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33 GODPRĀTĪGA SADARBĪBA  |  Mēs rīkojamies pareizi

MĒS RĪKOJAMIES 
PAREIZI

Allergan uzņēmumā ētiska rīcība un uzņēmējdarbības panākumi iet roku rokā. 
Lai ko mēs darītu, mēs rīkojamies godprātīgi.

Par Allergan biznesa partneru rīcības kodeksu 
Allergan uzņēmumā mēs rīkojamies pareizi un 
godprātīgi it visā, ko darām. Mēs uzturam augstus 
biznesa ētikas standartus un rīkojamies saskaņā ar 
piemērojamiem likumiem, normatīvajiem aktiem, 
vadlīnijām un nozares kodeksiem.

Allergan ir apņēmies godprātīgi īstenot 
uzņēmējdarbību un tiecas ievērot augstākos 
ētikas, sociālos un vides standartus, tādēļ Allergan 
veic uzņēmējdarbību tikai ar tādām personām 
unorganizācijām, kuras ir apņēmušās ievērot 
mūsu augstos ētikas standartus un kuras darbojas 
atbildīgi.

Allergan Biznesa partneru Rīcības kodeksā ir 
aprakstīti ētikas standarti, saskaņā ar kuriem mēs 
veicam savu uzņēmējdarbību un tas, ko sagaidām 
no saviem biznesa partneriem – visām trešajām 
pusēm, tostarp piegādātājiem, izplatītājiem, 
pakalpojumu sniedzējiem, konsultantiem, 
īslaicīgiem darbiniekiem, aģentiem un 
pārdevējiem, kuri sadarbojas ar mums vai 
darbojas mūsu vārdā. 

Tāpat Biznesa partneru Rīcības kodekss atbilst 
Farmācijas produktu piegādes ķēdes iniciatīvām 
(PSCI) un ANO Globālā līguma pamatprincipiems.

Biznesa partneru Rīcības kodekss neaizstāj un 
nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai 
normatīvajām prasībām, vai ar Allergan noslēgto 
līgumu saistībām.

Ko mēs sagaidām no saviem biznesa 
partneriem 
Mēs pieprasām, lai mūsu Biznesa partneri strādātu 
saskaņā ar tik pat augstiem standartiem, rīkotos 
godprātīgi un ievērotu Biznesa partneru Rīcības 
kodeksā izklāstītos principus, sadarbojoties ar 
Allergan.

Katram Biznesa partnerim pašam jānosaka, kā 
nodrošināt un demonstrēt atbilstību Biznesa 
partneru Rīcības kodeksā izklāstītajiem principiem 
un standartiem.
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Allergan produktu izpēte un izstrāde
Allergan izpētes un izstrādes darbības 
koncentrējas uz jaunu produktu identificēšanu 
un ieviešanu, lai apmierinātu vēl neapmierinātas 
medicīniskās vajadzības, veicinot piekļuvi augstas 
kvalitātes, pieejamiem medikamentiem visā 
pasaulē, uzlabojot pacientu dzīves kvalitāti.

Drošu produktu izstrāde ir mūsu visu prioritāte. 
Tas attiecas uz visiem produktu dzīves cikla 
posmiem – no izstrādes līdz administrēšanai 
pacientam. Tādēļ mēs cenšamies pārsniegt 
pat visstingrākos standartus, kas attiecas uz 
mūsu uzņēmumu. Pacientu drošība un mūsu 
programmu godprātība ir mūsu izpētes un 
izstrādes pasākumu dzinulis, un mēs nekad 
neupurējam kvalitāti, lai sasniegtu uzņēmuma 
mērķus vai izpildītu termiņus.

Mēs esam apņēmušies izturēties pret mūsu 
pētījumu subjektiem ētiski un droši. Mūsu mērķis 
ir aizsargāt visu pētījumu dalībnieku veselību, 
drošību un labklājību, ievērojot valstu, kurās 
notiek mūsu pētījumi, likumus, normatīvos aktus 
un kultūras principus. Ja nepieciešams pētījumos 
izmantot dzīvniekus, mēs veicam šādus pētījumus 
atbildīgā un humānā veidā. 

