ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ
ΜΕ
ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΏΝ

Πίνακας περιεχομένων
Κάνουμε το σωστό

Αλληλεπιδρούμε υπεύθυνα

Είμαστε υπεύθυνοι πολίτες

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών της
Allergan

Συμμόρφωση με τους νόμους και τους
κανονισμούς

Περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια

Οι προσδοκίες μας για τους επιχειρηματικούς
συνεργάτες μας

Προώθηση προϊόντων

Ανθρώπινα δικαιώματα

Επαγγελματικές παροχές

Προσέχουμε ο ένας τον άλλο

Εξασφαλίζουμε την
ασφάλεια των ασθενών και
την ποιότητα των προϊόντων

Αλληλεπιδράσεις με παρόχους υπηρεσιών υγείας
και κρατικούς αξιωματούχους

Ίσες ευκαιρίες απασχόλησης

Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων της Allergan

Σχέσεις επιχειρηματικών συνεργατών με τρίτους

Ακριβείς πληροφορίες προϊόντων

Καταπολέμηση της δωροδοκίας και της
διαφθοράς

Ποιοτικά προϊόντα
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Διαφάνεια

Πρόληψη της παρενόχλησης και των διακρίσεων
Βία στον χώρο εργασίας

Γνωστοποίηση ανησυχιών

Δίκαιος ανταγωνισμός
Συμμόρφωση εμπορίου

Προστατεύουμε την εταιρεία μας
Συγκρούσεις συμφερόντων
Εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες
Προστασία απορρήτου και δεδομένων
Εσωτερική πληροφόρηση
Οικονομική ακεραιότητα
Διαχείριση αρχείων
Εταιρικά περιουσιακά στοιχεία
2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ | Πίνακας περιεχομένων

Αρ. εγγράφου: COMP-CORP-POL-002, ημερομηνία έναρξης ισχύος: 06/09/2019

ΚΆΝΟΥΜΕ
ΤΟ ΣΩΣΤΌ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών της Allergan
Στην Allergan, κάνουμε το σωστό και κρατάμε την
ακεραιότητα στην καρδιά όλων όσα πράττουμε.
Θέτουμε ψηλά τον πήχη για να δραστηριοποιούμαστε
δεοντολογικά και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους,
τις οδηγίες και τους κώδικες του κλάδου.
Η Allergan δεσμεύεται για την ακεραιότητα στις
επιχειρηματικές της δραστηριότητες και προσπαθεί
να τηρεί τα υψηλότερα δεοντολογικά, κοινωνικά
και περιβαλλοντικά πρότυπα και, κατά συνέπεια,
συνεργάζεται μόνο με άτομα και οργανισμούς που
δεσμεύονται επίσης με υψηλά πρότυπα δεοντολογίας
και δραστηριοποιούνται υπεύθυνα.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρηματικών
Συνεργατών της Allergan περιγράφει τα
πρότυπα δεοντολογίας με βάση τα οποία
δραστηριοποιούμαστε και τις προσδοκίες που
έχουμε από τους επιχειρηματικούς συνεργάτες
μας – κάθε τρίτο όπως: προμηθευτές, διανομείς,
πάροχοι υπηρεσιών, σύμβουλοι, μη μόνιμοι
εργαζόμενοι, εκπρόσωποι και προμηθευτές που
δραστηριοποιούνται εκ μέρους μας.
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Επιπλέον, ο Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρηματικών
Συνεργατών είναι ευθυγραμμισμένος με τις
Πρωτοβουλίες τις Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Φαρμακευτικών (PSCI) και τις Αρχές του Οικουμενικού
Συμφώνου του Ο.Η.Ε..
Ο Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρηματικών
Συνεργατών δεν προορίζεται να υποκαταστήσει,
να υπερσκελίσει ή να αντικρούσει οποιαδήποτε
ισχύουσα νομική ή κανονιστική απαίτηση ή
συμβατική υποχρέωση της Allergan.

