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ROBÍME TO,
ČO JE SPRÁVNE

O Kódexe správania sa obchodných partnerov
spoločnosti Allergan
Spoločnosť Allergan robí to, čo je správne,
a leitmotívom celej jej činnosti je integrita.
Dodržiavame prísne normy etického podnikania
v súlade s platnými právnymi predpismi,
nariadeniami, usmerneniami a odvetvovými
kódexmi.
Spoločnosť Allergan venuje pozornosť
integrite svojej obchodnej činnosti a snaží sa
dodržiavať najprísnejšie etické, spoločenské
a environmentálne normy. Preto obchodne
spolupracujeme len s tými jednotlivcami
a organizáciami, ktoré sa, podobne ako my,
riadia prísnymi etickými normami a podnikajú
zodpovedne.
V Kódexe správania sa obchodných partnerov
spoločnosti Allergan sa opisujú etické normy,
ktorými sa riadime v rámci našej obchodnej
činnosti, ako aj naše očakávania týkajúce sa našich
obchodných partnerov, teda všetkých tretích strán
vrátane dodávateľov, distribútorov, poskytovateľov
služieb, konzultantov, príležitostných pracovníkov,
zástupcov a predávajúcich, ktorí s nami obchodne
spolupracujú a zastupujú nás.
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V spoločnosti Allergan kráčajú etické správanie sa a úspech ruka v ruke.
Leitmotívom celej našej činnosti je integrita.

Kódex správania sa obchodných partnerov
je v súlade s iniciatívami farmaceutického
dodávateľského reťazca (PSCI) a zásadami
globálneho paktu OSN.
Kódex nemá nahradiť ani zneplatniť žiadne
zákonné alebo regulatórne požiadavky či zmluvné
povinnosti voči spoločnosti Allergan, ani s nimi
nemá byť v rozpore.

Čo očakávame od našich obchodných
partnerov
Od našich obchodných partnerov vyžadujeme, aby
sa pri svojej práci pre spoločnosť Allergan riadili
rovnako prísnymi normami, dbali na integritu
a dodržiavali zásady uvedené v kódexe.
Jednotliví obchodní partneri si sami určia, ako
dosiahnu a preukážu súlad so zásadami a normami
uvedenými v predmetnom Kódexe správania sa
obchodných partnerov.

ZARUČUJEME BEZPEČNOSŤ
PACIENTOV A KVALITU PRODUKTOV

Výskum a vývoj produktov spoločnosti Allergan
Výskumné a vývojové činnosti spoločnosti
Allergan sa zameriavajú na hľadanie a uvádzanie
nových produktov, ktoré uspokojujú nenaplnené
medicínske potreby a zároveň zlepšujú
celosvetový prístup k vysokokvalitným a cenovo
dostupným liekom zvyšujúcim kvalitu života
pacientov.
Vývoj bezpečných produktov je priorita, na
ktorej sa všetci zhodneme. Týka sa všetkých fáz
životného cyklu našich produktov, od vývoja
po používanie pacientom. Preto sa snažíme
prekračovať najprísnejšie normy, ktoré sa
vzťahujú na našu spoločnosť. Hybnou silou
našich výskumných a vývojových snáh je
bezpečnosť pacientov a integrita našich
programov. Nikdy neuprednostníme dodržanie
cieľov našej spoločnosti alebo konečných termínov
na úkor kvality.
Pamätáme na etické a bezpečné zaobchádzanie
so subjektmi nášho výskumu. Zameriavame sa
na ochranu zdravia, bezpečnosti a pohody osôb,
ktoré sa zúčastňujú na výskume, a rešpektujeme
právne predpisy, nariadenia a kultúru krajín,
v ktorých realizujeme štúdie. Ak si výskum
vyžaduje použitie zvierat, dbáme na to, aby sa
uskutočnil zodpovedným a humánnym spôsobom.
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Spoločnosť Allergan je hrdá na svoje produkty a venuje pozornosť tomu, aby ich vývoj prebiehal
podľa prísnych kvalitatívnych a bezpečnostných noriem. Nikdy neohrozíme bezpečnosť
pacientov, kvalitu produktov alebo súlad s predpismi.
Spoločnosť Allergan podporuje vývoj a zavádzanie
skúšobných metód bez využitia zvierat s cieľom
obmedziť a nahradiť testovanie na zvieratách.
Očakávame, že naši obchodní partneri budú
rovnako ako my vyvíjať a podporovať bezpečné
produkty a chrániť zdravie, bezpečnosť a pohodu
účastníkov výskumu.

