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ACȚIONĂM CU
CORECTITUDINE

Despre Codul de Conduită al Partenerului
Comercial Allergan
La Allergan, acționăm cu corectitudine și în tot
ceea ce facem punem în centru integritatea.
Menținem standarde înalte în gestionarea
deontologică a activității și în conformitate cu
legile, reglementările, recomandările și codurile
industriale aplicabile.
Allergan se angajează să asigure integritatea
în cadrul activităților sale comerciale și depune
eforturi în respectarea celor mai înalte standarde
deontologice, sociale și de mediu , și în consecință,
Allergan lucrează doar cu persoane și organizații
care împărtășesc angajamentul nostru față de
standarde deontologice înalte și care acționează
într-o manieră responsabilă.
Codul de Conduită al Partenerului Comercial
Allergan evidențiază standardele înalte conform
cărora ne desfășurăm activitatea și așteptările
pe care le avem de la Partenerii noștri – toți terții
inclusiv: furnizori, distribuitori, prestatori de
servicii, consultanți, lucrători ocazionali, agenți
și furnizori care desfășoară activitatea cu noi, în
numele nostru.
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În completare, Codul de Conduită al Partenerului
Comercial Allergan este armonizat cu Inițiativele
Lanțului de Distribuție Farmaceutic (PSCI) și cu
Principiile Pactului Mondial al Națiunilor Unite.
Codul de Conduită al Partenerului Comercial
nu este destinat să înlocuiască, să înlăture sau
să intre în contradicție cu nicio cerință legală
sau normativă aplicabilă și cu nicio obligație
contractuală cu Allergan.

Așteptările noastre de la Partenerii noștri
Comerciali
Le solicităm Partenerilor noștri Comerciali să
își desfășoare activitatea conform acelorași
standarde înalte, aceluiași angajament către
integritate și adeziunea la principiile subliniate în
acest Cod de Conduită al Partenerului Comercial,
atunci când colaborează cu Allergan.
Este la latitudinea fiecărui Partener Comercial
să stabilească felul în care respectă și dovedește
angajamentul față de principii și standarde,
așa cum se precizează în Codul de Conduită al
Partenerului Comercial.

GARANTĂM SIGURANȚA PACIENȚILOR
ȘI CALITATEA PRODUSELOR

Cercetarea și elaborarea produselor Allergan
La Allergan, activitățile noastre de cercetare
și elaborare pun accentul pe identificarea și
introducerea unor produse noi, care vizează
nevoi medicale neîmplinite, în timp ce sporim
accesul global la medicamente de înaltă calitate,
accesibile, care să amelioreze calitatea vieții
pacienților noștri.
Elaborarea de produse sigure este o prioritate,
pe care o împărtășim cu toții. Se aplică tuturor
fazelor ciclului de viață al produselor noastre, de
la elaborare până la utilizarea de către pacient. Din
acest motiv, depunem eforturi să depășim cele mai
exigente standarde aplicabile companiei noastre.
Siguranța pacienților și integritatea programelor
noastre ghidează cercetarea și eforturile de
dezvoltare, și nu sacrificăm niciodată calitatea
pentru atingerea unui obiectiv comercial sau
respectarea unui termen limită.
Ne angajăm să tratăm subiecții cercetărilor
noastre în mod deontologic și în condiții de
siguranță. Obiectivul nostru este de a proteja
sănătatea, siguranța și bunăstarea subiecților
umani participanți la cercetare și de a respecta
legile, regulamentele și cultura țărilor unde
ne desfășurăm studiile. În situațiile în care
este necesar să folosim animale în cercetare,
desfășurăm o astfel de cercetare cu animale,
într-o manieră responsabilă și umanitară.
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Allergan este mândru de produsele noastre and depune eforturi să garanteze faptul că ele sunt
elaborate conform unor standarde de înaltă calitate și siguranță. Niciodată nu punem în pericol
siguranța pacientului, calitatea și conformitatea produsului.
Allergan susține dezvoltarea și adoptarea unor
metode de testare care să nu implice animale,
în vederea reducerii și substituirii testării cu
animale. Cerem Partenerilor noștri Comerciali
să împărtășească angajamentul de a dezvolta și
susține produse sigure, și de a proteja sănătatea,
siguranța și bunăstarea participanților la cercetare.