Οι προσδοκίες μας για τους επιχειρηματικούς
συνεργάτες μας
Απαιτούμε από τους επιχειρηματικούς συνεργάτες
μας, όταν συνεργάζονται με την Allergan, να
λειτουργούν με τα ίδια υψηλά πρότυπα, την ίδια
δέσμευση για την ακεραιότητα και την ίδια τήρηση
των βασικών αρχών που περιγράφονται στον
παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας Επιχειρηματικών
Συνεργατών.
Κάθε Επιχειρηματικός Συνεργάτης πρέπει ο ίδιος
να αποφασίσει πώς θα τηρήσει και θα επιδείξει
τη συμμόρφωση με τις βασικές αρχές και τα
πρότυπα, όπως δηλώνονται στον παρόντα Κώδικα
Δεοντολογίας Επιχειρηματικών Συνεργατών.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων της Allergan
Στην Allergan, οι δραστηριότητές μας έρευνας και
ανάπτυξης επικεντρώνονται στην αναγνώριση και
παρουσίαση νέων προϊόντων που αφορούν μη
αντιμετωπισθείσες ιατρικές ανάγκες και την αύξηση
της παγκόσμιας πρόσβασης σε οικονομικά φάρμακα
υψηλής ποιότητας που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής
των ασθενών μας.
Η ανάπτυξη ασφαλών προϊόντων αποτελεί
προτεραιότητα που μοιραζόμαστε όλοι. Ισχύει για
όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων μας,
από την ανάπτυξη ως τη χρήση τους από ασθενείς.
Για αυτό και εργαζόμαστε για να ξεπεράσουμε
ακόμα και τα πλέον αυστηρά πρότυπα που ισχύουν
για την εταιρεία μας. Η ασφάλεια των ασθενών
και η ακεραιότητα των προγραμμάτων μας είναι
ο γνώμονας για τις προσπάθειές μας έρευνας και
ανάπτυξης και ποτέ δεν θυσιάζουμε την ποιότητα
για να τηρηθεί ένας στόχος ή μια προθεσμία της
εταιρείας.
Δεσμευόμαστε να μεταχειριζόμαστε τους
συμμετέχοντες στις έρευνές μας δεοντολογικά και
με ασφάλεια. Στοχεύουμε να προστατεύουμε την
υγεία, την ασφάλεια και την ευμάρεια των ανθρώπων
συμμετεχόντων σε έρευνες, ενώ σεβόμαστε τους
νόμους, τους κανονισμούς και τον πολιτισμό των
χωρών όπου διεξάγονται οι μελέτες μας. Όπου είναι
αναγκαία η έρευνα με χρήση ζώων, διεξάγουμε
τις έρευνες σε πειραματόζωα με υπεύθυνο και
ανθρωπιστικό τρόπο.
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Στην Allergan, υπερηφανευόμαστε για τα προϊόντα μας και εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε ότι αναπτύσσονται με
υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Ποτέ δεν θέτουμε σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών, την ποιότητα των
προϊόντων ή τη συμμόρφωση.

Η Allergan υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη και
υιοθέτηση μεθόδων δοκιμών χωρίς πειραματόζωα,
για μείωση και αντικατάσταση των δοκιμών
σε πειραματόζωα. Αναμένουμε από τους
επιχειρηματικούς συνεργάτες μας να δεσμεύονται
και αυτοί για την ανάπτυξη και υποστήριξη ασφαλών
προϊόντων και για την προστασία της υγείας, της
ασφάλειας και της ευμάρειας των συμμετεχόντων σε
έρευνες.

Ακριβείς πληροφορίες προϊόντων
Εκτιμούμε προσεκτικά και με τη δέουσα επιμέλεια
τους κινδύνους και τα οφέλη των προϊόντων
μας πριν τα κυκλοφορήσουμε στην αγορά. Είναι
ζωτικής σημασίας οι ασθενείς και οι ιατροί να
κατανοήσουν αυτούς τους κινδύνους και τα οφέλη
πριν λάβουν αποφάσεις θεραπείας, για αυτό τον
λόγο και θεωρούμε πολύ σημαντική την ευθύνη
μας να παρέχουμε πλήρεις, ακριβείς και ειλικρινείς
πληροφορίες για τα προϊόντα μας, ενώ αναμένουμε
από τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας να
πράττουν το ίδιο.
Εξασφαλίζουμε ότι οι ισχυρισμοί μας για τα προϊόντα
μας είναι ακριβείς, δίκαιοι, ισορροπημένοι και
συνεπείς με τις εγκεκριμένες ετικέτες των προϊόντων.
Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να παρέχουμε σοβαρά
αξιόπιστες πληροφορίες για τα προϊόντα μας.
Στην Allergan, δεσμευόμαστε να δημοσιεύουμε τα
ιατρικώς σημαντικά αποτελέσματα από τις κλινικές
μας έρευνες, είτε αυτά είναι θετικά είτε είναι αρνητικά,
και να γνωστοποιούμε την υποστήριξή μας για όσες
δημοσιεύσεις προκύψουν από έρευνα οικονομικά
υποστηριζόμενη από την εταιρεία μας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ | Εξασφαλίζουμε την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα των προϊόντων

