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Dokumentas Nr.: COMP-CORP-POL-002, įsigaliojimo data: 2019 09 06

DAROME TAI,
KAS TEISINGA
Apie „Allergan“ verslo partnerių elgesio
kodeksą
„Allergan“ daro tai, kas teisinga, ir sąžiningai
vykdo savo veiklą. Laikomės aukštų verslo etikos
standartų, remdamiesi galiojančiais įstatymais,
taisyklėmis, gairėmis ir pramonės kodeksais.
Vykdydami verslą, „Allergan“ laikosi sąžiningumo
principų ir aukščiausių etikos, socialinės gerovės
bei aplinkosaugos standartų, todėl „Allergan“
vykdo verslą tik su asmenimis ir organizacijomis,
kurie pritaria mūsų įsipareigojimui laikytis aukštų
etikos standartų ir atsakingai elgiasi.
„Allergan“ verslo partnerių elgesio kodeksas
nusako etikos standartus, kuriais vadovaujamės,
vykdydami verslą ir tenkindami savo verslo
partnerių – visų trečiųjų šalių, įskaitant tiekėjus,
platintojus, paslaugų teikėjus, konsultantus,
laisvai samdomus darbuotojus, agentus ir
pardavėjus, kurie vykdo verslą su mumis mūsų
vardu, lūkesčius.
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Etiškas elgesys „Allergan“ įmonėje yra neatsiejamas nuo jos sėkmės. Kad ir
ką darytume, visada esame sąžiningi.

Be to, verslo partnerių elgesio kodeksas
yra suderintas su vaistų tiekimo grandinės
iniciatyvomis (angl. PSCI) ir JT pasaulinių
susitarimų principais.
Verslo partnerių elgesio kodeksas nepakeičia
ir neprieštarauja galiojantiems teisiniams ar
norminiams reikalavimams, arba sutartiniams
įsipareigojimams „Allergan“.

Mūsų lūkesčiai dėl verslo partnerių
Reikalaujame, kad mūsų verslo partneriai,
dirbdami su „Allergan“, savo veiklą vykdytų
laikydamiesi tokių pat aukštų standartų, būtų
sąžiningi ir vadovautųsi principais, išdėstytais
šiame verslo partnerių elgesio kodekse.
Kiekvienas verslo partneris turi pats nuspręsti,
kaip jis laikysis ir parodys, kad vadovaujasi
principais bei standartais, kaip apibrėžta šiame
verslo partnerių elgesio kodekse.

UŽTIKRINAME PACIENTŲ
SAUGĄ IR PRODUKTŲ KOKYBĘ
„Allergan“ produktų tyrimai ir tobulinimas
„Allergan“ mokslinių tyrimų ir plėtros veikla
yra nukreipta į naujų produktų, sprendžiančių
nepatenkintus medicinos srities poreikius,
identifikavimą ir pristatymą, didinant pasaulinę
prieigą prie aukštos kokybės įperkamų vaistų,
kurie pagerina mūsų pacientų gyvenimo kokybę.
Saugių produktų kūrimas yra visų mūsų bendras
prioritetas. Tai taikoma visiems mūsų produktų
gyvavimo ciklo etapams, pradedant kūrimu
ir baigiant paciento naudojimu. Būtent todėl
siekiame pranokti griežčiausius standartus,
kurie taikomi mūsų įmonei. Pacientų saugumas
ir programų nuoseklumas skatina mūsų tyrimų
ir plėtros pastangas, todėl niekada neaukojame
kokybės, kad pasiektume įmonės tikslus ar
laikytumėmės nustatytų terminų.
Esame įsipareigoję etiškai ir saugiai vertinti mūsų
tiriamus dalykus. Siekiame apsaugoti tyrimų
dalyvių sveikatą, saugą ir gerovę bei laikytis
šalių, kuriose atliekami mūsų tyrimai, įstatymų,
teisės aktų ir kultūros. Jei būtina naudoti gyvūnus
tyrimams, tokius tyrimus atliekame atsakingai ir
humaniškai.
„Allergan“ remia bandymų, kuriems nėra
naudojami gyvūnai, kūrimą ir taikymą, kad

4

„Allergan“ didžiuojasi savo produktais ir siekia užtikrinti, kad jie būtų gaminami laikantis aukštų
kokybės ir saugos standartų. Niekada nesudarome sąlygų, kurios keltų pavojų pacientų saugai,
produktų kokybei ar reikalavimų laikymuisi.
sumažintų bei pakeistų tokio tipo bandymus.
Tikimės, kad mūsų verslo partneriai prisidės
kurdami ir remdami saugius produktus bei
saugodami tyrimų dalyvių sveikatą, saugą
ir gerovę.