Allergan atbalsta tādu testēšanas metožu izstrādi 
un ieviešu, kurās netiek izmantoti dzīvnieki, 
lai samazinātu un aizstātu izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem. Mēs sagaidām, ka mūsu Biznesa 
partneri arī ir apņēmušies izstrādāt un attīstīt 
drošus produktus un aizsargāt pētījumu 
dalībnieku veselību, drošību un labklājību.

Precīza informācija par produktu 
Mēs rūpīgi un uzmanīgi izvērtējam mūsu produktu 
riskus un priekšrocības pirms to laišanas tirgū. 
Ir ļoti svarīgi, lai pacienti un ārsti saprastu šos 
riskus un priekšrocības, pirms pieņemt lēmumus 
par ārstēšanu, tādēļ mēs uzņemamies atbildību 
par pilnīgas, precīzas un godīgas informācijas 
sniegšanu par mūsu produktiem un sagaidām to 
pašu no mūsu Biznesa partneriem. 

Mēs nodrošinām, ka par mūsu produktiem sniegtā 
informācija ir precīza, godīga, līdzsvarota un 
atbilst apstiprinātajām marķēšanas prasībām. Mēs 
nopietni izturamies pret mūsu pienākumu sniegt 
uzticamu informāciju. 

Allergan ir apņēmies publicēt medicīniski 
nozīmīgus rezultātus (gan pozitīvus, gan 
negatīvus), kas tiek iegūti klīnisko pētījumu 
gaitā, un atklāti sniegt informāciju par mūsu 

MĒS NODROŠINĀM PACIENTU 
DROŠĪBU UN PRODUKTU KVALITĀTI

Allergan lepojas ar saviem produktiem un strādā, lai nodrošinātu, ka tie tiek izstrādāti saskaņā 
ar augstiem kvalitātes un drošības standartiem. Mēs nekad neapdraudam pacientu drošību, 
produktu kvalitāti vai atbilstību.

atbalstu jebkādām publikācijām, kas tapušas mūsu 
uzņēmuma finansiāli atbalstītu pētījumu rezultātā.

Kvalitatīvi produkti 
Allergan rada produktus, domājot par pacientiem, 
un mēs esam apņēmušies sniegt tiem drošus un 
augstas kvalitātes produktiem. Mūsu apņemšanās 
ir ļāvusi mums iegūt pacientu un ārstu uzticību 
visā pasaulē, un mēs saglabājam šo uzticību katru 
dienu. Datu integritāte ir svarīga mūsu atbildības 
daļa, lai nodrošinātu mūsu produktu drošību, 
efektivitāti un kvalitāti, kā arī mūsu apņemšanos 
aizsargāt mūsu pacientus.

Ziņošana par blakusparādībām 
Ziņošana par blakusparādībām un to novērošana 
ir viens no veidiem, kā mēs pastāvīgi nodrošinām 
tirgū piedāvāto produktu un pacientu, kuri lieto 
šos produktus, drošību. Allergan ir juridisks un 
ētisks pienākums ziņot šo informāciju valsts 
uzraudzības iestādēm. Biznesa partneriem 
jāziņo par blakusparādībām saskaņā ar likuma 
prasībām, Allergan nodrošinātajām apmācībām 
par blakusparādību ziņošanu un partneru 
līgumsaistībām ar Allergan.
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Allergan vienmēr rīkojas godprātīgi un ievēro augstākos ētikas un profesionālās rīcības standartus. 
Atbildīga sadarbība nozīmē, ka mums uzticas veselības pakalpojumu sniedzēji un kopiena.