Ποιοτικά προϊόντα
Στην Allergan, αναπτύσσουμε τα προϊόντα μας με
τους ασθενείς κατά νου και είμαστε αφοσιωμένοι
να εξασφαλίζουμε ότι θα λαμβάνουν ασφαλή
προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η δέσμευσή μας για
την ποιότητα μάς έχει επιτρέψει να κερδίσουμε την
εμπιστοσύνη ασθενών και ιατρών σε όλο τον κόσμο
και διατηρούμε την εμπιστοσύνη τους καθημερινά.
Η ακεραιότητα των δεδομένων είναι σημαντικό μέρος
της ευθύνης μας να διασφαλίζουμε την ασφάλεια, την
αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των προϊόντων
μας, καθώς και της δέσμευσής μας να προστατεύουμε
τους ασθενείς μας.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά και παρακολούθηση των ανεπιθύμητων
ενεργειών είναι ένας από τους διαρκείς τρόπους
με τους οποίους εξασφαλίζουμε την ασφάλεια των
προϊόντων που διαθέτουμε στην αγορά και των
ασθενών που τα χρησιμοποιούν. Η Allergan έχει τόσο
νομική όσο και ηθική υποχρέωση να αναφέρει αυτές
τις πληροφορίες στις κρατικές ρυθμιστικές αρχές. Οι
επιχειρηματικοί συνεργάτες πρέπει να αναφέρουν τις
ανεπιθύμητες ενέργειες σύμφωνα με τους νόμους,
την εκπαίδευση για τις ανεπιθύμητες ενέργειες που
παρέχεται από την Allergan και τις συμβατικές τους
υποχρεώσεις έναντι της Allergan.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΟΥΜΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Συμμόρφωση με τους νόμους και τους
κανονισμούς
Εργαζόμαστε σε έναν σε μεγάλο βαθμό ρυθμιζόμενο
κλάδο και απαιτούμε από τους επιχειρηματικούς
συνεργάτες μας να δραστηριοποιούνται δεοντολογικά
και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς,
κατευθυντήριες οδηγίες, κώδικες του κλάδου, τον
Κώδικα Δεοντολογίας της Allergan και τις πολιτικές
μας.

Προώθηση προϊόντων
Οι ασθενείς και οι ιατροί εμπιστεύονται την εταιρεία
μας ότι θα προωθεί τα προϊόντα μας με ειλικρίνεια
και σύμφωνα με τους νόμους. Εξασφαλίζουμε ότι οι
πληροφορίες που παρέχονται στα προωθητικά υλικά
και τις επικοινωνίες μας είναι ακριβείς, αξιόπιστες και
ισορροπημένες.
Όσοι επιχειρηματικοί συνεργάτες της Allergan
αναλαμβάνουν προωθητικές δραστηριότητες εκ
μέρους της Allergan πρέπει να παρέχουν αξιόπιστες,
ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα
προϊόντα μας και πρέπει να κάνουν την προώθηση
μόνο με τρόπους ειλικρινείς, μη παραπλανητικούς,
δίκαιους, ισορροπημένους και συνεπείς με τις
εγκεκριμένες ετικέτες των προϊόντων.
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Στην Allergan, ενεργούμε πάντα με ακεραιότητα και τηρούμε υψηλά πρότυπα δεοντολογικής και
επαγγελματικής συμπεριφοράς. Αλληλεπιδρώντας υπεύθυνα, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των παρόχων
υπηρεσιών υγείας, ο ένας του άλλου και της κοινότητας.

Επαγγελματικές παροχές
Οι επαγγελματικές παροχές (π.χ. λιτά γεύματα,
φιλοξενία και δώρα συμβολικής αξίας) που
παρέχονται σε πελάτες της Allergan εκ μέρους της
Allergan ίσως να επιτρέπονται σε περιορισμένες
περιστάσεις και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της
Allergan. Οι επιχειρηματικοί συνεργάτες πρέπει να
εξασφαλίζουν ότι όποιες επαγγελματικές παροχές
παρέχονται εκ μέρους της Allergan δεν μπορεί να
παρερμηνευθούν, να υποδηλώσουν κάτι ανάρμοστο
ή να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν μια επιχειρηματική
απόφαση.

Αλληλεπιδράσεις με παρόχους υπηρεσιών υγείας
και κρατικούς αξιωματούχους
Στην Allergan, αλληλεπιδρούμε τακτικά με παρόχους
υπηρεσιών υγείας (HCP) και τους παρέχουμε
πληροφορίες για να τους βοηθήσουμε να λάβουν
αποφάσεις θεραπείας με βάση την ιατρική τους
εκπαίδευση. Τηρούμε υψηλά πρότυπα ακεραιότητας
και επιδεικνύουμε τη δέσμευσή μας για τη φροντίδα
των ασθενών σε κάθε πτυχή της σχέσης μας με HCP
και κρατικούς αξιωματούχους και απαιτούμε το ίδιο
από τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας.
Οι επιχειρηματικοί συνεργάτες δεν επιτρέπεται
να προσφέρουν στους HCP ή τους κρατικούς
αξιωματούχους κάποιο ανάρμοστο κίνητρο
(συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πληρωμής,
μίζας, δωροδοκίας ή επιβράβευσης) με σκοπό να
επηρεάσουν τη συνταγογράφηση, τη συμπεριφορά,
τις αγορές, τις συστάσεις ή τις αποφάσεις τους ως
προς το συνταγολόγιο.

Διαφάνεια
Στην Allergan δεσμευόμαστε για τη διαφάνεια σε
όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας, από τον
τρόπο που καταγράφουμε οικονομικές συναλλαγές
και αλληλεπιδρούμε με παρόχους υπηρεσιών υγείας
μέχρι τον τρόπο που καταγράφουμε τα αποτελέσματα
των κλινικών δοκιμών.
Δεν εμπλεκόμαστε ποτέ σε οποιαδήποτε
δραστηριότητα θα διακύβευε την επαγγελματική
κρίση του οργανισμού μας, θα υπονοούσε μεροληψία
ή θα έδινε σε άλλους την εντύπωση ότι ενεργούμε
ανειλικρινώς με οποιονδήποτε τρόπο. Απαιτούμε από
τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας το ίδιο επίπεδο
δέσμευσης για τη διαφάνεια σε όλες τις πτυχές της.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΟΥΜΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΑ (συνέχεια)

Σχέσεις επιχειρηματικών συνεργατών με τρίτους
Οι σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει με τους
επιχειρηματικούς συνεργάτες μας βασίζονται σε
θεμέλια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού.

