PARTNERSTVÍ
S
INTEGRITOU

KODEX CHOVÁNÍ OBCHODNÍHO PARTNERA

Obsah
Děláme, co je správné

Jednáme odpovědně

Jsme odpovědnými občany

O Kodexu chování obchodního partnera
společnosti Allergan

Dodržování zákonů a nařízení

Ochrana životního prostředí, zdraví
a bezpečnost práce

Propagace produktů
Naše očekávání od našich obchodních
partnerů

Garantujeme bezpečnost
pacienta a kvalitu produktů

Lidská práva
Obchodní zdvořilosti
Jednání s odborníky ve zdravotnictví
a s vládními činiteli
Transparentnost

Výzkum a vývoj výrobků společnosti
Allergan

Vztahy obchodního partnera s jinými třetími
stranami

Přesné informace o produktu

Protiúplatkářské a protikorupční zásady

Kvalitní produkty

Spravedlivá hospodářská soutěž

Hlášení nežádoucích účinků

Dodržování obchodních předpisů

Pečujeme jeden o druhého
Rovné pracovní příležitosti
Opatření proti obtěžování a diskriminaci
Násilí

Vznášení obav

Chráníme naši společnost
Střet zájmů
Důvěrné obchodní informace
Ochrana soukromí a osobních údajů
Neveřejné informace
Finanční integrita
Správa záznamů
Firemní aktiva
2

PARTNERSTVÍ S INTEGRITOU | Obsah

Č. dokumentu: COMP-CORP-POL-002, Datum účinnosti: 6. 9. 2019

DĚLÁME,
CO JE SPRÁVNÉ
O Kodexu chování obchodního partnera
společnosti Allergan
Ve společnosti Allergan postupujeme správným
způsobem a z integrity činíme středobod všeho,
co děláme. Udržujeme vysoké standardy za
účelem podnikání etickým způsobem v souladu
s platnými zákony, předpisy, směrnicemi
a průmyslovými standardy.
Společnost Allergan je odhodlána provádět
obchodní činnost konzistentním způsobem
a snaží se při ní dodržovat nejpřísnější etické,
sociální a environmentální standardy, tohoto
důvodu společnost Allergan obchoduje pouze
s jednotlivci a organizacemi, které sdílejí náš
závazek dodržovat vysoké etické standardy
a jednat zodpovědně.
Kodex chování obchodního partnera společnosti
Allergan nastiňuje etické standardy, kterými se
řídí naše podnikání, a naše očekávání od našich
obchodních partnerů – tedy všech třetích stran,
včetně: dodavatelů, distributorů, poskytovatelů
služeb, poradců, agenturních pracovníků/
brigádníků, obchodních zástupců a prodejců,
kteří provádějí obchodní činnost naším jménem.
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Etické
společnosti
Allergan
jdou ruku
ruce.vIntegrita
Etickéjednání
jednánía úspěch
a úspěch
společnosti
Allergan
jdouvruku
ruce. je středobodem všeho, co
děláme.
Integrita je středobodem všeho, co děláme.

Kromě toho je Kodex chování obchodních
partnerů v souladu se zásadami stanovenými
asociací Pharmaceutical Supply Chain Initiatives
(PSCI) a principy UN Global Compact Principles.
Účelem Kodexu chování obchodního partnera
není nahradit, zneplatnit nebo být v rozporu
s jakýmikoli platnými právními nebo regulačními
požadavky či smluvními závazky vůči společnosti
Allergan.

Naše očekávání od našich obchodních partnerů
Požadujeme, aby se naši obchodní partneři v rámci
spolupráce se společností Allergan řídili stejnými
vysokými standardy a zavázali se k integritě
a dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu
chování obchodního partnera.
Je na každém obchodním partnerovi, aby
si stanovil, jakým způsobem splnit a prokázat
shodu se zásadami a standardy uvedenými
v tomto Kodexu chování obchodního partnera.