ATBILDĪGA 
SADARBĪBA

Atbilstība likumu prasībām 
Mēs darbojamies stingri regulētā nozarē un mūsu 
Biznesa partneriem ir jāveic uzņēmējdarbība 
ētiski un saskaņā ar piemērojamiem likumiem, 
noteikumiem, vadlīnijām, nozares kodeksiem, 
Allergan Rīcības kodeksu un mūsu politikām.

Produktu veicināšana 
Pacienti un ārsti paļaujas, ka mūsu uzņēmums 
reklamēs savus produktus godīgi un saskaņā 
ar likumu. Mēs nodrošinām, ka mūsu reklāmas 
materiālos un paziņojumos sniegtā informācija ir 
precīza, uzticama un līdzsvarota.

Allergan biznesa partneriem, kuri ir iesaistīti 
reklāmas aktivitātēs Allergan vārdā, jāsniedz 
uzticama, precīza un pilnīga informācija par mūsu 
produktiem, un tos atļauts reklamēt tikai patiesā 
veidā, kas nav maldinošs, ir godīgs, līdzsvarots un 
saskaņā ar apstiprināto produktu marķējumu.

Uzņēmējdarbības dāvanas 
Biznesa dāvanas (piemēram, pieticības maltītes, 
viesmīlības pakalpojumi un dāvanas), kas tiek 
pasniegtas Allergan klientiem Allergan vārdā, 
ir atļautas tikai noteiktās situācijās un vienīgi 
saskaņā ar Allergan norādījumiem. Biznesa 
partneriem jānodrošina, ka Allergan vārdā 
pasniegtās biznesa dāvanas nav iespējams 
nepareizi interpretēt, tās nevar tikt uzskatītas par 
nepienācīgām vai radīt iespaidu, ka tās ietekmē 
biznesa lēmumus.

Sadarbība ar veselības aprūpes speciālistiem 
un valsts amatpersonām 
Allergan regulāri sadarbojas ar veselības aprūpes 
speciālistiem (VAS) un sniedz tiem informāciju, 
lai palīdzētu pieņemt medicīniski pārdomātus 
lēmumus par ārstēšanu. Mēs ievērojam augstus 
godprātības standartus un demonstrējam 
savu atbildību par pacientu aprūpi visās mūsu 
attiecībās ar VAS un valsts iestādēm, un sagaidām 
to pašu arī no mūsu biznesa partneriem.

Biznesa partneriem ir aizliegts piedāvāt labumus 
VAS vai valsts amatpersonām (tostarp, jebkādus 
maksājumus, piemaksas, kukuļus vai atlaides), lai 
ietekmētu to rīcību, iepirkumus, rekomendācijas 
vai formālus lēmumus.

Pārredzamība 
Allergan ir apņēmies nodrošināt pārredzamību 
visos mūsu uzņēmējdarbības aspektos, sākot 
ar to, kā mēs reģistrējam finanšu darījumus un 
sadarbojamies ar veselības aprūpes speciālistiem, 
un beidzot ar to, kā mēs dokumentējam klīnisko 
izmēģinājumu rezultātus. 

Mēs nekad neiesaistāmies darbībās, kas varētu 
apdraudēt mūsu organizācijas profesionālos 
lēmumus, radīt aizdomas par neobjektīvu 
izturēšanos vai radīt iespaidu citiem, ka mēs 
jebkādā veidā rīkojamies negodīgi. Mēs pieprasām 
tāda paša līmeņa pārredzamību visos mūsu 
biznesa partneru darbības aspektos.

5



6 GODPRĀTĪGA SADARBĪBA  |  Atbildīga sadarbība

Tirdzniecības atbilstība 
Kā uzņēmums, kas eksportē un importē produktus 
un informāciju uz valstīm visā pasaulē, uz mums 
attiecas likumi, kas regulē to, kā un ar ko mēs varam 
sadarboties. Mēs ievērojam visus piemērojamos 
tirdzniecības likumus un visu valstu likumus, kas 
reglamentē darījumus, tostarpvisus piemērojamos 
likumus attiecībā uz boikotu un sankcijām. 