Presné informácie o produktoch
Skôr než naše produkty uvedieme na trh,
starostlivo a dôkladne posudzujeme ich riziká
a prínosy. Je životne dôležité, aby pacienti a lekári
porozumeli rizikám a prínosom produktov pred
tým, než sa rozhodnú pre liečbu. Z tohto dôvodu
berieme veľmi vážne svoju povinnosť poskytovať
úplné, presné a čestné informácie o našich
produktoch a rovnaký prístup vyžadujeme od
svojich obchodných partnerov.
Dbáme na to, aby informácie o našich produktoch,
ktoré poskytujeme, boli presné, čestné, vyvážené
a v zhode so schváleným označením produktu.
Povinnosť poskytovať spoľahlivé informácie
o produktoch neberieme na ľahkú váhu.
Spoločnosť Allergan sa aktívne zasadzuje
o uverejňovanie medicínsky dôležitých výsledkov
(kladných i záporných) svojho klinického výskumu
a zverejňovanie podpory všetkých publikácií, ktoré
vznikli na základe výskumu realizovaného s jej
finančnou pomocou.
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Kvalitné produkty
Spoločnosť Allergan vyvíja svoje produkty
s ohľadom na pacientov a venuje mimoriadnu
pozornosť tomu, aby produkty, ktoré im ponúka,
boli bezpečné a veľmi kvalitné. Pozornosť, ktorú
venujeme kvalite, nám umožnila získať si dôveru
pacientov a lekárov po celom svete. Každodenne
sa snažíme o to, aby sme si túto dôveru udržali.
Dôležitú súčasť povinnosti našej spoločnosti, ktorá
spočíva v zaručení bezpečnosti, účinnosti a kvality
produktov, a záväzku chrániť pacientov tvorí
integrita údajov.

Oznamovanie nežiaducich udalostí
Jedným zo spôsobov zaistenia bezpečnosti
produktov, ktoré uvádzame na trh, ako aj
pacientov, ktorí ich používajú, je oznamovanie
a monitorovanie nežiaducich udalostí. Spoločnosť
Allergan je viazaná zákonnou, ako aj etickou
povinnosťou oznamovať nežiaduce udalosti
štátnym regulačným orgánom. Naši obchodní
partneri by mali oznamovať nežiaduce udalosti
v súlade s právnymi predpismi, školením
o oznamovaní nežiaducich udalostí, ktoré im
poskytla spoločnosť Allergan, ako aj v súlade so
zmluvnými dohodami so spoločnosťou Allergan.

ZODPOVEDNÁ
INTERAKCIA

Dodržiavanie súladu s právnymi predpismi
a nariadeniami
Podnikáme vo vysoko regulovanom odvetví
a vyžadujeme od našich obchodných partnerov,
aby svoju obchodnú činnosť vykonávali eticky
a v súlade s platnými právnymi predpismi,
nariadeniami, usmerneniami, odvetvovými
kódexmi, Kódexom správania sa spoločnosti
Allergan a našimi zásadami.

Propagácia produktov
Pacienti a lekári sa spoliehajú na to, že svoje
výrobky propagujeme čestne a v súlade
s právnymi predpismi. Dbáme na presnosť,
spoľahlivosť a vyváženosť informácií uvedených
v propagačných materiáloch a oznámeniach.
Obchodní partneri spoločnosti Allergan, ktorí sa
podieľajú na reklamných aktivitách v jej mene,
musia poskytovať spoľahlivé, presné a úplné
informácie o jej produktoch. Musia tieto produkty
propagovať výlučne pravdivým, nezavádzajúcim,
čestným a vyváženým spôsobom a v zhode so
schváleným označením.