GARANTUJEME BEZPEČNOST
PACIENTA A KVALITU PRODUKTŮ
Výzkum a vývoj produktů Allergan
Výzkum a vývoj se ve společnosti Allergan
zaměřuje na identifikaci a zavádění nových
produktů, které řeší neuspokojené lékařské
potřeby a zároveň zvyšují celosvětovou
přístupnost vysoce kvalitních a cenově
dostupných léků, které umožňují zlepšit kvalitu
života našich pacientů.
Vývoj bezpečných produktů je prioritou nás
všech. Vztahuje se to na všechny fáze životního
cyklu našich produktů, od vývoje až po použití
pacientem. Proto se snažíme s rezervou plnit i ty
nejpřísnější standardy, které se na naši společnost
vztahují. Hnací silou našeho výzkumu a vývoje jsou
bezpečnost pacientů a integrita našich programů;
za účelem dosažení cíle společnosti nebo
stanoveného termínu nikdy neobětujeme kvalitu.
Zavázali jsme se, že budeme se subjekty našeho
výzkumu zacházet etickým a bezpečným
způsobem. Naším cílem je chránit zdraví,
bezpečnost a pohodu lidských účastníků
výzkumu a dodržovat zákony, předpisy a kulturní
zvyklosti zemí, kde jsou naše studie prováděny.
Tam, kde je nutné v rámci výzkumu používat
zvířata, provádíme takový výzkum na zvířatech
odpovědným a humánním způsobem.
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Společnost Allergan je hrdá na své výrobky a snaží se zajistit, aby byly vyvíjeny za dodržení vysokých
standardů kvality a bezpečnosti. Nikdy neohrožujeme bezpečnost pacienta, kvalitu produktu ani shodu
s předpisy a zákony.
Za účelem omezení a nahrazení testování na
zvířatech společnost Allergan podporuje rozvoj
a aplikaci zkušebních metod nevyužívajících
zvířata. Očekáváme, že budou naši obchodní
partneři sdílet náš závazek vyvíjet a podporovat
bezpečné produkty a chránit zdraví, bezpečnost
a pohodu účastníků výzkumu.

Přesné informace o produktu
Před uvedením našich produktů na trh podrobně
a pečlivě vyhodnocujeme jejich rizika a přínosy.
Je kriticky důležité, aby těmto rizikům a výhodám
pacienti a lékaři porozuměli ještě před stanovením
způsobu léčby, z tohoto důvodu bereme svou
odpovědnost za poskytování úplných, přesných
a upřímných informací o našich produktech
velmi vážně a od našich obchodních partnerů
očekáváme stejný přístup.
Garantujeme, že jsou naše tvrzení o našich
produktech přesná, poctivá, vyvážená a v souladu
se schváleným označováním produktů. Svou
povinnost poskytovat důvěryhodné informace
o našich produktech bereme skutečně vážně.
Společnost Allergan se zavazuje zveřejňovat
pozitivní i negativní lékařsky důležité výsledky
zjištěné v rámci jejího klinického výzkumu
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a poskytovat podporu publikační činnosti,
která vyplývá z výzkumu finančně podporovaného
naší společností.

Kvalitní produkty
Při vývoji našich produktů máme na mysli naše
pacienty a jsme oddáni tomu, abychom zajistili,
že obdrží bezpečné, vysoce kvalitní produkty. Náš
závazek garantování kvality nám umožnil získat si
důvěru pacientů a lékařů po celém světě. Integrita
údajů je důležitou součástí naší odpovědnosti za
zajišťování bezpečnosti, účinnosti a kvality našich
produktů a našeho závazku chránit naše pacienty.

Hlášení nežádoucích účinků
Hlášení a monitorování nežádoucích účinků je
jedním ze způsobů, jakým zajišťujeme bezpečnost
produktů, které uvádíme na trh, a pacientů, kteří je
užívají. Naše společnost má právní i etický závazek
hlásit tyto informace vládním regulačním úřadům.
Obchodní partneři by měli hlásit nežádoucí účinky
v souladu se zákonem, informacemi získanými
v rámci školení o nežádoucích účincích pořádaných
společností Allergan a ustanoveními smluv se
společností Allergan.