Informații clare despre produs
Evaluăm cu mare atenție și perseverență riscurile
și beneficiile produselor noastre, înainte de
plasarea lor pe piață. Este esențial ca pacienții
și medicii să înțeleagă aceste riscuri și beneficii
înainte să ia decizii privind tratamentul, acesta
fiind motivul pentru care ne asumăm răspunderea
de a oferi, cu seriozitate, informații complete,
precise și corecte despre produsele noastre,
și așteptăm același lucru de la Partenerii noștri
Comerciali.
Garantăm faptul că afirmațiile pe care le facem cu
privire la produsele noastre sunt precise, corecte,
echilibrate și conforme etichetării aprobate a
produsului. Ne asumăm în mod serios obligația
de a furniza informații demne de încredere privind
produsele noastre.
Allergan se angajează să publice rezultate
medicale importante ale cercetărilor sale clinice,
indiferent de faptul că sunt pozitive sau negative,
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și să prezinte susținerea noastră pentru orice
publicații rezultate în urma studiului, susținute
financiar de către compania noastră.

Produse de calitate
La Allergan, dezvoltăm produsele noastre ținând
seama de pacienți și ne luăm angajamentul de a
garanta că ei primesc produse sigure, de înaltă
calitate. Angajamentul nostru către calitate
ne-a permis să câștigăm încrederea pacienților
și medicilor de pe mapamond, și perpetuăm
încrederea acestora în fiecare zi. Integritatea datelor
este o componentă importantă a responsabilității
noastre de a asigura siguranța, eficacitatea
și calitatea produselor noastre, precum și a
angajamentului nostru de a ne proteja pacienții.

Raportarea efectelor adverse
Raportarea și monitorizarea efectelor adverse
reprezintă una dintre modalitățile permanente
prin care asigurăm siguranța produselor pe
care le plasăm pe piață și a pacienților care le
utilizează. Allergan are o obligație, atât morală cât
și deontologică, de a raporta aceste informații către
autoritățile guvernamentale de reglementare.
Partenerii Comerciali trebuie să raporteze Efecte
Adverse, în conformitate cu legea, instruirea
privind Efecte Adverse efectuată de Allergan
și acordurile contractuale cu Allergan.

INTERACȚIONĂM
RESPONSABIL

Respectarea legilor și reglementărilor
Operăm în cadrul unei industrii strict reglementate
și impunem partenerilor noștri să își desfășoare
activitatea în mod deontologic și în concordanță
cu legile, reglementările, instrucțiunile, codurile
industriale aplicabile, cu Codul de Conduită al
Allergan și strategiile noastre.

Promovarea produsului
Pacienții și medicii au încredere în faptul că
Allergan promovează produsele noastre într-un
mod onest și respectând legea. Garantăm faptul
că informațiile oferite în materialele promoționale
și comunicările noastre sunt precise, fiabile și
echilibrate.
Partenerii Comerciali ai Allergan, care se implică
în activități promoționale în numele Allergan,
trebuie să ofere informații precise, fiabile și
complete despre produsele noastre și pot
efectua promovarea doar în acele modalități
care sunt demne de încredere, nu sunt eronate,
sunt corecte, echilibrate și conforme etichetării
aprobate a produsului.

La Allergan, acționăm mereu cu integritate și aderăm la standarde înalte deontologice
și referitoare la comportamentul profesional. Interacționând responsabil, câștigăm
încrederea furnizorilor de servicii medicale, a fiecăruia, precum și a comunității.
Curtoazie profesională
Curtoazia profesională (spre exemplu, mese
cu valoare mică, cazare și cadouri nominale)
oferite clienților Allergan în numele Allergan pot
fi permise în situații restrânse și doar după cum
stabilește Allergan. Partenerii Comerciali trebuie
să se asigure că orice curtoazie profesională oferită
în numele Allergan nu poate fi interpretată eronat,
nu poate sugera un lucru nepotrivit sau nu poate
fi considerată ca factor de influență asupra unei
decizii de business.