Tiksli informacija apie produktą
Atidžiai ir kruopščiai įvertiname savo produktų
riziką ir naudą prieš pateikdami juos į rinką.
Labai svarbu, kad pacientai ir gydytojai suprastų
šią riziką ir naudą prieš priimdami sprendimus
dėl gydymo, todėl ypatingai rimtai ir atsakingai
teikiame išsamią, tikslią bei sąžiningą informaciją
apie savo produktus ir tikimės, kad mūsų verslo
partneriai darys tą patį.
Užtikriname, kad teiginiai apie mūsų gaminius
būtų tikslūs, teisingi, subalansuoti ir atitiktų
patvirtintą produktų ženklinimą. Griežtai
vertiname savo įsipareigojimą teikti patikimą
informaciją apie savo produktus.
„Allergan“ yra įsipareigoję skelbti mediciniškai
svarbius teigiamus ar neigiamus klinikinių tyrimų
rezultatus ir atskleisti mūsų paramą publikacijoms,
atsiradusioms dėl tyrimų, kuriuos finansiškai remia
mūsų įmonė.
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Kokybiški produktai
„Allergan“ savo gaminius kuria atsižvelgdami
į pacientus ir siekdami užtikrinti, kad jie gautų
saugius, aukštos kokybės produktus. Mūsų
įsipareigojimas kokybei padėjo pelnyti pacientų
ir gydytojų pasitikėjimą visame pasaulyje, o
mes stengiamės remti jų pasitikėjimą kiekvieną
dieną. Duomenų vientisumas yra svarbi mūsų
atsakomybės už savo gaminių saugą, efektyvumą
ir kokybę užtikrinimo bei įsipareigojimo apsaugoti
savo pacientus dalis.

Pranešimas apie nepageidaujamas reakcijas
Pranešimas apie nepageidaujamas reakcijas
ir jų stebėjimas yra vienas iš būdų užtikrinti
produktų, kuriuos teikiame rinkai, ir juos
naudojančių pacientų saugą. „Allergan“ turi ir
teisinę, ir etinę prievolę pranešti šią informaciją
reguliavimo institucijoms. Verslo partneriai turėtų
pagal įstatymą pranešti apie nepageidaujamas
reakcijas, „Allergan“ teikiamus mokymus apie
nepageidaujamas reakcijas ir susitarimus su
„Allergan“.

BENDRADARBIAUJAME
ATSAKINGAI

„Allergan“ organizacija visada elgiasi sąžiningai ir laikosi aukštų etiško bei
profesinio elgesio standartų. Atsakingai bendradarbiaudami, užsitarnaujame
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų, vieni kitų ir bendruomenės pasitikėjimą.

Įstatymų ir kitų teisės aktų laikymasis
Dirbame griežtai reguliuojamoje pramonėje ir
reikalaujame, kad mūsų verslo partneriai verslą
vykdytų etiškai bei laikydamiesi galiojančių
įstatymų, reglamentų, gairių, pramonės kodeksų,
„Allergan“ elgesio kodekso ir mūsų politikos
reikalavimų.

Produkto reklama
Pacientai ir gydytojai pasitiki mūsų įmone,
todėl sąžiningai reklamuoja mūsų produktus,
nepažeisdami įstatymų. Mes užtikriname, kad
reklaminėje medžiagoje ir pranešimuose pateikta
informacija būtų tiksli, patikima ir subalansuota.
„Allergan“ verslo partneriai, kurie užsiima
reklamine veikla „Allergan“ vardu, privalo pateikti
patikimą, tikslią ir išsamią informaciją apie
mūsų produktus ir juos reklamuoti tik teisingu,
neklaidinančiu, tinkamu ir subalansuotu būdu,
atitinkančiu patvirtintą produktų ženklinimą.