JEDNÁME
ODPOVĚDNĚ
Dodržování zákonů a nařízení
Pracujeme ve velmi regulovaném odvětví
a požadujeme, aby naši obchodní partneři jednali
eticky a v souladu s platnými zákony, předpisy,
pokyny, průmyslovými standardy, Kodexem
chování společnosti Allergan a našimi zásadami.

Propagace produktů
Pacienti a lékaři spoléhají na naši společnost,
že bude naše produkty propagovat čestně
a v souladu se zákonem. Garantujeme přesnost,
spolehlivost a vyváženost informací uváděných
v našich propagačních materiálech a při
komunikaci.
Obchodní partneři společnosti Allergan, kteří
se zabývají propagačními aktivitami jménem
společnosti Allergan, musí o našich produktech
poskytovat spolehlivé, přesné a úplné informace,
a měli by je propagovat pouze způsoby, které jsou
důvěryhodné, nezavádějící, poctivé, vyvážené
a v souladu se schváleným označením produktů.

Ve společnosti Allergan vždy jednáme s integritou a dodržujeme vysoké
standardy etického a profesionálního chování. Tím, že jednáme odpovědně,
získáváme vzájemnou důvěru, důvěru poskytovatelů zdravotní péče i komunity.
Obchodní zdvořilosti
Obchodní zdvořilosti (např. skromná jídla,
pohostinství a dary omezené hodnoty)
poskytované zákazníkům společnosti Allergan
jménem společnosti Allergan jsou povoleny pouze
v omezeném počtu situací a pouze v souladu
s pokyny společnosti Allergan. Obchodní partneři
musí zajistit, aby jakékoli obchodní zdvořilosti
poskytnuté jménem společnosti Allergan nemohly
být mylně vykládány, nevzbuzovaly zdání něčeho
nekalého nebo ovlivňujícího obchodní rozhodnutí.

Jednání s odborníky ve zdravotnictví
a s vládními činiteli
V rámci pracovní činnosti pravidelně jednáme
s odborníky ve zdravotnictví a poskytujeme jim
informace, které jim pomáhají činit informovaná
rozhodnutí týkající se léčby. Ve všech aspektech
našich vztahů s odborníky ve zdravotnictví
a vládními činiteli dodržujeme vysoké standardy
integrity a prokazujeme svůj závazek péče
o pacienty, to samé požadujeme i od našich
obchodních partnerů.
Obchodní partneři nesmějí nabízet odborníkům
ve zdravotnictví a vládním činitelům nepřípustné
pobídky (včetně jakýchkoli plateb, podílu
na prodeji, úplatků nebo rabatů) za účelem
ovlivňování předepisování, nákupů, doporučení
nebo formálních rozhodnutí.
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Transparentnost
Společnost Allergan se zavázala k transparentnosti
ve všech aspektech své obchodní činnosti od
způsobu zaznamenávání finančních transakcí
a interakcí s odborníky ve zdravotnictví po způsob
dokumentování výsledků klinických testů.
Nikdy se nezapojujeme do žádného typu činností,
které by mohly ohrozit profesionální pověst
našeho podniku, vybízely k ovlivnění rozhodnutí
nebo u ostatních vyvolávaly jakýkoliv pocit,
že nejednáme čestně. Od našich obchodních
partnerů požadujeme zajištění stejné úrovně
transparentnosti ve všech aspektech.

JEDNÁME ODPOVĚDNĚ
(pokračování)

Vztahy obchodního partnera s jinými třetími
stranami
Vztahy, které budujeme s našimi obchodními
partnery, jsou založeny na vzájemné důvěře
a respektu.
Od našich obchodních partnerů očekáváme
provádění obchodní činnosti s integritou
a odpovědností za udržování etických vztahů se
společností Allergan i se všemi prodejci a dalšími
třetími stranami jednajícími naším jménem.