Interacțiuni cu profesioniști din domeniul
sănătății și oficiali guvernamentali
La Allergan, interacționăm în mod curent cu
profesioniști din domeniul serviciilor de sănătate
(HCPs) și le oferim acestora informații care să îi
ajute să ia decizii medicale documentate privind
tratamentul. Respectăm standarde înalte de
integritate și dovedim devotamentul nostru față
de îngrijirea medicală în orice aspect al relațiilor
noastre cu HCPs și cu oficialii guvernamentali,
cerând același lucru Partenerilor noștri Comerciali.
Partenerii comerciali nu pot oferi HCPs sau
oficialilor guvernamentali un stimulent
nepotrivit (inclusiv orice plată, comision, mită
sau bonificație), care să influențeze conduita de
prescriere, achiziții, recomandări sau deciziile
formular.
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Transparență
Allergan se angajează să asigure transparența în
toate aspectele activității comerciale, începând de
la modul în care înregistrăm tranzacții financiare
și interacționăm cu profesioniști din domeniul
sănătății, până la felul în care documentăm
rezultatele studiilor clinice.
Nu ne implicăm niciodată în activități care ar putea
compromite în vreun fel opinia profesională asupra
organizației noastre, care ar putea sugera tratament
favorabil sau ar putea da impresia altor persoane
că acționăm în mod necinstit. Solicităm tuturor
Partenerilor noștri Comerciali același nivel de
angajament către transparență, sub toate aspectele.

INTERACȚIONĂM
RESPONSABIL (continuare)

Relații de parteneriat comercial cu alți terți
Relațiile pe care le-am construit cu Partenerii
noștri Comerciali se bazează pe încredere
reciprocă și respect.

Concurență loială
Allergan progresează în activitatea sa și păstrează
încrederea pacienților, bazată pe calitatea și
valoarea produselor noastre.

Solicităm Partenerilor noștri Comerciali să își
desfășoare activitatea cu integritate și să fie
responsabili în ceea ce privește gestionarea
relațiilor deontologice cu Allergan, la fel ca și cu
toți furnizorii și alți terți care activează în numele
nostru.

Susținem o piață liberă și deschisă și respectăm
legile privind concurența oriunde ne desfășurăm
activitatea. Evităm discuții despre chestiuni
confidențiale concurențiale și acorduri care
limitează concurența într-un mod neadecvat sau
care încalcă legea, inclusiv discuții și acorduri
cu concurenții privind fixarea prețurilor sau
a termenilor de vânzare, divizarea piețelor,
a clienților și teritoriilor sau împiedicarea
concurenților de a intra pe piață.

Anti-mită și anti-corupție
Mita și corupția pot afecta comunitățile, piața,
pe pacienții și clienții noștri și ne pot prejudicia
reputația.
Allergan nu oferă stimulente nepotrivite și nici nu
permitem altora să procedeze astfel în numele
nostru în schimbul obținerii unei decizii favorabile,
a unui avantaj comercial sau ca o recompensă
acordată unei persoane pentru o decizie
comercială favorabilă sau pentru un avantaj
comercial acordat în trecut.
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La Allergan, acționăm mereu cu integritate și aderăm la standarde înalte deontologice
și referitoare la comportamentul profesional. Interacționând responsabil, câștigăm
încrederea furnizorilor de servicii medicale, a fiecăruia, precum și a comunității.
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Ne străduim să concurăm întotdeauna într-un mod
corect și așteptăm același lucru de la Partenerii
noștri Comerciali.

Respectarea regulilor comerciale
În calitate de companie care exportă și importă
produse și informații către țări din întreaga lume,
intrăm sub incidența legilor care reglementează
cum și cu cine ne putem desfășura activitatea. Ne
conformăm tuturor legilor comerciale aplicabile
și legilor care reglementează tranzacțiile din toate
țările, inclusiv oricăror legi aplicabile referitoare la
boicot și sancțiuni comerciale.
Solicităm Partenerilor noștri Comerciali același
nivel de angajament față de toate legile si
regulamentele comerciale aplicabile.

NE PROTEJĂM
COMPANIA

Conflicte de interese
Un conflict de interese are loc atunci când intervin
interese personale, sau care lasă impresia de
interferență cu interesele companiei sau în cazul
în care o persoană folosește o relație pentru câștig
personal. Astfel de conflicte pot lua naștere din
relații personale, interese financiare, proiecte
antreprenoriale sau oferte necorespunzătoare sau
cadouri sau protocol.
La Allergan, luăm decizii obiective și depunem
eforturi să evităm situații care pot duce, sau pot
părea că duc, la apariția unui conflict de interese,
și așteptăm același lucru de la Partenerii noștri
Comerciali.