Spoločnosť Allergan nikdy nezabúda na integritu svojho konania a dodržiavanie prísnych
noriem etického a profesionálneho správania sa. Zodpovedná interakcia nám pomáha získať
si dôveru zdravotníckych pracovníkov, vzájomnú dôveru i spoľahnutie sa v rámci komunity.
Prejavy pozornosti v obchodnom styku
Prejavy pozornosti v obchodnom styku (napr.
primerané pohostenie, pohostinnosť a darčeky
v nominálnej hodnote) voči zákazníkom
spoločnosti Allergan v mene spoločnosti
Allergan sú povolené v obmedzených situáciách
a len v súlade s pokynmi spoločnosti Allergan.
Obchodní partneri musia zabezpečiť, aby žiadne
prejavy pozornosti poskytnuté v mene spoločnosti
Allergan nebolo možné nesprávne interpretovať,
aby nenaznačovali niečo nevhodné alebo aby
neboli vnímané ako prejavy pozornosti, ktoré
ovplyvňujú obchodné rozhodnutie.

Kontakty so zdravotníckymi pracovníkmi
a štátnymi úradníkmi
V spoločnosti Allergan sa bežne dostávame do styku
so zdravotníckymi pracovníkmi a poskytujeme im
informácie, ktoré im pomáhajú prijímať medicínsky
poučené rozhodnutia o liečbe. Dodržiavame prísne
normy integrity a vo všetkých aspektoch našich
vzťahov so zdravotníckymi pracovníkmi
a štátnymi úradníkmi prejavujeme úprimný záujem
o starostlivosť o pacientov. Rovnaký prístup
očakávame od našich obchodných partnerov.
Obchodní partneri nesmú nevhodným spôsobom
motivovať zdravotníckych pracovníkov a štátnych
úradníkov (vrátane platieb, nezákonných provízií,
úplatkov alebo zliav) s úmyslom ovplyvniť
predpisovanie liekov, nákupy, odporúčania alebo
rozhodnutia týkajúce sa zbierky predpisov.
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Transparentnosť
Spoločnosť Allergan dbá na transparentnosť vo
všetkých aspektoch svojej obchodnej činnosti, od
spôsobu zaznamenávania finančných transakcií
a interakcie so zdravotníckymi pracovníkmi po
spôsob dokumentovania výsledkov klinických
skúšok.
Nikdy sa nezapájame do žiadnej činnosti, ktorá
by narušila odborný úsudok našej organizácie,
naznačovala prednostné zaobchádzanie či
vyvolávala dojem, že si v niektorom smere
počíname nečestne. Rovnakú úroveň záujmu
o transparentnosť vo všetkých hľadiskách
vyžadujeme od našich obchodných partnerov.

ZODPOVEDNÁ
INTERAKCIA (pokračovanie)

Vzťahy obchodných partnerov s ďalšími tretími
stranami
Vzťahy, ktoré budujeme s našimi obchodnými
partnermi, sa zakladajú na vzájomnej dôvere
a rešpekte.
Očakávame, že naši obchodní partneri budú
v rámci svojej obchodnej činnosti venovať
pozornosť integrite a zodpovedne pristupovať
k udržiavaniu etických vzťahov so spoločnosťou
Allergan, ako aj so všetkými predávajúcimi
a ďalšími tretími stranami vystupujúcimi
v našom mene.