Δίκαιος ανταγωνισμός
Στην Allergan, εξελίσσουμε τις δραστηριότητές μας
και διατηρούμε την εμπιστοσύνη των ασθενών βάσει
της ποιότητας και της αξίας των προϊόντων μας.

Αναμένουμε από τους επιχειρηματικούς συνεργάτες
μας να δραστηριοποιούνται με ακεραιότητα και
να είναι υπεύθυνοι για την τήρηση δεοντολογικών
σχέσεων με την Allergan, καθώς και με όλους τους
προμηθευτές και άλλους τρίτους που απασχολούνται
εκ μέρους μας.

Υποστηρίζουμε μια ελεύθερη και ανοικτή αγορά
και συμμορφωνόμαστε με τους νόμους περί
ανταγωνισμού παντού όπου δραστηριοποιούμαστε.
Αποφεύγουμε τις συζητήσεις σχετικά με θέματα
ευαίσθητα ως προς τον ανταγωνισμό και συμφωνίες
που περιορίζουν αθέμιτα τον ανταγωνισμό ή
παραβιάζουν τους νόμους, συμπεριλαμβανομένων
συζητήσεων και συμφωνιών με ανταγωνιστές σχετικά
με τον προκαθορισμό τιμών ή των όρων πώλησης,
τον διαχωρισμό αγορών, πελατών ή γεωγραφικών
περιοχών ή την αποτροπή της εισόδου ανταγωνιστών
στην αγορά.

Καταπολέμηση της δωροδοκίας και της
διαφθοράς
Η δωροδοκία και η διαφθορά μπορεί να βλάψουν τις
κοινότητες, την αγορά, τους ασθενείς και τους πελάτες
μας και μπορεί να βλάψουν τη φήμη μας.
Στην Allergan, δεν προσφέρουμε, παρέχουμε
ανάρμοστα κίνητρα, ούτε επιτρέπουμε σε άλλους
να το κάνουν εκ μέρους μας, ως αντάλλαγμα για μια
ευνοϊκή επιχειρηματική απόφαση, ένα επιχειρηματικό
πλεονέκτημα ή ως ανταμοιβή σε κάποιο άτομο
για μια ευνοϊκή επιχειρηματική απόφαση ή ένα
επιχειρηματικό πλεονέκτημα που παρασχέθηκε στο
παρελθόν.
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Στην Allergan, ενεργούμε πάντα με ακεραιότητα και τηρούμε υψηλά πρότυπα δεοντολογικής και
επαγγελματικής συμπεριφοράς. Αλληλεπιδρώντας υπεύθυνα, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των παρόχων
υπηρεσιών υγείας, ο ένας του άλλου και της κοινότητας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ | Αλληλεπιδρούμε υπεύθυνα

Προσπαθούμε πάντα να ανταγωνιζόμαστε δίκαια και
αναμένουμε το ίδιο και από τους επιχειρηματικούς
συνεργάτες μας.

Συμμόρφωση εμπορίου
Ως εταιρεία που κάνει εξαγωγές και εισαγωγές
προϊόντων και πληροφοριών σε χώρες σε όλο τον
κόσμο, η λειτουργία μας διέπεται από τους νόμους
που ρυθμίζουν το πώς και με ποιον μπορούμε να
συνεργαζόμαστε. Συμμορφωνόμαστε προς όλους
τους ισχύοντες εμπορικούς νόμους και τους νόμους
όλων των χωρών που διέπουν τις συναλλαγές,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν ισχυόντων νόμων
μποϊκοτάζ και εμπορικών κυρώσεων.
Αναμένουμε από τους επιχειρηματικούς συνεργάτες
μας το ίδιο επίπεδο δέσμευσης για τη συμμόρφωση
προς όλους τους σχετικούς εμπορικούς νόμους και
κανονισμούς.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Συγκρούσεις συμφερόντων
Μια σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν τα
προσωπικά συμφέροντα έρχονται σε αντίκρουση,
ή φαίνεται ότι έρχονται σε αντίκρουση, με τα
συμφέροντα της εταιρείας μας ή όταν κάποιος
χρησιμοποιήσει μια σχέση για προσωπικό κέρδος.
Αυτού του είδους οι συγκρούσεις μπορεί να
προκύψουν από προσωπικές σχέσεις, οικονομικά
συμφέροντα, επιχειρηματικές προσπάθειες ή
ανάρμοστες προσφορές δώρων ή ψυχαγωγίας.
Στην Allergan, λαμβάνουμε αντικειμενικές αποφάσεις
και προσπαθούμε να αποφεύγουμε καταστάσεις που
μπορεί να δημιουργήσουν ή που ίσως να φαίνεται
ότι δημιουργούν, σύγκρουση συμφερόντων και
αναμένουμε το ίδιο από τους επιχειρηματικούς
συνεργάτες μας.

Εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες
Στην Allergan, η πνευματική ιδιοκτησία, τα εμπορικά
μυστικά, οι ιδιοκτησιακές πληροφορίες μας και άλλες
εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες παρέχουν
στην εταιρεία μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα
μπορούσε να προκαλέσουν ζημιά αν γνωστοποιηθούν
στο ευρύ κοινό χωρίς την άδειά μας και χωρίς να
ακολουθηθούν τα ορθά πρωτόκολλα.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ | Προστατεύουμε την εταιρεία μας

Στην Allergan, οι σχέσεις, οι πόροι και η επωνυμία μας είναι αυτό που μας επιτρέπει να πετυχαίνουμε
αποτελέσματα. Ηγούμαστε με ακεραιότητα, ώστε να μπορούμε να υπηρετούμε αποτελεσματικά τους μετόχους
μας προστατεύοντας τους πόρους, τις πληροφορίες και τα αρχεία της εταιρείας μας.

Οι επιχειρηματικοί συνεργάτες μας είναι υπεύθυνοι
να τηρούν όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις για
να προστατεύουν τις επιχειρηματικές πληροφορίες
της Allergan, να χειρίζονται όλες τις επιχειρηματικές
πληροφορίες με προσοχή και να τις προστατεύουν
από μη εξουσιοδοτημένη χρήση και γνωστοποίηση.

Προστασία απορρήτου και δεδομένων
Το κοινό εμπιστεύεται την Allergan να συλλέγει, να
επεξεργάζεται, να μεταβιβάζει, να προστατεύει και
να αποθηκεύει τα προσωπικά τους δεδομένα (δηλ.
πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για
την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό ενός ατόμου ή
την επικοινωνία με αυτό, καθώς και οποιαδήποτε
άλλα δεδομένα ορίζονται στους ισχύοντες νόμους
απορρήτου/προστασίας δεδομένων) με ασφάλεια,
συμμόρφωση, συνέπεια με τις ειδοποιήσεις που
παρέχονται στο κοινό και με τη συναίνεσή του,
εφόσον απαιτείται.
Οι επιχειρηματικοί συνεργάτες μας είναι
υποχρεωμένοι από τους νόμους και συμβατικά
να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα μόνο
σύμφωνα με τις οδηγίες της Allergan.
Από όσους επιχειρηματικούς συνεργάτες ευθύνονται
για την επεξεργασία (δηλ. συλλογή, φύλαξη, χρήση,
μεταφορά ή γνωστοποίηση) προσωπικών δεδομένων
τα οποία ανήκουν στην Allergan θα απαιτηθεί να
υπογράψουν το Προσάρτημα Προστασίας Απορρήτου
και Δεδομένων της Allergan ή αντίστοιχους όρους
και να συμφωνήσουν ότι θα συμμορφώνονται
προς όλους τους ισχύοντες νόμους απορρήτου και
προστασίας δεδομένων.

Οι επιχειρηματικοί συνεργάτες θα πρέπει να
αναφέρουν αμέσως τυχόν περιστατικά απορρήτου
που σχετίζονται με την Allergan στο Διεθνές Γραφείο
Προστασίας Απορρήτου της Allergan, στη διεύθυνση
IR-Privacy@allergan.com.

Εσωτερική πληροφόρηση
Κατά την εργασία σας ως επιχειρηματικός συνεργάτης
της Allergan, μπορεί να έρθετε σε επαφή με
ουσιώδεις, μη δημόσιες (“εσωτερικές”) πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας ή σχετικά με εταιρείες
με τις οποίες συνεργαζόμαστε ή μπορεί να έχουμε
επιχειρηματικές συζητήσεις.
Είναι παράνομη οποιαδήποτε απόφαση να
αγοράσετε, να πουλήσετε ή να κρατήσετε αξιόγραφα,
είτε πρόκειται για αξιόγραφα της Allergan είτε άλλων
εταιρειών (για παράδειγμα, μετοχές, ομόλογα ή
δικαιώματα προαίρεσης) ενώ έχετε στην κατοχή σας
εσωτερικές πληροφορίες σχετικά με την Allergan ή
μια άλλη εν λόγω εταιρεία.
Οι επιχειρηματικοί συνεργάτες δεν επιτρέπεται να
διαπραγματεύονται βάσει οποιωνδήποτε εσωτερικών
πληροφοριών ή να τις μεταβιβάζουν σε άλλους που
μπορεί να διαπραγματευτούν βάσει αυτών πριν
οι πληροφορίες γνωστοποιηθούν δημόσια στους
συνήθεις επενδυτές (για παράδειγμα, μέσω δημόσιας
υποβολής, δελτίου τύπου ή δημοσίευσης στην
προσβάσιμη από το κοινό ιστοσελίδα μας).