Informații comerciale confidențiale
La Allergan, proprietatea intelectuală, secretele
comerciale, informațiile patentate și alte
informații confidențiale privind activitatea
noastră comercială, conferă companiei un avantaj
concurențial și ar putea produce daune în situația
în care ar fi dezvăluite fără permisiunea noastră și
fără respectarea protocoalelor corespunzătoare.
Partenerii noștri Comerciali sunt responsabili
pentru respectarea tuturor cerințelor contractuale
privind protecția informațiilor comerciale ale
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La Allergan, relațiile, activele și marca noastră reprezintă elementele care ne determină să
obținem rezultate. Conducem cu integritate, astfel încât să putem fi, într-un mod eficient,
în folosul părților interesate, prin protejarea activelor companiei, informațiilor și înregistrărilor.
Allergan, pentru gestionarea cu grijă a tuturor
informațiilor și protejarea acestora de utilizarea și
divulgarea neautorizată.

Confidențialitate și protecția datelor
Persoanele au încredere în faptul că Allergan
colectează, procesează, transferă, protejează și
stochează datele lor personale (spre exemplu,
informații care pot fi utilizate în vederea
identificării, localizării, sau contactării unei
persoane, la care se adaugă orice alte date așa
cum sunt definite de legile în vigoare, privind
protecția și confidențialitatea datelor), în condiții
de securitate, de conformitate și în concordanță cu
notificările oferite și cu consimțământul acestora,
în funcție de necesități.
Partenerii noștri Comerciali au obligația legală și
contractuală de a procesa datele personale doar în
conformitate cu instrucțiunile Allergan.
Partenerii Comerciali responsabili pentru
procesarea (spre exemplu, colectarea, stocarea,
utilizarea, transferul și divulgarea) datelor personale
deținute de Allergan vor fi obligate să semneze
Anexa Allergan privind Confidențialitatea și
Protecția Datelor, sau prevederi similare, și sunt de
acord să respecte toate prevederile legilor privind
confidențialitatea și protecția datelor în vigoare.

Partenerii Comerciali trebuie să raporteze
urgent toate incidentele de confidențialitate
care au legătură cu Allergan către Biroul de
Confidențialitate Globală al Allergan,
la IR-Privacy@allergan.com.

Informații privilegiate
Pe perioada când vă desfășurați activitatea ca
Partener Comercial al Allergan, puteți întâlni
informații neoficiale importante (”din interior”)
despre compania noastră, sau despre companiile
cu care lucrăm sau cu care putem fi în discuții
comerciale.
Orice decizie privind achiziționarea, vânzarea sau
deținerea titlurilor de valoare, fie că sunt titluri
de valoare ale Allergan sau ale altor companii
(spre exemplu, acțiuni, obligațiuni sau opțiuni),
pe perioada deținerii informațiilor din interiorul
Allergan, este contrară legii.
Nu este permis Partenerilor Comerciali să se
folosească de nicio informație din interior sau să
o transfere altora care s-ar putea folosi de aceasta,
înainte ca informația să fie comunicată în mod
public investitorilor curenți (spre exemplu, printrun document public, un comunicat de presă sau
prin intermediul site-ului nostru).

ACȚIONĂM
CU CORECTITUDINE
NE PROTEJĂM
COMPANIA (continuare)

Integritate financiară
În calitate de companie tranzacționată public,
Allergan are obligația de a păstra toate
documentele și înregistrările care reflectă poziția
noastră financiară și activitatea noastră, într-un
mod precis, onest, complet și într-o manieră
punctuală.
Integritatea documentelor și înregistrărilor
noastre este esențială pentru succesul nostru
permanent, iar Partenerii noștri Comerciali sunt
la fel de responsabili pentru asigurarea integrității
înregistrărilor activității Allergan.
În plus, Allergan se obligă să prevină înlesnirea
infracțională a evaziunii fiscale și să asigure
deplina conformitate cu cerințele privind
prevenirea evaziunii fiscale, în cursul și în sfera
de aplicare a operațiunilor comerciale. Solicităm
Partenerilor noștri Comerciali să demonstreze
același nivel de implicare.
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Gestionarea fișelor
La Allergan, ne angajăm să gestionăm
înregistrările într-un mod responsabil și să
asigurăm păstrarea înregistrărilor necesare, care
stau la baza obligațiilor noastre privind impozitele,
legale, de conformitate sau financiare.
Solicităm Partenerilor noștri să păstreze
același standard în gestionarea cu acuratețe a
înregistrărilor, atunci când acționează în numele
Allergan, și să respecte legile asociate și acordurile
comerciale cu Allergan.