Mēs sagaidām, ka arī mūsu biznesa partneri 
tādā pašā mērā ievēros visus piemērojamos 
tirdzniecības likumus un noteikumus.

Godīga konkurence 
Allergan attīsta savu darbību un saglabā pacientu 
uzticību, balstoties uz mūsu produktu kvalitāti un 
priekšrocībām. 

Mēs atbalstām brīvu un atvērtu tirgu un 
ievērojam konkurences likumus visur, kur 
vien nodarbojamies ar uzņēmējdarbību. 
Mēs izvairāmies no konkurenci ietekmējošas 
informācijas apspriešanas un nenoslēdzam 
vienošanās, kas neatbilstoši ierobežo konkurenci 
vai pārkāpj likumu, tostarp diskusijas un 
vienošanās ar konkurentiem par cenu vai 
pārdošanas noteikumu noteikšanu, tirgus sadali, 
klientu vai teritoriju sadali vai citu konkurentu 
nepielaišanu tirgum. 

Mēsvienmēr cenšamies ievērot godīgu konkurenci 
un sagaidāmto pašu arī no mūsu biznesa 
partneriem.

Biznesa partneru attiecības ar citām trešajām 
pusēm 
Attiecības, kuras esam izveidojuši ar mūsu biznesa 
partneriem, ir balstītas uz savstarpēju uzticību un 
cieņu. 

Mēs sagaidām, ka mūsu biznesa partneri 
rīkosies godīgi un uzņemies atbildību par ētisku 
attiecību uzturēšanu ar Allergan, kā arī ar visiem 
pārdevējiem un citām trešajām pusēm, kas 
darbojas mūsu vārdā.

Kukuļdošanas un korupcijas novēršana 
Kukuļdošana un korupcija var negatīvi ietekmēt 
kopienas, tirgu, mūsu pacientus un klientus, kā arī 
sabojāt mūsu reputāciju. 

Allergan nepiedāvā nelikumīgus labumus un mēs 
neļaujam citiem to darīt mūsu vārdā, apmaiņā pret 
labvēlīgu biznesa lēmumu, biznesa priekšrocībām 
vai kā atlīdzību personai par iepriekš pieņemtu 
labvēlīgu biznesa lēmumu vai biznesa 
priekšrocību.

ATBILDĪGA SADARBĪBA 
(turpinājums)

Allergan vienmēr rīkojas godprātīgi un ievēro augstākos ētikas un profesionālās rīcības standartus. 
Atbildīga sadarbība nozīmē, ka mums uzticas veselības pakalpojumu sniedzēji un kopiena.

6



7 GODPRĀTĪGA SADARBĪBA  |  Mēs aizsargājam mūsu uzņēmumu

MĒS AIZSARGĀJAM 
MŪSU UZŅĒMUMU

Allergan attiecības, aktīvi un zīmols ir tas, kas ļauj mums gūt panākumus. 
Mēs rīkojamies godprātīgi, lai varētu efektīvi kalpot mūsu ieinteresētajām pusēm, 
aizsargājot mūsu uzņēmuma aktīvus, informāciju un dokumentus.

Interešu konflikti 
Interešu konflikts rodas, kad personīgāsintereses 
traucē vai rada iespaidu par konfliktu ar mūsu 
uzņēmuma interesēm, ja kāda persona izmanto 
attiecības, lai gūtu personīgu labumu. Šādi 
konflikti var izrietēt no personīgāmattiecībām, 
finanšu interesēm, uzņēmējdarbības vai var 
būt saistīti ar nepiemērotiem piedāvājumiem – 
dāvanām vai izklaidēm. 

Allergan pieņem objektīvus lēmumus un strādā, lai 
izvairītos no situācijām, kas var radīt vai šķietami 
radīt interešu konfliktu, un mēs sagaidām to pašu 
no mūsu biznesa partneriem.