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΚΆΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΣΤΌ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ (συνέχεια)

Οικονομική ακεραιότητα
Ως εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, η
Allergan έχει καθήκον να τηρεί βιβλία και αρχεία
που απεικονίζουν με ακρίβεια την οικονομική θέση
και τις δραστηριότητές της με ακρίβεια, ειλικρίνεια,
πληρότητα και έγκαιρα.

Διαχείριση αρχείων
Στην Allergan, δεσμευόμαστε να διαχειριζόμαστε τα
αρχεία μας μας υπεύθυνα και να εξασφαλίζουμε ότι
διατηρούμε τα αναγκαία αρχεία για να υποστηρίζουμε
τις φορολογικές, τις νομικές και τις οικονομικές μας
υποχρεώσεις.

Η ακεραιότητα των βιβλίων και των αρχείων μας
είναι ουσιώδης για τη συνεχή επιτυχία μας και οι
επιχειρηματικοί συνεργάτες μας είναι εξίσου
υπεύθυνοι να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα
επιχειρηματικών αρχείων της Allergan.

Αναμένουμε από τους επιχειρηματικούς συνεργάτες
μας να τηρούν το ίδιο πρότυπο διατήρησης ακριβών
αρχείων όταν εργάζονται εκ μέρους της Allergan και
συμμόρφωσης προς τους σχετικούς νόμους και τις
αντίστοιχες συμβατικές υποχρεώσεις τους προς την
Allergan.

Επιπλέον, η Allergan δεσμεύεται για την
πρόληψη της εγκληματικής διευκόλυνσης της
φοροαποφυγής, καθώς και για την εξασφάλιση
πλήρους συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις για
την πρόληψη της φοροαποφυγής στο πλαίσιο και
το πεδίο εφαρμογής όλων των επιχειρηματικών
της δραστηριοτήτων. Αναμένουμε από τους
επιχειρηματικούς συνεργάτες μας να επιδεικνύουν το
ίδιο επίπεδο δέσμευσης.
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Στην Allergan, οι σχέσεις, οι πόροι και η επωνυμία μας είναι αυτό που μας επιτρέπει να πετυχαίνουμε
Στην Allergan, η δεοντολογική συμπεριφορά μας είναι αλληλένδετα συνδεδεμένη με την επιτυχία της
αποτελέσματα. Ηγούμαστε με ακεραιότητα, ώστε να μπορούμε να υπηρετούμε αποτελεσματικά τους μετόχους
εταιρείας μας. Κρατάμε την ακεραιότητα στην καρδιά όλων όσα πράττουμε.
μας προστατεύοντας τους πόρους, τις πληροφορίες και τα αρχεία της εταιρείας μας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ | Προστατεύουμε την εταιρεία μας

Εταιρικά περιουσιακά στοιχεία
Στην Allergan, τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία
μας (π.χ. το υλικό και το λογισμικό υπολογιστών,
η περιουσία της εταιρείας, οι οικονομικοί πόροι,
τα είδη γραφείου και η ασφάλεια πληροφοριών)
είναι σημαντικά για τις δραστηριότητές μας και
μας επιτρέπουν να εργαζόμαστε αποδοτικά και
αποτελεσματικά.
Οι επιχειρηματικοί συνεργάτες μας έχουν την ευθύνη
να διαφυλάσσουν όσα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία
της Allergan τους έχουν παρασχεθεί, να διαχειρίζονται
όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Allergan με φροντίδα
και να χρησιμοποιούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία
υπεύθυνα και μόνο για επιχειρηματικούς σκοπούς.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΕΣ

Περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια
Προσπαθούμε να παρέχουμε ένα ασφαλές και υγιεινό
περιβάλλον εργασίας και να μειώσουμε τις επιπτώσεις
μας στο περιβάλλον.
Η Allergan έχει υπογράψει το Οικουμενικό Σύμφωνο
του Ο.Η.Ε. και έχει καθιερώσει στόχους για το
περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια και πρότυπα
στις τοποθεσίες μας παγκοσμίως για να εξασφαλίσει
ότι συμμορφωνόμαστε προς τους ομοσπονδιακούς,
εθνικούς και τοπικούς κανόνες και κανονισμούς και
ότι μειώνουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των
δραστηριοτήτων μας.
Οι επιχειρηματικοί συνεργάτες θα προστατεύουν τους
εργαζόμενους από κινδύνους χημικούς, βιολογικούς
και για τη σωματική τους ακεραιότητα, θα έχουν
σε λειτουργία προγράμματα για την πρόληψη και
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
θα λειτουργούν με υπεύθυνο προς το περιβάλλον
τρόπο και θα έχουν σε λειτουργία συστήματα για
εξασφάλιση της ορθής διαχείρισης αποβλήτων,
εκπομπών αέριων ρύπων και απορρίψεων υγρών
αποβλήτων.
Αναμένουμε από τους επιχειρηματικούς συνεργάτες
μας να συμμορφώνονται προς όλους τους σχετικούς
νόμους και κανονισμούς.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ | Είμαστε υπεύθυνοι πολίτες

Η Allergan επικεντρώνεται στο να βοηθά τους ανθρώπους ανά τον κόσμο να ζουν καλύτερα.
Δραστηριοποιούμαστε στις κοινότητές μας, συμμετέχουμε με σκοπό και είμαστε αφοσιωμένοι στο να
κάνουμε τη διαφορά.