Protiúplatkářské a protikorupční zásady
Úplatky a korupce mohou poškozovat komunity,
trh, naše pacienty a zákazníky a zničit naši
reputaci.
Společnost Allergan nečiní nevhodné pobídky ani
nedovoluje ostatním, aby tak činili jejím jménem
výměnou za příznivé obchodní rozhodnutí,
obchodní výhodu nebo jako odměnu jednotlivci
za příznivé obchodní rozhodnutí či obchodní
výhodu poskytnutou v minulosti.
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Ve společnosti Allergan vždy jednáme s integritou a dodržujeme vysoké
standardy etického a profesionálního chování. Tím, že jednáme odpovědně,
získáváme vzájemnou důvěru, důvěru poskytovatelů zdravotní péče i komunity.
Spravedlivá hospodářská soutěž
Allergan rozvíjí svou obchodní činnost a buduje
důvěru zákazníků na základě kvality a výhod
poskytovaných našimi produkty.
Podporujeme volný a otevřený trh, a všude, kde
podnikáme, dodržujeme zákony o hospodářské
soutěži. Vyhýbáme se diskuzím o konkurenčně
citlivých záležitostech a dohodám, které
nepřípustně omezují hospodářskou soutěž
nebo porušují zákon, včetně diskuzí a dohod
s konkurencí souvisejících se stanovováním cen
nebo prodejních podmínek, rozdělením trhů,
zákazníků či teritorií nebo bráněním vstupu
konkurentů na trh.
Snažíme se vždy konkurovat poctivým způsobem
a to samé očekáváme i od našich obchodních
partnerů.

Dodržování obchodních předpisů
Jako společnost zabývající se globálním vývozem
a dovozem produktů podléháme zákonům, které
stanovují, jak a s kým můžeme obchodovat.
Dodržujeme všechny platné obchodní zákony
a zákony všech zemí, kterými se tyto transakce
řídí, včetně všech příslušných zákonů o bojkotech
a obchodních sankcích.
Od našich obchodních partnerů očekáváme
stejnou úroveň dodržování všech relevantních
obchodních zákonů a předpisů.

CHRÁNÍME NAŠI
SPOLEČNOST
Střet zájmů
Ke střetu zájmů dochází v případě, kdy osobní zájmy
zasahují, nebo vyvolávají dojem, že zasahují, do
zájmů naší společnosti, či v případě, kdy jednotlivec
využívá vztahů k osobnímu obohacení. Takové
konflikty mohou být vyvolány osobními vztahy,
finančními zájmy, obchodními spekulacemi nebo
nevhodnými nabídkami darů nebo prožitků.
Ve společnosti Allergan přijímáme objektivní
rozhodnutí a pracujeme na tom, abychom se
vyhnuli situacím, které mohou vytvářet skutečný
nebo předpokládaný střet zájmů, a totéž
očekáváme od našich obchodních partnerů.

Důvěrné obchodní informace
Naše intelektuální vlastnictví, obchodní tajemství,
interní informace a jiné důvěrné obchodní
informace poskytují naší společnosti konkurenční
výhody a jejich zveřejnění bez předchozího
schválení nebo nesprávnou procedurou by mohlo
způsobit značné škody.
Naši obchodní partneři odpovídají za dodržování
všech smluvních požadavků na ochranu
obchodních informací společnosti Allergan,
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Dosahování požadovaných výsledků nám ve společnosti Allergan umožňují naše vztahy,
aktiva a značka. Jednáme s integritou tak, abychom akcionářům sloužili prostřednictvím
ochrany aktiv, informací a záznamů.
za opatrné zacházení se všemi obchodními
informacemi a za ochranu před jejich
neoprávněným použitím a zveřejněním.

Ochrana soukromí a osobních údajů
Fyzické osoby důvěřují společnosti Allergan,
že shromažďuje, zpracovává, přenáší, chrání
a uchovává jejich osobní údaje (tj. informace,
které lze použít k identifikaci, lokalizaci nebo
kontaktování fyzické osoby, a navíc jakékoli další
údaje, na které se vztahují zákony o ochraně
soukromí / osobních údajů) bezpečným
způsobem, v souladu s informacemi, které jim byly
poskytnuty, a na základě jejich souhlasu.
Naši obchodní partneři jsou právně i smluvně
povinni zpracovávat osobní údaje výhradně
v souladu s pokyny společnosti Allergan.
Obchodní partneři odpovědní za zpracování
(tj. shromažďování, uchovávání, používání,
přenášení nebo zveřejňování) osobních údajů
vlastněných společností Allergan musí podepsat
Dodatek smlouvy o ochraně soukromí a osobních
údajů společnosti Allergan nebo podobný
dokument, a souhlasit s tím, že budou dodržovat
veškeré zákony zaměřené na ochranu soukromí
a osobních údajů.