Verslo dovanos
Verslo dovanos (pvz., kuklus valgis, svetingumas,
vardinės dovanos), duodamos klientams
„Allergan“ vardu, yra leidžiamos tik kai kuriose
situacijose ir tik laikantis „Allergan“ nurodymų.
Verslo partneriai privalo užtikrinti, kad bet kokia
verslo dovana, teikiama „Allergan“ vardu, nebūtų
neteisingai interpretuojama, siūlytų ką nors
netinkamo ar būti vertinama kaip daranti įtaką
verslo sprendimui.

Bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros
specialistais ir valdžios atstovais
„Allergan“ reguliariai bendradarbiauja su
sveikatos priežiūros specialistais (angl. HCP)
ir teikia jiems informaciją, kuri padeda priimti
mediciniškai pagrįstus gydymo sprendimus.
Laikomės aukštų sąžiningumo standartų ir rodome
savo įsipareigojimą rūpintis pacientais visais savo
santykių su HCP ir valdžios atstovais aspektais bei
reikalaujame to paties iš savo verslo partnerių.
Verslo partneriai negali siūlyti HCP ar valdžios
atstovams netinkamo paskatinimo (įskaitant bet
kokius mokėjimus, atlygį, kyšį ar nuolaidą), kad
paveiktų paskyrimą, pirkimus, rekomendacijas ar
formalius sprendimus.
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Skaidrumas
„Allergan“ siekia skaidrumo visais verslo
aspektais, pradedant nuo to, kaip registruojamos
finansinės operacijos ir bendradarbiaujama su
sveikatos priežiūros specialistais, ir baigiant tuo,
kaip dokumentuojami klinikinių tyrimų rezultatai.
Niekada neužsiimame jokia veikla, kuri pakenktų
mūsų organizacijos profesiniam sprendimui,
pasiūlytų palankų traktavimą ar sudarytų įspūdį,
kad elgiamės nesąžiningai. Tokio skaidrumo
reikalaujame ir iš savo verslo partnerių visais
aspektais.

BENDRADARBIAUJAME
ATSAKINGAI (tęsinys)

„Allergan“ organizacija visada elgiasi sąžiningai ir laikosi aukštų etiško bei
profesinio elgesio standartų. Atsakingai bendradarbiaudami, užsitarnaujame
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų, vieni kitų ir bendruomenės pasitikėjimą.

Verslo partnerių santykiai su trečiosiomis
šalimis
Santykiai, kuriuos užmezgėme su savo verslo
partneriais, grindžiami abipusiu pasitikėjimu ir
pagarba.
Tikimės, kad mūsų verslo partneriai sąžiningai
vykdys verslą ir bus atsakingi už etiškų ryšių
su „Allergan“ bei visais pardavėjais ir kitomis
trečiosiomis šalimis, kurios veikia mūsų vardu,
puoselėjimą.

Kova su kyšininkavimu ir korupcija
Kyšininkavimas ir korupcija gali pakenkti
bendruomenėms, rinkai, pacientams ir klientams
bei mūsų reputacijai.
„Allergan“ nesiūlo netinkamų paskatų ir neleidžia
to daryti kitiems jų vardu mainais į palankų verslo
sprendimą, verslo pranašumą arba atlygį asmeniui
už palankų verslo sprendimą ar į verslo pranašumą
praeityje.
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Sąžininga konkurencija
„Allergan“ skatina mūsų verslą ir remia pacientų
pasitikėjimą, pagrįstą mūsų produktų kokybe bei
nuopelnais.
Remiame laisvą ir atvirą rinką bei laikomės
konkurencijos įstatymų visur, kur vykdome savo
veiklą. Vengiame diskusijų apie konkurencijai
jautrius dalykus ir susitarimus, kurie netinkamai
riboja konkurenciją ar pažeidžia įstatymus,
įskaitant diskusijas ir susitarimus su konkurentais,
siekiant nustatyti kainas ar pardavimo sąlygas,
padalinti rinkas, klientus ar teritorijas, arba neleisti
konkurentams patekti į rinką.
Stengiamės visada sąžiningai konkuruoti ir tikimės
to paties iš savo verslo partnerių.