Boj proti úplatkárstvu a korupcii
Úplatkárstvo a korupcia poškodzujú komunity,
trh, pacientov a zákazníkov a môžu poškodiť našu
dobrú povesť.
Spoločnosť Allergan neponúka nevhodné
motivačné stimuly, ani nedovoľuje iným, aby
ich ponúkali v jej mene výmenou za priaznivé
obchodné rozhodnutie či obchodnú výhodu alebo
ako odmenu jednotlivcovi za priaznivé obchodné
rozhodnutie alebo obchodnú výhodu z minulosti.
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Spoločnosť Allergan nikdy nezabúda na integritu svojho konania a dodržiavanie prísnych
noriem etického a profesionálneho správania sa. Zodpovedná interakcia nám pomáha získať
si dôveru zdravotníckych pracovníkov, vzájomnú dôveru i spoľahnutie sa v rámci komunity.
Čestná hospodárska súťaž
Spoločnosť Allergan napreduje vo svojej
obchodnej činnosti a udržiava si dôveru pacientov
na základe kvality a vlastností svojich produktov.
Podporujeme voľný a otvorený trh a všade
tam, kde podnikáme, dodržiavame zákony
o hospodárskej súťaži. Vyhýbame sa diskusiám
o záležitostiach, ktoré sú citlivé z pohľadu
hospodárskej súťaže, ako aj dohodám, ktoré
neprimerane obmedzujú hospodársku súťaž
či porušujú právne predpisy vrátane diskusií
a dohôd s konkurentmi o fixácii cien či
podmienkach predaja, rozdelení trhov,
zákazníkov alebo území, prípadne o zabránení
vstupu konkurencie na trh.
Vždy sa snažíme o čestnú hospodársku súťaž a to
isté očakávame od našich obchodných partnerov.

Dodržiavanie obchodných predpisov
Naša spoločnosť vyváža a dováža produkty
a informácie v rámci celého sveta, a preto sa na
nás vzťahujú právne predpisy, ktoré upravujú,
ako a s kým môžeme obchodne spolupracovať.
Dodržiavame všetky platné obchodné predpisy
a zákony všetkých krajín upravujúce transakcie
vrátane všetkých platných právnych predpisov
o bojkote a obchodných sankciách.
Očakávame, že naši obchodní partneri budú
prikladať rovnaký význam dodržiavaniu všetkých
relevantných právnych predpisov a nariadení
týkajúcich sa obchodovania.

CHRÁNIME NAŠU
SPOLOČNOSŤ

Konflikty záujmov
Ku konfliktu záujmov dochádza vtedy, keď osobné
záujmy zasahujú (alebo pôsobia dojmom, že
zasahujú) do záujmov spoločnosti alebo ak
jednotlivec využíva nejaký vzťah vo svoj osobný
prospech. Konflikty záujmov môžu vzniknúť na
základe osobných vzťahov, finančných záujmov,
spoločných podnikov alebo nevhodných ponúk
týkajúcich sa darov či zábavy.
Spoločnosť Allergan prijíma objektívne
rozhodnutia a snaží sa predchádzať situáciám,
ktoré by mohli vytvoriť (alebo pôsobiť dojmom,
že vytvárajú) konflikt záujmov. Rovnaký prístup
predpokladáme u našich obchodných partnerov.

Dôverné obchodné informácie
Duševné vlastníctvo, obchodné tajomstvá,
chránené informácie a ostatné dôverné obchodné
informácie, ktoré patria spoločnosti Allergan,
jej poskytujú konkurenčnú výhodu a ich
zverejnenie bez jej súhlasu a následných vhodných
protokolárnych postupov by spoločnosť Allergan
mohlo poškodiť.
Naši obchodní partneri sú povinní dodržiavať
všetky zmluvné požiadavky týkajúce sa ochrany
obchodných informácií spoločnosti Allergan,
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Spoločnosť Allergan dosahuje výsledky vďaka svojim vzťahom, aktívam a značke.
Kráčame vpred a myslíme na integritu, aby sme mohli efektívne slúžiť našim akcionárom
a ochránili aktíva, informácie a záznamy našej spoločnosti.
opatrne zaobchádzať so všetkými takýmito
informáciami a chrániť ich pred neoprávneným
použitím a zverejnením.