Veškeré incidenty týkající se ochrany osobních
údajů souvisejících se společností Allergan
musí obchodní partneři neprodleně nahlásit
Globálnímu oddělení pro ochranu osobních
údajů společnosti Allergan na adrese
IR-Privacy@allergan.com.

Neveřejné informace
Jako obchodní partner společnosti Allergan můžete
přijít do kontaktu s neveřejnými informacemi
o naší společnosti nebo o společnostech, se kterými
spolupracujeme nebo obchodně jednáme.
Jakékoli rozhodnutí koupit, prodat nebo držet
cenné papíry společnosti Allergan nebo jiné
společnosti (např. akcie, dluhopisy nebo opce)
je v případě, kdy disponujete neveřejnými
informacemi, protizákonné.
Obchodní partneři nesmějí neveřejné informace
obchodně využívat ani je předávat subjektům,
kteří by je mohli obchodně využít, až do chvíle,
kdy budou veřejně dostupné běžným investorům
(například prostřednictvím výroční zprávy,
zveřejněním v tisku nebo na našich veřejných
internetových stránkách).

DĚLÁME,
CONAŠI
JE SPRÁVNÉ
CHRÁNÍME
SPOLEČNOST
(pokračování)

Finanční integrita
Allergan má jako veřejně obchodovatelná
společnost povinnost vést přesným způsobem
účetní a obchodní záznamy, které odráží naši
finanční pozici a obchodní činnost.
Integrita našich účetních a obchodních záznamů
je pro náš trvalý úspěch zásadní a obchodní partneři
taktéž odpovídají za integritu vedení obchodních
záznamů týkajících se společnosti Allergan.
Kromě toho se společnost Allergan zavazuje
předcházet nelegálnímu napomáhání daňovým
únikům a v průběhu všech svých obchodních
operací a v celém jejich rozsahu zajistit úplné
dodržování požadavků souvisejících s prevencí
daňových úniků. Od našich obchodních partnerů
očekáváme stejný přístup.
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Dosahování
požadovaných
výsledků námAllergan
ve společnosti
Allergan
umožňují
naše je
vztahy,
Etické
jednání
a úspěch společnosti
jdou ruku
v ruce.
Integrita
aktiva a značka.všeho,
Jednáme
integritou tak, abychom akcionářům sloužili prostřednictvím
středobodem
cosděláme.
ochrany aktiv, informací a záznamů.
Správa záznamů
Společnost Allergan se zavazuje spravovat své
záznamy zodpovědným způsobem a zajistit
uchovávání záznamů potřebné ke splnění našich
daňových, právních a finančních povinností
a prokázání shody s předpisy a zákony.
Očekáváme, že se naši obchodní partneři budou
v rámci spolupráce se společností Allergan při
vedení přesných záznamů a při dodržování
souvisejících zákonů a jejich smluvních povinností
vůči společnosti Allergan řídit stejnými standardy.

Firemní aktiva
Aktiva společnosti Allergan (např. počítačové
a programové vybavení, majetek společnosti,
finanční zdroje, kancelářské potřeby
a zabezpečení informací) jsou důležitá pro její
obchodní činnost a umožňují nám vykonávat naši
práci efektivně a produktivně.
Naši obchodní partneři odpovídají za ochranu
veškerých aktiv společnosti Allergan, která jim
byla svěřena, za pečlivé řízení všech zdrojů
společnosti Allergan a za zodpovědné využívání
těchto zdrojů pouze pro obchodní účely.