Prekybos reikalavimų laikymasis
Įmonei, eksportuojančiai ir importuojančiai
produktus bei informaciją į viso pasaulio šalis,
yra taikomi įstatymai, reglamentuojantys, kaip
ir su kuo galime užsiimti verslu. Laikomės visų
galiojančių prekybos įstatymų ir visų šalių,
reglamentuojančių sandorius, įstatymų, įskaitant
visus įstatymus dėl boikoto ir prekybos sankcijų.
Tikimės, kad mūsų verslo partneriai įsipareigos
laikytis visų atitinkamų prekybos įstatymų ir
reglamentų tokiu pačiu lygmeniu.

SAUGOME SAVO
ĮMONĘ
Interesų konfliktai
Interesų konfliktas iškyla, kai atsiranda arba
atrodo, kad atsiranda asmeniniai interesai, kurie
susipina su įmonės interesais, arba , kai asmuo
naudojasi ryšiais siekdamas asmeninės naudos.
Tokie konfliktai gali kilti dėl asmeninių santykių,
finansinių interesų, verslo sumetimų ar netinkamų
dovanų arba pramogų siūlymo.
„Allergan“ priima objektyvius sprendimus ir
stengiasi vengti situacijų, kurios gali sukelti arba
atrodo, kad sukelia interesų konfliktą . To paties
tikimės ir iš savo verslo partnerių.

Konfidenciali verslo informacija
„Allergan“ įmonėje mūsų intelektinė nuosavybė,
komercinės paslaptys, nuosavybės teise
priklausanti ir kita konfidenciali verslo informacija
suteikia mūsų įmonei konkurencinį pranašumą
ir gali padaryti žalos, jei bus paskelbta viešai be
mūsų leidimo, nesilaikant atitinkamų protokolų.

„Allergan“ įmonėje mūsų santykiai, turtas ir prekės ženklas yra tai, kas skatina
siekti rezultatų. Vadovaujame sąžiningai, kad galėtume efektyviai tarnauti
suinteresuotiesiems subjektams, saugodami įmonės turtą, informaciją bei dokumentus.
Mūsų verslo partneriai yra atsakingi už tai, kad
būtų laikomasi visų sutartinių reikalavimų, siekiant
apsaugoti „Allergan“ verslo informaciją, kruopštų
visos verslo informacijos tvarkymą ir apsaugą nuo
neteisėto pa naudojimo bei atskleidimo.

Privatumas ir duomenų apsauga
Asmenys pasitiki „Allergan“ rinkdami, tvarkydami,
perduodami, saugodami ir laikydami savo
asmens duomenis (t. y. informaciją, kuri gali būti
naudojama asmens tapatybei nustatyti, rasti ar
susisiekti, bei kitus duomenis, kaip apibrėžta
galiojančiame privatumo/ duomenų apsaugos
įstatyme) saugiai, tinkamai, vadovaudamiesi jiems
pateiktais pranešimais ir turėdami sutikimą, kaip
to reikalaujama.
Mūsų verslo partneriai teisiškai ir pagal sutartį
privalo tvarkyti asmens duomenis tik laikydamiesi
„Allergan“ pateiktų nurodymų.
Verslo partneriai, atsakingi už „Allergan“
priklausančių asmens duomenų tvarkymą (t. y.
rinkimą, saugojimą, naudojimą, perdavimą ar
atskleidimą), turės pasirašyti „Allergan“ privatumo
ir duomenų apsaugos priedą ar panašias nuostatas
ir sutikti laikytis visų galiojančių privatumo ir
duomenų apsaugos įstatymų.
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Verslo partneriai privalo nedelsdami pranešti
apie visus su „Allergan“ susijusius įvykius dėl
privatumo „Allergan“ pasauliniam privatumo
biurui el. paštu: IR-Privacy@allergan.com.