Ανθρώπινα δικαιώματα
Στην Allergan, προσπαθούμε να είμαστε καλοί
εταιρικοί πολίτες οπουδήποτε δραστηριοποιούμαστε.
Υποστηρίζουμε τις βασικές αρχές της Οικουμενικής
Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και
δεσμευόμαστε να σεβόμαστε τα δικαιώματα του
ανθρώπου σε κάθε επίπεδο της εφοδιαστικής
αλυσίδας μας.
Τηρούμε τις διατάξεις του Νόμου του Ηνωμένου
Βασιλείου για τη Σύγχρονη Δουλεία του 2015 και
αντίστοιχης νομοθεσίας σε άλλες δικαιοδοσίες. Οι
επιχειρηματικοί συνεργάτες δεν θα χρησιμοποιούν
καταναγκαστική, δέσμια ή δεσμευμένη εργασία ή μη
εθελοντική εργασία φυλακισμένων.
Δεσμευόμαστε για υπεύθυνη ανεύρεση προμηθευτών
για τα προϊόντα μας, καθώς και να συμμορφωνόμαστε
προς τους νόμους που απαιτούν γνωστοποίηση της
χρήσης τους.
Σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα
εφαρμόζοντας ελέγχους δέουσας επιμέλειας
και μη συνεργαζόμενοι ποτέ εν γνώσει μας με
οποιαδήποτε εταιρεία ή οποιοδήποτε άτομο
παραβιάζει τους νόμους απασχόλησης ή συμμετέχει
σε καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
στις οποίες περιλαμβάνονται η παιδική εργασία, η
καταναγκαστική εργασία, η εμπορία ανθρώπων, η
σωματική τιμωρία και οι παράνομες διακρίσεις και
αναμένουμε το ίδιο και από τους επιχειρηματικούς
συνεργάτες μας.

ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ Ο
ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ

Ίσες ευκαιρίες απασχόλησης
Στην Allergan, δεσμευόμαστε να παρέχουμε ίσες
ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα με τα κατάλληλα
προσόντα σε όλες τις πρακτικές απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένων της στρατολόγησης,
της επιλογής, της προαγωγής, της εκπαίδευσης,
της υποστήριξης στην πληρωμή διδάκτρων,
των αμοιβών, των παροχών, της μετάθεσης, της
απόλυσης, της καταγγελίας σύμβασης και κοινωνικών
και ψυχαγωγικών προγραμμάτων. Οι πολιτικές
και πρακτικές μας απαγορεύουν τις παράνομες
διακρίσεις.
Τα προγράμματά μας θετικών δράσεων, τα οποία
καλύπτουν μειονότητες, γυναίκες, άτομα με αναπηρίες
και προστατευόμενους βετεράνους, έχουν υιοθετηθεί
σε συμμόρφωση προς τους ισχύοντες νόμους και
κανονισμούς, ενώ καθορίζουν τις υπευθυνότητες
θετικής δράσης και ίσων ευκαιριών απασχόλησης των
εργαζομένων μας.
Όλοι οι εργαζόμενοι αναμένεται να επιδεικνύουν
δέσμευση στις προσπάθειές μας θετικών
δράσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα
ίσων ευκαιριών σε όλους, να ενθαρρύνεται
η διαφορετικότητα εντός της Allergan και να
επιδεικνύεται ευαισθησία και σεβασμός για τους
άλλους.
Ο αξιωματούχος ίσων ευκαιριών απασχόλησης της
Allergan (“Αξιωματούχος EEO”) είναι ο Αντιπρόεδρος
Διεθνούς Ταλέντου. Η Allergan είναι ομοσπονδιακός
εργολάβος που υποχρεούται να τηρεί την εκτελεστική
διαταγή (Executive Order) 11246, τον Νόμο
Υποστήριξης Προσαρμογής Βετεράνων της Εποχής
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ | Προσέχουμε ο ένας τον άλλο

Στην Allergan, προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό ο ένας για τον άλλο. Αποτελεί ευθύνη μας να
δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε έναν θετικό, ασφαλή και παραγωγικό χώρο εργασίας.

του Βιετνάμ (Vietnam Era Veterans’ Readjustment
Assistance Act) του 1974, όπως έχει τροποποιηθεί, το
τμήμα 503 του Νόμου Σωφρονισμού (Rehabilitation
Act) του 1973, όπως έχει τροποποιηθεί και καθέναν
από τους εφαρμοστικούς κανονισμούς τους.
Η Allergan είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους
εργολάβους και προμηθευτές της για τις πολιτικές της
ίσης απασχόλησης και θετικών δράσεων. Η Allergan
απαιτεί από τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της
να υποστηρίζουν τις προσπάθειές μας συμμόρφωσης
προς αυτές τις πολιτικές.