Konfidenciāla uzņēmējdarbības informācija 
Allergan intelektuālais īpašums, komercnoslēpumi, 
īpašniekinformācija vai cita konfidenciāla biznesa 
informācija sniedz mūsu uzņēmumam konkurences 
priekšrocības, un, ja šī informācija tiek publiskota 
bez mūsu atļaujas un neievērojot pienācīgus rīcības 
protokolus, tas var radīt kaitējumu. 

Mūsu biznesa partneriem ir pienākums ievērot 
visas līgumā noteiktās prasības, lai aizsargātu 
Allergan biznesa informāciju, izturēties pret visu 
biznesa informāciju ar rūpību un aizsargāt to no 
nesankcionētas lietošanas un izpaušanas.

Privātums un datu aizsardzība 
Cilvēki uztic Allergan savus personas datus (t.i. 
informāciju, ko var izmantot, lai identificētu, 
atrastu vai sazinātos ar personu, kā arī citus 
personas datu aizsardzības likumos definētos 
datus), un Allergan tos ievāc, apstrādā, nodod, 
aizsargā un uzglabā y/ drošā veidā, ievērojot 
likumu prasības un saskaņā ar personām 
sniegtajiem paziņojumiem un personu piekrišanu, 
kā tas paredzēts.

Mūsu biznesa partneriem ir likumā un līgos 
noteikts pienākums apstrādāt personas datus 
vienīgi saskaņā ar Allergan norādījumiem. 

Biznesa partneriem, kuri ir atbildīgi par Allergan 
piederošo personas datu apstrādi (t.i. savākšanu, 
uzglabāšanu, lietošanu, nodošanu vai izpaušanu), 
būs pienākums parakstīt Allergan privātuma 
un datu aizsardzības pielikumu vai līdzīgus 
noteikumus un ievērot visus piemērojamos 
privātuma un datu aizsardzības likumus. 

Biznesa partneriem nekavējoties jāziņo Allergan 
par visiem datu aizsardzības incidentiem Allergan 
Globālajam privātuma birojam  
IR-Privacy@allergan.com.

Iekšējā informācija 
Būdams Allergan biznesa partneris, Jūs varat 
saskarties ar būtisku publiski nepieejamu 
(“iekšējo”) informāciju par mūsu uzņēmumu vai 
uzņēmumiem, ar kuriem mēs sadarbojamies vai 
esam uzsākuši biznesa sarunas. 

Jebkurš lēmums iegādāties vai turēt vērtspapīrus – 
Allergan vai citu uzņēmumu vērtspapīrus (piemēram, 
akcijas, obligācijas vai iespēju akcijas) –, ja jūsu 
rīcībā ir iekšējā informācija par Allergan vai šādu citu 
uzņēmumu, ir likumpārkāpums. 

Biznesa partneriem ir aizliegts izmantot iekšējo 
informāciju vai nodot to citām personām, kuras 
varētu to izmantot, pirms tā ir darīta pieejama 
parastajiem investoriem (piemēram, iesniedzot 
publisku atskaiti, paziņojumu presei vai publicējot 
to mūsu tīmekļa vietnē).
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MĒS RĪKOJAMIES PAREIZI Allergan uzņēmumā ētiska rīcība un uzņēmējdarbības panākumi iet roku rokā.  
Lai ko mēs darītu, mēs rīkojamies godprātīgi.
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MĒS AIZSARGĀJAM SAVU 
UZŅĒMUMU (turpinājums)

Allergan attiecības, aktīvi un zīmols ir tas, kas ļauj mums gūt panākumus.  
Mēs rīkojamies godprātīgi, lai varētu efektīvi kalpot mūsu ieinteresētajām pusēm, 
aizsargājot mūsu uzņēmuma aktīvus, informāciju un dokumentus.