Ochrana súkromia a osobných údajov
Jednotlivci dôverujú spoločnosti Allergan, že
bude získavať, spracúvať, prenášať, chrániť
a uchovávať ich osobné údaje (t. j. informácie,
ktoré je možné použiť na identifikáciu, lokalizáciu
alebo kontaktovanie jednotlivca, ako aj všetky
ostatné údaje v zmysle vymedzení v platných
právnych predpisoch o ochrane osobných údajov)
bezpečne, v súlade s predpismi, podľa oznámení,
ktoré boli príslušným jednotlivcom poskytnuté
a so súhlasom týchto jednotlivcov (ak je to
potrebné).
Od našich obchodných partnerov sa právne
a zmluvne vyžaduje, aby spracúvali osobné údaje
výlučne v súlade s pokynmi spoločnosti Allergan.
Obchodní partneri, ktorí sú zodpovední za
spracúvanie (t. j. získavanie, uchovávanie,
používanie, prenášanie alebo poskytovanie)
osobných údajov vo vlastníctve spoločnosti
Allergan, budú musieť podpísať Dodatok
o ochrane súkromia a osobných údajov
v spoločnosti Allergan alebo podobné ustanovenia
a musia súhlasiť s tým, že budú dodržiavať všetky
platné právne predpisy o ochrane súkromia
a osobných údajov.

Obchodní partneri musia ihneď oznámiť všetky
incidenty v oblasti ochrany súkromia, ktoré súvisia
so spoločnosťou Allergan, Globálnemu oddeleniu
spoločnosti Allergan pre ochranu osobných údajov
na adrese IR-Privacy@allergan.com.

Vnútorné informácie
Ak spolupracujete so spoločnosťou Allergan
ako jej obchodný partner, môžete sa dostať do
styku s podstatnými neverejnými („vnútornými“)
informáciami o nej alebo o spoločnostiach,
s ktorými obchodne spolupracuje či vedie
obchodné rokovania.
Akékoľvek rozhodnutie o nákupe, predaji alebo
držbe cenných papierov, či už ide o cenné papiere
spoločnosti Allergan, alebo cenné papiere
iných spoločností (napríklad akcie, dlhopisy
alebo opcie), na základe prístupu k vnútorným
informáciám spoločnosti Allergan alebo inej
spoločnosti, je v rozpore s právnymi predpismi.
Obchodní partneri nesmú obchodovať na základe
vnútorných informácií ani sprostredkúvať
tieto informácie iným osobám, ktoré by mohli
obchodovať na ich základe, pred tým, než dané
informácie budú mať verejne k dispozícii bežní
investori (napríklad prostredníctvom verejného
podania, tlačovej správy alebo nášho verejného
webového sídla).

ROBÍME
TO,NAŠU
ČO JE SPRÁVNE
CHRÁNIME
SPOLOČNOSŤ (pokračovanie)

Finančná integrita
Spoločnosť Allergan je kótovaná na burze a ako
taká má povinnosť viesť všetky účtovné knihy
a záznamy, ktoré presne, čestne, úplne a včas
odrážajú jej finančné postavenie a obchodnú
činnosť.

Vedenie záznamov
Spoločnosť Allergan venuje pozornosť
zodpovednému vedeniu záznamov a dbá na to,
aby uchovávala záznamy potrebné na preukázanie
plnenia daňových, právnych a finančných
povinností a súladu s predpismi.

Aktíva spoločnosti
Aktíva spoločnosti Allergan (napr. počítačový
hardvér a softvér, majetok spoločnosti, finančné
prostriedky, kancelárske potreby a bezpečnosť
informácií) sú pre naše podnikanie veľmi dôležité
a umožňujú nám pracovať efektívne a účinne.

Integrita účtovných kníh a záznamov o našej
obchodnej činnosti má zásadný význam pre náš
ďalší úspech a naši obchodní partneri sú rovnako
zodpovední za zabezpečenie integrity záznamov
o našej obchodnej činnosti.