JSME ODPOVĚDNÝMI
OBČANY
Ochrana životního prostředí, zdraví
a bezpečnost práce
Snažíme se poskytovat bezpečná a zdravá
pracoviště a omezovat dopady naší činnosti
na životní prostředí.
Společnost Allergan je signatářem iniciativy UN
Global Compact a v našich pobočkách po celém
světě stanovila cíle pro ochranu životního prostředí,
zdraví a bezpečnost a standardy, kterými zajišťuje
splnění všech federálních, státních a místních
pravidel a předpisů a omezuje dopady našich
činností na životní prostředí.
Obchodní partneři musí chránit pracovníky
před vystavováním chemickým, biologickým
a fyzickým rizikům, musí mít zavedeny programy
pro prevenci a řešení mimořádných situací,
musí fungovat způsobem šetrným k životnímu
prostředí a disponovat vhodnými systémy řízení pro
zpracování odpadů, emise do ovzduší
a odpadní vody.
Od obchodních partnerů očekáváme dodržování
všech souvisejících zákonů a předpisů.
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Společnost Allergan pomáhá zajistit lepší život lidem po celém světě. Jsme aktivní v našich komunitách,
cíleně se angažujeme a prosazujeme pozitivní změny.

Lidská práva
Ve společnosti Allergan usilujeme o to být dobrými
korporátními občany všude, kde působíme.
To znamená, že podporujeme zásady obsažené
ve Všeobecné deklaraci lidských práv a zavázali
jsme se k respektování lidských práv na každé
úrovni našeho dodavatelského řetězce.
Dodržujeme ustanovení Zákona o moderním
otroctví z roku 2015 a odpovídající legislativní
ustanovení platná v jiných jurisdikcích. Obchodní
partneři nesmí využívat nucenou, nevolnickou ani
nedobrovolnou vězeňskou práci.
Při výrobě našich produktů jsme se zavázali
k zodpovědnému využívání zdrojů a dodržujeme
zákony, které vyžadují zveřejnění informací
o jejich využívání.
Respektujeme lidská práva prováděním náležité
kontroly a nikdy vědomě neobchodujeme
s žádnými společnostmi nebo osobami, které
porušují zákony o zaměstnávání nebo se podílejí
na porušování lidských práv, včetně dětské práce,
nucené práce, obchodování s lidmi, fyzických trestů
a nezákonné diskriminace, a očekáváme to samé
od našich obchodních partnerů.

PEČUJEME JEDEN
O DRUHÉHO
Rovné pracovní příležitosti
Společnost Allergan se zavázala k poskytování
rovných pracovních příležitostí ve všech
personálních procesech, včetně náboru, výběru,
povyšování, školení, zapracovávání, odměňování,
zaměstnaneckých výhod, detašování, nucené
dovolené, neplaceného volna, rozvazování
pracovního poměru a sociálních a rekreačních
programů. Naše zásady a postupy zakazují
nezákonnou diskriminaci.
V souladu s platnými zákony a předpisy
realizujeme akční programy pozitivní diskriminace
zaměřené na menšiny, ženy, osoby se zdravotním
postižením a chráněné veterány, definujeme
konkrétní akce související s pozitivní diskriminací
a stanovujeme odpovědnosti našich zaměstnanců
v oblasti zajišťování rovných pracovní příležitostí.
Od všech zaměstnanců se očekává, že se budou
ztotožňovat s našimi akcemi zaměřenými na
pozitivní diskriminaci za účelem poskytnutí
rovných příležitostí všem pracovníkům,
povzbuzení rozmanitosti ve společnosti Allergan
a prokázání citlivosti a respektu vůči ostatním.
Vedoucí oddělení pro rovné pracovní příležitosti
(„EEO Officer“) je viceprezidentem Global Talent.
Allergan je federálním dodavatelem, který
je povinen se řídit ustanoveními výkonného
nařízení 11246, zákona o vyrovnání s veterány
Vietnamské války z roku 1974 a jeho novelizacemi,
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Společnost Allergan se snaží se všemi stranami jednat správným způsobem.
Vytvoření a udržování pozitivního, bezpečného a produktivního pracoviště je naší povinností.