Πρόληψη της παρενόχλησης και των διακρίσεων
Στην Allergan, εργαζόμαστε να συντηρούμε ένα θετικό
εργασιακό περιβάλλον ελεύθερο από παρενόχληση,
διακρίσεις, εκφοβισμό και αντίποινα. Απαγορεύονται η
παρενόχληση και οι διακρίσεις βάσει φυλής, χρώματος,
ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού,
αυτοπροσδιορισμού φύλου, εθνότητας/εθνικής
προέλευσης, κατάστασης υπηκοότητας, αναπηρίας,
θρησκείας, ιδιότητας μέλους σε σωματεία,
οικογενειακής κατάστασης, κατάστασης στρατιωτικής
θητείας και ιδιότητας βετεράνου, γενετικών
πληροφοριών ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης
προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους.
Οι συμπεριφορές παρενόχλησης και διακρίσεων έχουν
πολλές μορφές και περιλαμβάνουν λεκτικές, σωματικές,
οπτικές και συμπεριφορικές ενέργειες. Δεν ανεχόμαστε
συμπεριφορές παρενόχλησης ή διακρίσεων προς
οποιονδήποτε με τον οποίο συνεργαζόμαστε και
αναμένουμε από τους επιχειρηματικούς συνεργάτες
μας να τηρούν το ίδιο πρότυπο.

Οι επιχειρηματικοί συνεργάτες θα σέβονται τα
δικαιώματα των εργαζομένων τους, όπως αυτά
ορίζονται από τους τοπικούς νόμους, να δρουν
συλλογικά με ελευθερία, να συμμετέχουν ή να μην
συμμετέχουν σε εργατικά σωματεία, να αναζητούν
εκπροσώπηση και να συμμετέχουν σε συμβούλια
εργαζομένων.
Οι εργαζόμενοι επιχειρηματικών συνεργατών θα
μπορούν να επικοινωνούν ανοικτά με τη διοίκηση
σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες χωρίς την απειλή
διακρίσεων, παρενόχλησης, εκφοβισμού ή αντιποίνων.

Βία στον χώρο εργασίας
Στην Allergan, δεσμευόμαστε να παρέχουμε
έναν ασφαλή χώρο εργασίας. Δεν ανεχόμαστε
ποτέ άσκηση ψυχολογικής βίας, παρενοχλήσεις,
εκφοβισμό, δραστηριότητες που σχετίζονται με
παρακολούθηση ή καταδίωξη, απειλές, σωματική
βία προς ένα άτομο ή την οικογένεια, τους φίλους,
τους συνεργάτες, την ιδιοκτησία του ή την εκούσια
καταστροφή περιουσίας, ούτε επιτρέπουμε την
ύπαρξη όπλων στις εγκαταστάσεις μας.
Βασιζόμαστε στους συναδέλφους μας να έχουν τον
νου τους και να αναφέρουν οποιαδήποτε απειλητική
ή εκφοβιστική συμπεριφορά και να επιλύουν τυχόν
συγκρούσεις με ηρεμία. Αναμένουμε από τους
επιχειρηματικούς συνεργάτες μας να επιδεικνύουν
το ίδιο επίπεδο δέσμευσης για εξασφάλιση ενός
ασφαλούς χώρου εργασίας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΗΣΥΧΙΩΝ

Γνωστοποίηση ανησυχιών
Στην Allergan, αναμένουμε από τους
επιχειρηματικούς συνεργάτες μας να αναφέρουν τις
ανησυχίες τους σχετικά με παράνομη ή ανάρμοστη
συμπεριφορά που σχετίζεται με την επιχείρησή μας.
Αν διαπιστώσετε ή υποπτευθείτε ότι οποιοσδήποτε
ενεργεί εκ μέρους της Allergan εμπλέκεται σε
δραστηριότητες ή συμπεριφορά που ίσως να
παραβιάζουν τους νόμους, τον παρόντα Κώδικα
Δεοντολογίας Επιχειρηματικών Συνεργατών ή τις
πολιτικές της Allergan, αναφέρετέ το έγκαιρα στην
Allergan μέσω της Γραμμής Δράσης Ακεραιότητας.
Η Γραμμή Δράσης Ακεραιότητας της Allergan
λειτουργεί από μια ανεξάρτητη τρίτη εταιρεία και
είναι διαθέσιμη 24/7, από οποιοδήποτε σημείο
στον κόσμο. Επιτρέπει στα άτομα να αναφέρουν
ανώνυμα τις ανησυχίες τους, όπου αυτό
επιτρέπεται από τους νόμους, και η πρόσβαση σε
αυτήν είναι δυνατή μέσω της διεύθυνσης
AllerganIntegrityActionLine.ethicspoint.com.
Στον ίδιο ιστότοπο παρέχονται και οι αριθμοί
τηλεφώνου της Γραμμής Δράσης Ακεραιότητας.
Η Allergan απαγορεύει τα αντίποινα εναντίον
ατόμων που υποβάλλουν καλή τη πίστει καταγγελίες
και αναμένει από τους επιχειρηματικούς συνεργάτες
να τηρούν το ίδιο πρότυπο.
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Η Allergan παρέχει μια εταιρική ανοικτή γραμμή και άλλους πόρους που καθιστούν δυνατή την αναφορά θεμάτων.