Activele companiei
La Allergan, activele companiei noastre (spre
exemplu, componentele computerului și
programele informatice, proprietatea companiei,
resursele financiare, consumabilele de birou sau
securitatea informației) sunt importante pentru
activitatea noastră și ne permit să o desfășurăm,
în mod eficient și efectiv.
Partenerii noștri comerciali au responsabilitatea
de a asigura protecția oricărui activ Allergan
care le este încredințat, de a gestiona cu grijă
toate resursele Allergan și de a le folosi în mod
responsabil, doar în scopuri comerciale.

SUNTEM CETĂȚENI
RESPONSABILI

Sănătatea și Securitatea Mediului
Depunem eforturi pentru a furniza un mediu de
lucru sigur și sănătos și pentru a reduce impactul
nostru asupra mediului înconjurător.
Allergan este semnatar al Pactului Mondial al ONU
și a stabilit obiective și standarde privind mediul,
sănătatea și siguranța la locațiile noastre de pe
mapamond, pentru a asigura respectarea tuturor
legilor și regulamentelor federale, statale și locale
și reducerea impactului operațiunilor noastre
asupra mediului.
Partenerii Comerciali vor proteja lucrătorii de
expunerea la pericole de natură chimică, biologică
sau fizică, vor derula programe de prevenție și
abordare a situațiilor de urgență, vor acționa într-o
manieră responsabilă în ceea ce privește mediul
și vor avea sisteme pregătite care să asigure
managementul corespunzător al deșeurilor,
al emisiilor atmosferice și al evacuării apelor
reziduale.
Solicităm Partenerilor noștri Comerciali să se
conformeze tuturor legilor și regulamentelor
asociate.
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Allergan se axează pe ajutorul acordat oamenilor de pretutindeni de a-și îmbunătăți
standardul de viață. Suntem activi în comunitățile noastre, concentrați în
angajamentul nostru și dedicați în a face o diferență.
Drepturile omului
La Allergan, depunem eforturi să fim cetățeni
corporatiști buni, oriunde ne desfășurăm
activitatea. Sprijinim principiile prevăzute de
Declarația Drepturilor Omului și ne angajăm
să respectăm drepturile omului la orice nivel al
lanțului nostru de aprovizionare.
Aderăm la Legea privind Sclavia Modernă și
legislația echivalentă din alte jurisdicții. Partenerii
Comerciali nu trebuie să utilizeze muncă forțată,
obligată, sub formă de ucenicie sau forță de
muncă involuntară din închisori.
Ne asumăm proveniența responsabilă a
produselor noastre și respectăm legile ce solicită
dezvăluirea utilizării lor.
Respectăm drepturile omului prin acordarea
atenției cuvenite și prin evitarea desfășurării, în
mod intenționat, a activității cu orice companie
sau persoană care încalcă legislația muncii sau
care participă la abuzuri legate de drepturile
omului, inclusiv exploatarea copiilor, munca
forțată, traficul de ființe umane, pedepsirea fizică
și discriminarea ilegală, și solicităm același lucru
Partenerilor noștri Comerciali.

AVEM GRIJĂ UNUL
DE CELĂLALT

Egalitate de șanse la angajare
La Allergan, ne angajăm să oferim oportunități
egale de angajare persoanelor calificate, în toate
procedurile de personal, inclusiv recrutarea,
selecția, promovarea, instruirea, asistența
privind școlarizarea, remunerarea, beneficiile,
transferul, concedierea, încetarea contractului și
în programele sociale și recreaționale. Politicile și
practicile noastre interzic discriminarea ilegală.
Programele noastre de acțiune pozitivă,
referitoare la minorități, femei, persoane cu
dizabilități și veterani protejați, au fost adoptate în
conformitate cu legile și regulamentele în vigoare,
și definesc o acțiune specifică pozitivă, precum
și responsabilitatea angajaților noștri privind
oportunitatea egalității de șanse la angajare.
Toți angajații sunt obligați să demonstreze
implicare față de eforturile acțiunii noastre pozitive
de a garanta faptul că oportunitatea egalității
este pentru toți, să încurajeze diversitatea în
cadrul Allergan și să demonstreze receptivitatea și
respectul față de ceilalți.
Reprezentantul Allergan pentru oportunitatea
egalității la angajare (”Reprezentant EEO”)
este Vicepreședintele pentru Talente Globale.
Allergan este un contractor federal care se supune
prevederilor Ordinului Director 11246, Legii
privind Asistența în Readaptarea Veteranilor
din perioada Vietnam din 1974, cu modificări,
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La Allergan, ne străduim să facem ceea ce este corect pentru fiecare.
Este responsabilitatea noastră să instituim și să păstrăm un loc de muncă benefic, sigur și productiv.