§ 503 zákona o rehabilitaci z roku 1973 a jeho
novelizacemi a všemi souvisejícími prováděcími
předpisy.
Společnost Allergan je povinna informovat
své prodejce a dodavatele o našich zásadách
v oblasti rovných pracovních příležitostí
a pozitivní diskriminace. Společnost Allergan
žádá své obchodní partnery, aby podporovali její
úsilí o dodržování těchto zásad.

Opatření proti obtěžování a diskriminaci
Ve společnosti Allergan usilujeme o zajišťování
pozitivního pracovního prostředí bez obtěžování,
diskriminace, zastrašování, šikany a odvetných
opatření. Je zakázáno obtěžování a diskriminace
na základě rasy, barvy, věku, pohlaví, sexuální
orientace, genderové identity nebo vyjadřování
genderové identity, etnického/národního původu,
občanství, zdravotního postižení, náboženství,
členství v odborech, rodinného stavu, vojenské
služby a statusu veterána, genetických informací
nebo jakéhokoliv jiného statusu chráněného
příslušnými zákony.
Obtěžující a diskriminační chování se vyskytuje
v mnoha podobách a zahrnuje slovní, fyzické,
vizuální a behaviorální jednání. Netolerujeme
obtěžující nebo diskriminační chování vůči
komukoliv, s kým provádíme obchodní činnost,

a očekáváme, že se naši obchodní partneři budou
řídit stejnými standardy.
Obchodní partneři jsou povinni dodržovat
práva svých zaměstnanců stanovená v místních
zákonech týkajících se svobody sdružování,
členství nebo odmítnutí členství v odborových
organizacích, volení zástupců nebo účasti v radách
zaměstnanců.
Pracovníkům obchodních partnerů musí být
umožněno otevřeným způsobem komunikovat
s vedením o pracovních podmínkách, aniž by jim
hrozila diskriminace, obtěžování, šikana nebo
odvetné akce.

Násilí na pracovišti
Společnost Allergan se zavázala zajišťovat
bezpečné pracoviště. Nikdy netolerujeme šikanu,
obtěžování, zastrašování, činnosti zahrnující
dohled nebo pronásledování, hrozby, fyzické
újmy namířené proti jednotlivci nebo jeho rodině,
přátelům, spolupracovníkům, majetku nebo
úmyslné ničení majetku, taktéž nepovolujeme
vnášení zbraní do našich provozoven.
Spoléháme na to, že naši kolegové netolerují a hlásí
jakékoli vyhrožování nebo zastrašování a řeší veškeré
konflikty klidným způsobem. Od našich obchodních
partnerů očekáváme prokázání stejného přístupu
k zajišťování bezpečí na pracovišti.

VZNÁŠENÍ
OBAV
Vznášení obav
Společnosti Allergan očekává, že jí budou její
obchodní partneři oznamovat obavy týkající
se možného nezákonného nebo nevhodného
chování, které se týká společné obchodní činnosti.
Pokud vidíte nebo máte podezření, že může
někdo, kdo jedná jménem společnosti Allergan,
svojí činností nebo chováním porušovat zákon,
ustanovení tohoto Kodexu chování obchodního
partnera nebo zásad společnosti Allergan,
neprodleně to společnosti Allergan oznamte
prostřednictvím Akční linky integrity (Integrity
Action Line).
Akční linka integrity společnosti Allergan je
provozována nezávisle třetí stranou a je možné ji
využít 24 hodin a 7 dní v týdnu z jakéhokoli místa na
světě. Pokud to umožňují zákony, je možné ohlášení
uskutečnit anonymně; přístup k této lince je možné
získat na adrese AllerganIntegrityActionLine.
ethicspoint.com. Na této internetové stránce jsou
taktéž uvedena telefonní čísla Akční linky integrity
pro každou zemi.
Společnost Allergan zakazuje odvetu proti
osobám, které podávají stížnosti v dobré víře,
a očekává, že se její obchodní partneři budou řídit
stejnými standardy.
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Společnost Allergan poskytuje firemní asistenční linku a další zdroje, které umožňují hlášení problémů.