Uzņēmuma aktīvi 
Allergan uzņēmuma aktīvi (piemēram, datoru 
aparatūra un programmatūra, uzņēmuma 
īpašums, finanšu resursi, kancelejas preces 
un informācijas drošība) ir ļoti svarīgi mūsu 
uzņēmējdarbībai un ļauj mums darīt mūsu darbu 
efektīvi un produktīvi.

Mūsu biznesa partneru pienākums ir aizsargāt 
visus tiem izsniegtos Allergan uzņēmuma 
aktīvus, rūpīgi pārvaldīt visus Allergan resursus 
un izmantot šos resursus atbildīgiun vienīgi 
uzņēmējdarbības mērķiem.

Uzskaites pārvaldība 
Allergan ir apņēmies atbildīgi pārvaldīt uzskaites 
dokumentāciju un nodrošināt, ka tiek saglabāta 
dokumentācija, kas nepieciešama, lai pildītu 
mūsu nodokļu, juridiskās, atbilstības un finanšu 
saistības. 

Mēs sagaidām, ka mūsu biznesa partneri ievēros 
tādus pašus standartus un uzturēs precīzu 
dokumentāciju, strādājot Allergan vārdā, un 
ievēros visus piemērojamos tiesību aktus un 
līgumsaistības ar Allergan.

Finanšu integritāte
Tā kā Allergan ir biržā kotēts uzņēmums, 
mūsu pienākums ir vest grāmatvedību un 
uzskaiti, kas atspoguļo mūsu finanšu stāvokli 
un uzņēmējdarbību precīzi, godīgi, pilnīgi un 
savlaicīgi. 

Mūsu grāmatvedības un uzskaites integritāte ir 
būtiska mūsu turpmākajiem panākumiem, un 
mūsu biznesa partneriem ir vienlīdz liela atbildība 
par Allergan uzņēmējdarbības dokumentācijas 
uzturēšanas integritāti.

Turklāt Allergan apņemas novērst nelikumīgu 
izvairīšanos no nodokļu nomaksas un cenšas 
nodrošināt pilnīgu atbilstību izvairīšanās no 
nodokļu nomaksas novēršanas prasībām 
uzņēmuma darbības ietvaros un visāsuzņēmuma 
darbībās. Mēs sagaidām, ka mūsu biznesa partneri 
demonstrēs tādu pašu apņēmību.

GODPRĀTĪGA SADARBĪBA  |  Mēs aizsargājam savu uzņēmumu
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Vides veselība un drošība 
Mēs rīkojamies tā, lai nodrošinātu drošu un 
veselībai nekaitīgu darba vidi un samazinātu mūsu 
ietekmi uz vidi. 

Allergan ir parakstījis ANO Globālo līgumu un 
noteicis vides, veselības aizsardzības un drošības 
mērķus un standartus mūsu darbības vietās 
visā pasaulē, lai nodrošinātu atbilstību visiem 
federālajiem, valsts un vietējiem likumiem un 
noteikumiem un samazinātu mūsu darbības 
ietekmi uz vidi.

Biznesa partneri aizsargā strādniekus no 
saskares ar ķīmiskiem, bioloģiskiem un fiziskiem 
apdraudējumiem, īsteno programmas ārkārtas 
situāciju novēršanai un risināšanai, darbojas video 
draudzīgā veidā un īsteno sistēmai, lai nodrošinātu 
atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu, emisiju 
līmeni un notekūdeņu novadīšanu. 

Mēs sagaidām, ka mūsu biznesa partneri ievēros 
visus saistītos likumus un noteikumus.

Cilvēktiesības
Allergan rīkojas kā labi korporatīvie pilsoņi visās 
savās darbības vietās. Mēs atbalstām Vispārējā 
cilvēktiesību deklarācijā iekļautos principus un 
esam apņēmušies ievērot cilvēktiesības visos 
mūsu piegādes ķēdes līmeņos. 