Viešai neskleidžiama informacija
Būdami „Allergan“ verslo partneriai, galite
susidurti su svarbia nevieša („vidine“) informacija
apie mūsų įmonę arba įmones, su kuriomis
vykdome verslą ar diskutuojame verslo klausimais.
Bet koks sprendimas įsigyti, parduoti ar laikyti
vertybinius popierius (pavyzdžiui, akcijas,
obligacijas ar opcionus), neatsižvelgiant į tai, ar
jie priklauso „Allergan“ ar kitoms įmonėms, turint
viešai neskleidžiamą informaciją apie „Allergan“ ar
kitą tokią įmonę, prieštarauja įstatymams.
Verslo partneriams neleidžiama prekiauti jokia
viešai neskleidžiama informacija arba perduoti ją
kitiems asmenims, kurie ja gali prekiauti, iki tol, kol
ji taps viešai prieinama paprastiems investuotojams
(pavyzdžiui, pateikus viešą paraišką, pranešimą
spaudai arba per mūsų viešą svetainę).

DAROME
KAS TEISINGA
SAUGOMETAI,
SAVO
ĮMONĘ (tęsinys)
Finansinis patikimumas
Biržoje kotiruojama „Allergan“ įmonė turi pareigą
tiksliai, sąžiningai, pilnai ir laiku saugoti visus
žurnalus bei dokumentus, kuriuose nurodyta jų
finansinė padėtis ir vykdoma veikla.
Mūsų verslo žurnalų ir dokumentų integralumas
yra būtinas siekiant nuolatinės sėkmės, , o mūsų
verslo partneriai yra vienodai atsakingi už tai, kad
būtų užtikrintas „Allergan“ verslo dokumentų
integralumas.
Be to, „Allergan“ yra įsipareigoję užkirsti kelią
nusikalstamai mokesčių vengimo lengvatai ir
užtikrinti, kad vykdant visas veiklos operacijas,
būtų laikomasi visų mokesčių vengimo prevencijos
reikalavimų. Tikimės, kad mūsų verslo partneriai
bus lygiai taip pat įsipareigoję tai daryti.
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„Allergan“
įmonėje„Allergan“
mūsų santykiai,
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prekės ženklasnuo
yrajos
tai,sėkmės.
kas skatina
Etiškas
elgesys
įmonėje
yrairneatsiejamas
Kad ir
siekti
rezultatų.visada
Vadovaujame
sąžiningai, kad galėtume efektyviai tarnauti
ką darytume,
esame sąžiningi.
suinteresuotiesiems subjektams, saugodami įmonės turtą, informaciją bei dokumentus.
Dokumentų tvarkymas
„Allergan“ yra įsipareigoję atsakingai tvarkyti
savo dokumentus ir užtikrinti, kad įmonė išsaugos
dokumentus, reikalingus savo mokesčių, įstatymų,
reikalavimų laikymosi ir finansinėms prievolėms
pagrįsti.
Tikimės, kad mūsų verslo partneriai laikysis
tokių pačių standartų, kruopščiai tvarkydami
dokumentus, dirbdami „Allergan“ vardu ir
laikydamiesi susijusių įstatymų bei susitarimų su
„Allergan“.

Įmonės turtas
„Allergan“ įmonėje mūsų įmonės turtas (pvz.,
kompiuterio aparatinė ir programinė įranga,
įmonės turtas, finansiniai ištekliai, raštinės
reikmenys, informacijos saugumas) yra svarbus
mūsų verslui ir suteikia galimybę veiksmingai bei
efektyviai atlikti savo darbą.
Mūsų verslo partneriai yra atsakingi už viso jiems
suteikto „Allergan“ įmonės turto saugojimą,
rūpestingą „Allergan“ išteklių valdymą ir atsakingą
jų panaudojimą tik verslo tikslais.