Očakávame, že naši obchodní partneri budú
uplatňovať rovnaké štandardy pri vedení presných
záznamov súvisiacich s ich prácou pre spoločnosť
Allergan a že budú dodržiavať príslušné právne
predpisy a svoje zmluvné dohody so spoločnosťou
Allergan.

Naši obchodní partneri sú povinní chrániť aktíva
spoločnosti Allergan, ktoré majú k dispozícii,
starostlivo spravovať všetky zdroje spoločnosti
Allergan a zodpovedne ich používať len na
obchodné účely.

Spoločnosť Allergan tiež dbá na to, aby
predchádzala uľahčovaniu trestnej činnosti
v oblasti daňových únikov a aby zaručila úplný
súlad s požiadavkami na predchádzanie daňovým
únikom v rámci a v rozsahu svojej obchodnej
činnosti. Od našich obchodných partnerov
očakávame rovnakú mieru angažovanosti
v tejto oblasti.
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Spoločnosť
Allergan
dosahuje
výsledky
vďaka svojim
aktívam
a značke.
V
spoločnosti
Allergan
kráčajú
etické správanie
sa avzťahom,
úspech ruka
v ruke.
Kráčame vpred
a myslíme
na integritu,
aby sme mohli efektívne slúžiť našim akcionárom
Leitmotívom
celej
našej činnosti
je integrita.
a ochránili aktíva, informácie a záznamy našej spoločnosti.
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SME ZODPOVEDNÍ
OBČANIA

Ochrana životného prostredia, zdravia
a bezpečnosti
Usilujeme sa o to, aby sme vytvárali bezpečné
a zdravé pracoviská a znižovali svoj vplyv na
životné prostredie.
Spoločnosť Allergan je signatárom globálneho
paktu OSN a vo svojich prevádzkach na celom
svete si stanovila ciele a uplatňuje normy
v oblasti ochrany životného prostredia, zdravia
a bezpečnosti v záujme dodržiavania všetkých
federálnych, štátnych a miestnych pravidiel
a predpisov a znižovania vplyvu jej činnosti na
životné prostredie.
Obchodní partneri musia chrániť pracovníkov
pred vystavením chemickému, biologickému
a fyzikálnemu nebezpečenstvu a musia mať
programy venované predchádzaniu nebezpečným
situáciám a ich riešeniu. Musia pracovať
spôsobom, ktorý zodpovedne pristupuje
k ochrane životného prostredia, a zaviesť systémy
nakladania s odpadom, riadenia emisií do
ovzdušia a vypúšťania odpadových vôd.
Očakávame, že naši obchodní partneri budú
dodržiavať všetky súvisiace právne predpisy
a nariadenia.
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Spoločnosť Allergan sa zameriava na to, aby pomáhala ľuďom kdekoľvek vo svete žiť lepším životom.
Aktívne pôsobíme v komunitách, zmysluplne sa angažujeme a snažíme sa byť užitoční.

Ľudské práva
Zamestnanci spoločnosti Allergan sa snažia o to,
aby boli dobrými korporátnymi občanmi všade
tam, kde pôsobia. Podporujeme zásady uvedené
vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a dbáme
na rešpektovanie ľudských práv na každej úrovni
nášho dodávateľského reťazca.
Dodržiavame zákon o moderných formách
otroctva z roku 2015 a rovnocenné právne
predpisy v iných jurisdikciách. Naši obchodní
partneri nepoužívajú nútenú, viazanú a nevoľnícku
prácu alebo nedobrovoľnú väzenskú prácu.
Usilujeme sa o zodpovedné zaobstarávanie
surovín pre naše výrobky a spĺňame právne
predpisy, ktoré vyžadujú zverejňovanie ich
použitia.
Rešpektujeme ľudské práva, a to tak, že
uplatňujeme postupy náležitej starostlivosti
a nikdy vedome obchodne nespolupracujeme
so spoločnosťami alebo jednotlivcami, ktorí
porušujú právne predpisy v oblasti zamestnanosti
alebo sa podieľajú na porušovaní ľudských
práv vrátane využívania detskej práce, nútenej
práce, obchodovania s ľuďmi, telesných trestov
a nezákonnej diskriminácie. To isté očakávame od
našich obchodných partnerov.