Mēs ievērojam 2015. gada Mūsdienu verdzības 
likuma un ekvivalentu citās jurisdikcijās 
spēkā esošo tiesību aktu noteikumus. Biznesa 
partneriem ir aizliegts izmantot piespiedu darbu, 
uz parādu verdzību balstītu darbu, izkalpināšanu 
vai piespiedu cietuma darbu.

Mēs esam apņēmušies nodrošināt atbildīgu mūsu 
produktu ieguvi un ievērojam likumus, kas paredz 
informācijas par to lietošanu izpaušanu. 

Mēs ievērojam cilvēktiesības, praktizējot 
padziļinātu izpēti, un nekad apzināti 
nesadarbojamies ar uzņēmumiem vai personām, 
kuras pārkāpj nodarbinātības likumus vai iesaistās 
cilvēktiesību pārkāpumos, tostarp bērnu darbu, 
piespiedu darbu, cilvēku tirdzniecību, fiziskus 
sodus un nelikumīgu diskrimināciju, un mēs 
sagaidām to pašu arī no mūsu biznesa partneriem.

MĒS ESAM 
ATBILDĪGI PILSOŅI

Allergan mērķis ir palīdzēt cilvēkiem dzīvot labāku dzīvi. Mēs aktīvi iesaistāmies mūsu kopienās, 
mērķtiecīgi un apņēmīgi strādājam, lai radītu atšķirību.

9
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Vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas

 Allergan nodrošina vienlīdzīgas nodarbinātības 

iespējas kvalificētām personām visos personāla 

vadības procesos, tostarp attiecībā uz vakanču 

izsludināšanu, personāla atlasi, paaugstināšanu 

amatā, apmācību, mācību atbalstu, 

kompensācijām, pabalstiem, personāla pārcelšanu, 

atlaišanu, darba attiecību izbeigšanu un sociālajām 

un atpūtas programmām. Mūsu politika un prakse 

aizliedz nelikumīgu diskrimināciju.

Mūsu pozitīvas rīcības programmas, kas 

attiecas uz minoritātēm, sievietēm, cilvēkiem ar 

invaliditāti un veterāniem, tiek īstenotas saskaņā 

ar piemērojamiem likumiem un normatīvajiem 

aktiem un definē konkrētas pozitīvas darbības 

un vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas mūsu 

darbiniekiem. 

Visiem darbiniekiem ir jāievēro mūsu pozitīvas 

darbības principi, lai nodrošinātu, ka visiem ir 

pieejamas vienlīdzīgas iespējas, lai veicinātu 

dažādību Allergan un demonstrētu iejūtību un 

cieņu pret citiem.

Allergan vienlīdzīgu nodarbinātības iespēju 

amatpersona (VNI amatpersona) ir Pasaules 

talantu divīzijas viceprezidents. Allergan ir federāls 

darbuzņēmējs saskaņā ar Rīkojumu Nr. 11246, 

1974. gada Vjetnamas kara veterānu adaptācijas 

palīdzības likumu ar grozījumiem un 1973. gada 

Rehabilitācijas likuma 503. panta ar grozījumiem, 

un īsteno to nosacījumus. 

Allergan ir pienākums informēt mūsu pārdevējus un 

piegādātājus par mūsu vienlīdzīgu nodarbinātības 

iespēju un pozitīvas rīcības politikām. Allergan 

aicina mūsu biznesa partnerus atbalstīt mūsu 

centienus nodrošināt atbilstību šīm politikām.

Uzmākšanās un diskriminācijas novēršana 

Allergan strādā, lai saglabātu pozitīvu darba vidi, 

kurā nav pieļaujama uzmākšanās, diskriminācija, 

iebiedēšana vai atriebība. Uzmākšanās un 

diskriminācija, balstoties uz rasi, ādas krāsu, 

vecumu, dzimumu, seksuālo orientāciju, dzimuma 

identitāti vai izpausmes veidu, etnisko izcelsmi/, 

tautību, pilsonības statusu, invaliditāti, reliģiju, 

dalību arodbiedrībā, ģimenes stāvokli, militāro 

statusu un veterāna statusu, ģenētisko informāciju 

vai jebkuru citu saskaņā ar piemērojamiem tiesību 

aktiem aizsargāto stāvokli, ir aizliegta. 