Secțiunii 503 a Legii privind Reabilitarea din 1973,
cu modificări, și fiecăruia dintre regulamentele de
implementare ale acestora.
Allergan este obligat să notifice furnizorii și
prestatorii noștri cu privire la egalitatea la angajare
și politicile de acțiune pozitivă. Allergan solicită
Partenerilor Comerciali să susțină eforturile
noastre de a ne alinia acestor politici.

Anti-hărțuire și anti-discriminare
La Allergan, ne străduim să întreținem un mediu
de lucru benefic, lipsit de hărțuire, discriminare,
intimidare, agresiune și răzbunare. Hărțuirea și
discriminarea din pricina rasei, culorii, vârstei,
sexului sau genului, orientării sexuale, identității
de gen sau exprimare, originii etnice /, statutului
cetățenesc, dizabilității, religiei, apartenenței
sindicale, stării civile, serviciului militar și
statutului de veteran, informațiilor genetice sau
oricărui alt statut protejat de legile în vigoare, sunt
interzise.
Comportamentele de hărțuire și cele
discriminatorii apar sub diverse forme și implică
acțiuni verbale, fizice, vizuale și de comportament.
Nu tolerăm comportamente de hărțuire sau
discriminatorii față de orice persoane cu care
colaborăm și le solicităm Partenerilor noștri
Comerciali să păstreze același standard.

Partenerii Comerciali trebuie să respecte
drepturile lucrătorilor lor, așa cum sunt definite
de legislația locală, de a se asocia în mod liber, de a
adera sau nu la sindicate, de a solicita reprezentare
și de a adera la sindicatele lucrătorilor.
Lucrătorilor Partenerilor Comerciali trebuie să le
fie asigurată posibilitatea de a comunica deschis
cu conducerea privind condițiile de muncă, fără
să existe amenințări discriminatorii, hărțuire,
agresiune sau represalii.

Violența la locul de muncă
La Allergan, ne angajăm să asigurăm un loc de
muncă sigur. Nu tolerăm niciodată agresiunea,
hărțuirea, intimidarea, activități care implică
supraveghere sau urmărire, amenințări, acte
de violență fizică îndreptate către o persoană
sau familia, prietenii, colegii, proprietatea sau
distrugerea intenționată a proprietății acesteia
și nici nu permitem prezența armelor în incintele
noastre.
Ne bazăm pe sprijinul colegilor noștri de a observa
și raporta orice comportament amenințător
sau de intimidare și de a rezolva conflictele cu
calm. Le solicităm Partenerilor noștri Comerciali
să demonstreze același nivel de implicare în
asigurarea unui loc de muncă sigur.

PROBLEME
APĂRUTE

Probleme apărute
La Allergan, solicităm Partenerilor noștri
Comerciali să raporteze problemele apărute în
legătură cu conduita ilegală sau nepotrivită în
legătură cu activitatea noastră.
Dacă observați sau suspectați că orice persoană
ce acționează în numele Allergan este implicată în
activități sau comportamente care ar putea încălca
legea, acest Cod de Conduită al Partenerilor
Comerciali sau politicile Allergan, raportați situația
către Allergan prin intermediul Liniei Acțiunii de
Integritate.
Linia Acțiunii de Integritate a Allergan este
operată în mod independent de către o parte
terță și este disponibilă 24/7, din orice locație
de pe mapamond. Ea permite persoanelor să
raporteze anonim probleme, conform prevederilor
legale, și poate fi accesată prin vizitarea
AllerganIntegrityActionLine.ethicspoint.com.
Numerele de telefon ale Liniei Acțiunii de
Integritate pentru fiecare țară sunt, de asemenea,
oferite prin intermediul acestui site.
Allergan interzice acțiunile de răzbunare
îndreptate asupra persoanelor care anunță
probleme, cu bună credință, și solicită Partenerilor
Comerciali să respecte același standard.
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Allergan pune la dispoziție o linie telefonică de urgență și alte resurse pentru a permite
raportarea problemelor.