ESAME ATSAKINGI
PILIEČIAI
Aplinkos sveikata ir sauga
Stengiamės sukurti saugią ir sveiką darbo vietą bei
sumažinti savo poveikį aplinkai.
„Allergan“ yra JT visuotinio susitarimo signatarai.
Įmonė yra nustačiusi aplinkosaugos, sveikatos ir
saugos tikslus bei standartus savo veiklos vietose
visame pasaulyje, kad užtikrintų, jog laikomės visų
federalinių, šalies ir vietos taisyklių bei teisės aktų
ir sumažiname savo operacijų poveikį aplinkai.
Verslo partneriai turi saugoti darbuotojus nuo
cheminių, biologinių ir fizinių pavojų poveikio,
turėti parengtas programas, skirtas užkirsti
kelią ir įveikti ekstremalias situacijas, prisiimti
atsakomybę už aplinką ir turėti įdiegtas sistemas,
užtikrinančias tinkamą atliekų tvarkymą, išmetimą
į aplinką bei nuotekų išleidimą.
Tikimės, kad mūsų verslo partneriai laikysis visų
susijusių įstatymų ir teisės aktų.
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„Allergan“ siekia padėti žmonėms gyventi geriau, nesvarbu, kur jie yra. Esame aktyvūs savo
bendruomenėse, kryptingai bendradarbiaujame ir esame pasiryžę daryti pokyčius.

Žmogaus teisės
„Allergan“ darbuotojai stengiasi būti
pilietiški, neatsižvelgiant į tai, kur vykdoma
veikla. Palaikome Visuotinėje žmogaus teisių
deklaracijoje išdėstytus principus ir įsipareigojame
gerbti žmogaus teises kiekviename savo tiekimo
grandinės lygmenyje.
Laikomės 2015 m. šiuolaikinio vergovės
įstatymo ir lygiaverčių teisės aktų nuostatų
kitose jurisdikcijose. Verslo partneriai nenaudoja
priverstinio, įkaitinio, indentuoto darbo ar darbo,
kuriame apribojama laisvė.
Esame įsipareigoję atsakingai tiekti savo
produktus ir laikomės įstatymų, reikalaujančių
atskleisti jų naudojimą.
Gerbiame žmogaus teises, atlikdami patikrinimus,
ir niekada sąmoningai nevykdome verslo su jokia
įmone ar asmeniu, kuris pažeidžia įdarbinimo
įstatymus ar žmogaus teises, įskaitant vaikų,
priverstinį darbą, prekybą žmonėmis, fizines
bausmes ir neteisėtą diskriminaciją, bei to paties
tikimės iš savo verslo partnerių.

RŪPINAMĖS
VIENI KITAIS
Lygios galimybės įsidarbinti
„Allergan“ yra įsipareigoję suteikti lygias
galimybes įsidarbinti kvalifikuotiems asmenims
visoje personalo vykdomoje veikloje, įskaitant
įdarbinimą, atranką, paaukštinimą, mokymą,
pagalbą mokantis, kompensacijas, išmokas,
perkėlimą, atleidimą iš darbo, darbo sutarties
nutraukimą ir socialinės bei rekreacinės veiklos
programas. Mūsų politika ir veikla draudžia
neteisėtą diskriminaciją.
Mūsų pozityviosios diskriminacijos programos,
apimančios mažumas, moteris, neįgalius asmenis
ir ginamus karo veteranus, buvo priimtos laikantis
galiojančių įstatymų bei teisės aktų, ir apibrėžia
konkrečius pozityviosios diskriminacijos veiksmus
bei lygias galimybes mūsų darbuotojams
įsidarbinti .
Tikimasi, kad visi darbuotojai įsipareigos mūsų
pozityviajai diskriminacijai, siekiant užtikrinti,
kad visi turėtų lygias galimybes, skatinti
įvairovę „Allergan“ įmonėje bei būti jautriems ir
dėmesingiems vieni kitiems.
„Allergan“ darbuotojas, atsakingas už lygias
galimybes įsidarbinti (toliau – angl. EEO) yra
„Global Talent“ viceprezidentas. „Allergan“ yra
federalinis rangovas, kuriam taikomas įstatyminis
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„Allergan“ stengiasi daryti tai, kas teisinga. Sukurti ir išlaikyti teigiamą, saugią ir
produktyvią darbo vietą yra mūsų atsakomybė.

potvarkis Nr. 11246, 1974 m. Pagalbos dėl
Vietnamo eros veteranų adaptacijos įstatymas
su pakeitimais, 1973 m. Reabilitacijos akto
su pakeitimais 503 skirsnis ir kiekvieno jų
įgyvendinimo reglamentai.
„Allergan“ privalo pranešti pardavėjams ir
tiekėjams apie mūsų lygių galimybių įsidarbinti ir
pozityviosios diskriminacijos politiką. „Allergan“
prašo verslo partnerių paremti mūsų pastangas
laikytis šios politikos.

