
సంప్రదింపులు మరియు పెటటు ్బడి సంబంధాల సంస్థ
ప్రతినిధులు ఉన్నారు. మీడియా విచారణలను ఉద్యో గులు
ఎప్పుడూ బ్రాండ్సేఫ్వే యొక్క కమ్యునికేషన్స్ మరియు
బ్రాండింగ్ వ�ైస్ ప్రెసిడెంట్కి మళ్ళించాలి. ప్రత్యేకంగా అలా
చేయడానికి అధికారం ఉంటే తప్ప, జాతీయ లేదా స్థా నిక
మీడియాతో బ్రాండ్సేఫ్వే విషయాలను ఉద్యో గులు ఎప్పుడూ
చర్చించకూడదు.
II. ప్రభుత్వ విచారణలు మరియు పరిశోధనలు
ప్రభుత్వ లేదా అర్థ -ప్రభుత్వ పరిశోధనా అధికారులు
లేదా సంస్థల నుండి సమాచారం కోరుతూ వచ్చే
అన్ని చట్ట బద్ధమ�ైన అభ్యర్థ నలకు ఉద్యో గులు అందరూ
సహకరించాలనేది మా విధానం. ఇటువంటి అధికారులతో
ఉద్యో గులు ఎప్పుడూ నిజాయితీగా మరియు వాస్త వికంగా
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పరిత్యాగాలు మరియు
ముగింపు

పరిత్యాగాలు
ఈ నియమావళి యొక్క పరిత్యాగాలు తేలికగా ఇవ్వబడవు.
కార్పొరేట్ ఎక్సిక్యూటివ్ అధికారులు లేదా డ�ైరెక్టర్లకు
పరిత్యాగాలు కేవలం బో ర్డ్ ఆఫ్ డ�ైరెక్టర్లు చేయవచ్చు
మరియు యు.ఎస్. సెక్యూరిటీలు మరియు ఎక్స్ఛేంజ్
కమిషన్, స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజ్, లేదా ఇతర వర్తించే నియమాలు
మరియు నియంత్రణల ప్రకారం తక్షణమే ప్రకటించాలి.
ఇతర ఉద్యో గులు ఈ నియమావళి యొక్క పరిత్యాగాల
కొరకు కాంప్ల యన్స్ ఆఫీసర్కి వ్రా తపూర్వక అభ్యర్థ నలను
అందించవచ్చు.
ముగింపు
ప్రతి పరిస్థితిలో న�ైతికత యొక్క సర�ైన నడతను అంచనా
వేయడం అంత సులభం కాదు, యాంత్రికం కూడా కాదు.
సంధిగ్ధం ఉన్న లేదా సందేహం ఉద్భవించే ప్రతి పరిస్థితిని
ఉద్దేశించే లక్ష్యం ఈ నియమావళికి లేదు. ఇటువంటి
పరిస్థితులను చురుకుగా అందుకుని, మంచి తీర్పుని
అవలంబించి, వారికి పూర్తిగా సమాచారం అందించి
మరియు ఏవ�ైనా అనుమానిత ఉల్లంఘనల గురించి
వెంటనే నివేదించేలా ప్రతి ఉద్యో గి, అధికారి మరియు
డ�ైరెక్టర్ ప్రో త్సహించబడతారు. ఈ నియమావళిలోని
మార్గ దర్శకాలని పాటించడం ద్వారానే, మనం మన న�ైతిక
నడత మరియు చిత్త శుద్ధికి కష్ట పడి సంపాదించుకున్న
పేరును నిర్వహించుకోగలుగుతాము మరియు
పెంచుకోగలుగుతాము.
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