Uzmācīga un diskriminējoša uzvedība var 

izpausties dažādos veidos un var ietvert 

verbālu, fizisku, vizuālu darbību vai uzvedību. 

Mēs nepieļaujam uzmācību vai diskriminējošu 

uzvedību pret nevienu personu, ar kuru mēs 

sadarbojamies, un mēs sagaidām, ka mūsu 

biznesa partneri ievēros šo standartu.

Biznesa partneriem jāievēro savu darbinieku 

tiesības, kas ir paredzētas vietējos tiesību aktos, 

tostarp, tiesības brīvi pulcēties, pievienoties vai 

nepievienoties arodbiedrībām, meklēt pārstāvību 

un iesaistīties darbinieku padomēs. 

Biznesa partneru darbiniekiem jābūt iespējai brīvi 

sazināties ar vadību par viņu darba apstākļiem, 

nebaidoties no diskriminācijas, uzmākšanās, 

iebiedēšanas vai atriebības.

Vardarbība darba vietā

Allergan ir apņēmušies nodrošināt drošu darba 

vietu. Mēs nepieļaujam iebiedēšanu, uzmākšanos, 

vajāšanu, novērošanu vai izsekošanu, draudus, 

fizisku vardarbību, kas tiek vērsta pret personu vai 

viņa/viņas ģimeni, draugiem, kolēģiem, īpašumu, 

nedz arī tīšu īpašuma iznīcināšanu, kā arī mūsu 

telpās ir aizliegts ienest ieročus. 

Mēs paļaujamies uz mūsu kolēģiem, novērojot 

un ziņojot par jebkādu draudīgu vai biedējošu 

uzvedību, un mierīgi novēršot visus konfliktus. Mēs 

sagaidām, ka mūsu biznesa partneri demonstrēs 

tādu pašu apņemšanos radīt drošu darba vietu. 

MĒS RŪPĒJAMIES 
CITS PAT CITU

Allergan uzņēmumā mēs cenšamies izturēties cits pret citu pareizi.  
Mūsu pienākums ir izveidot un saglabāt pozitīvu, drošu un produktīvu darba vietu.
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Allergan nodrošina uzņēmuma palīdzības tālruni un citus resursus, kas ļauj ziņot par problēmām.
ZIŅOŠANA PAR 
PROBLĒMĀM

Ziņošana par problēmām 

Allergan sagaida, ka mūsu biznesa partneri 

ziņos par aizdomām par iespējami nelikumīgu 

vai nepareizu rīcību, kas ir saistīta ar mūsu 

uzņēmējdarbību. 

Ja redzat vai Jums rodas aizdomas, ka kāds 

Allergan vārdā rīkojas vai pieļauj darbības, 

kas varētu būt pretrunā ar likumu, šo Biznesa 

partneru Rīcības kodeksu vai Allergan politikām, 

nekavējoties ziņojiet Allergan, izmantojot 

Godprātīgas rīcības tālruni. 

Allergan Godprātīgas rīcības tālruņa darbību 

nodrošina neatkarīga trešā puse, un tas ir pieejams 

24/7 no jebkuras vietas pasaulē. Tā ir iespēja 

personām anonīmi, kur to pieļauj tiesību akti, 

ziņot par problēmām, un šo iespēju var izmanot, 

apmeklējot šo vietni: AllerganIntegrityActionLine.

ethicspoint.com. Godprātīgas rīcības tālruņa 

numuri katrā valstī ir norādīti šajā tīmekļa vietnē.

Allergan aizliedz represijas pret personām, kuras 

iesniegušas sūdzības labā ticībā un sagaida, ka 

biznesa partneri ievēros šo pašu standartu.
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