Kova su priekabiavimu ir diskriminacija
„Allergan“ stengiasi išsaugoti pozityvią
darbo aplinką, kurioje nebūtų priekabiavimų,
diskriminacijos, grasinimų, patyčių ir atsakomųjų
veiksmų. Priekabiavimas ir diskriminacija dėl
rasės, odos spalvos, amžiaus, lyties, seksualinės
orientacijos, lyties tapatybės ar išraiškos,
etninės / tautinės kilmės, pilietybės statuso,
negalios, religijos, narystės profsąjungoje,
šeiminės padėties, karinės tarnybos ir veteranų
statuso, genetinės informacijos ar bet kurio kito
statuso, saugomo galiojančių įstatymų,
yra draudžiami.
Priekabiaujantis ir diskriminuojantis elgesys būna
įvairių formų ir apima žodinius, fizinius, vizualinius
veiksmus bei elgseną. Mes netoleruojame

priekabiavimo ar diskriminacinio elgesio su visais,
su kuriais vykdome verslą, ir tikimės, kad mūsų
verslo partneriai laikysis tokių pačių standartų.
Verslo partneriai turi gerbti savo darbuotojų
teises, numatytas vietos įstatymuose, laisvai
jungtis, įstoti ar nesijungti prie profesinių sąjungų,
turėti atstovus ir stoti į darbuotojų tarybas.
Verslo partnerių darbuotojai turi turėti galimybę
atvirai kalbėti su vadovybe dėl darbo sąlygų
be diskriminacijos , priekabiavimo, patyčių ar
atsakomųjų veiksmų.

Smurtas darbo vietoje
„Allergan“ yra įsipareigoję užtikrinti saugią
darbo vietą. Niekada netoleruojame patyčių,
priekabiavimo, grasinimų, persekiojimo ar sekimo,
bauginimo, fizinės žalos, nukreiptos prieš asmenį
ar jo šeimą, draugus, bendradarbius, nuosavybę,
tyčinio turto sunaikinimo ir neleidžiame laikyti
ginklų savo patalpose.
Pasikliaujame savo kolegomis, kurie pastebės ir
praneš apie bet kokį grasinantį ar bauginantį elgesį
bei ramiai išspręs visus konfliktus. Tikimės, kad
mūsų verslo partneriai taip pat įsipareigos šiuo
aspektu, kad būtų užtikrinta saugi darbo vieta.

NERIMĄ KELIANTYS
DALYKAI
Nerimą keliantys dalykai
„Allergan“ tikisi, kad mūsų verslo partneriai
praneš apie nerimą keliančius dalykus, susijusius
su galimu neteisėtu ar netinkamu elgesiu mūsų
verslo atžvilgiu.
Jei pastebėjote arba įtariate, kad asmuo, veikiantis
„Allergan“ vardu, užsiima veikla ar elgiasi taip,
kad gali pažeisti įstatymus, šį Verslo partnerio
elgesio kodeksą ar „Allergan“ politiką, nedelsdami
praneškite apie tai „Allergan“ per „Integrity Action
Line“ liniją.
„Allergan“ „Integrity Action Line“ liniją,
kuri veikia visą parą visame pasaulyje, valdo
nepriklausoma trečioji šalis. Tai suteikia galimybę
anonimiškai pranešti apie problemas, jei tai
numato įstatymai. Linija pasiekiama adresu:
AllerganIntegrityActionLine.ethicspoint.com.
Šioje svetainėje taip pat pateikti kiekvienos šalies
„Integrity Action Line“ telefono numeriai.
„Allergan“ draudžia atsakomuosius veiksmus dėl
sąžiningo skundų pateikimo ir tikisi, kad verslo
partneriai vadovausis tokiais pačiais standartais.
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„Allergan“ siūlo „karštąją liniją“ ir kitus išteklius, kad būtų galima pranešti apie problemas.