STARÁME SA JEDEN
O DRUHÉHO

Rovnaké zamestnanecké príležitosti
Spoločnosť Allergan venuje pozornosť
poskytovaniu rovnakých zamestnaneckých
príležitostí kvalifikovaným jednotlivcom vo
všetkých personálnych postupoch vrátane
náboru, výberu, kariérneho postupu, odborného
vzdelávania, pomoci vyučujúceho, odmien,
benefitov, presunov, prepúšťania z ekonomických
dôvodov, ukončenia pracovného pomeru
a sociálnych a rekreačných programov. Naše
zásady a prax zakazujú nezákonnú diskrimináciu.
V súlade s platnými právnymi predpismi
a nariadeniami sme prijali programy pozitívnej
diskriminácie, ktoré sa týkajú menšín, žien,
osôb so zdravotným postihnutím a chránených
veteránov, a vymedzujeme v nich povinnosti
našich zamestnancov v oblasti špecifickej
pozitívnej diskriminácie a rovnakých
zamestnaneckých príležitostí.
Od všetkých zamestnancov očakávame, že
sa zapoja do nášho úsilia v oblasti pozitívnej
diskriminácie s cieľom zabezpečiť, aby každý
dostal rovnakú príležitosť, podporiť rozmanitosť
v spoločnosti Allergan a prejaviť citlivosť a rešpekt
k ostatným.
Zodpovednou osobou pre rovnaké zamestnanecké
príležitosti v spoločnosti Allergan („zodpovedná
osoba RZP“) je viceprezident oddelenia Global
Talent. Spoločnosť Allergan je federálny zmluvný
dodávateľ a vzťahuje sa na ňu výkonné nariadenie
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V spoločnosti Allergan sa snažíme správať k sebe tak, ako sa má.
Je našou povinnosťou vytvárať a udržiavať pozitívne, bezpečné a produktívne pracovisko.

11246, zákon o pomoci pri adaptácii veteránov
z obdobia vojny vo Vietname z roku 1974, v znení
zmien, oddiel 503 zákona o rehabilitáciách
z roku 1973, v znení zmien, ako aj príslušné
vykonávacie predpisy k týmto zákonom.
Spoločnosť Allergan je povinná informovať všetkých
predávajúcich a dodávateľov o zásadách rovnakých
zamestnaneckých príležitostí a pozitívnej
diskriminácie. Spoločnosť Allergan žiada svojich
odchodných partnerov, aby podporili jej úsilie
o dodržanie súladu s uvedenými zásadami.

Boj proti obťažovaniu a diskriminácii
Spoločnosť Allergan sa snaží udržiavať pozitívne
pracovné prostredie, v ktorom nedochádza
k obťažovaniu, diskriminácii, zastrašovaniu,
šikanovaniu a odvetám. Zakazuje sa obťažovanie
a diskriminácia na základe rasy, farby pleti, veku,
pohlavia alebo rodu, sexuálnej orientácie,
rodovej identity alebo vyjadrenia, etnického
pôvodu/národnosti, občianskeho postavenia,
zdravotného postihnutia, náboženského
presvedčenia, členstva v odborových
organizáciách, rodinného stavu, vojenskej služby
a postavenia veterána, genetickým informáciám
alebo iného štatútu chráneného platnými
právnymi predpismi.
Obťažovanie a diskriminačné správanie má
mnohé podoby a zahŕňa slovné, telesné a vizuálne
kroky a správanie. Netolerujeme obťažovanie ani

diskrimináciu voči žiadnej osobe, s ktorou obchodne
spolupracujeme, a očakávame, že naši obchodní
partneri budú dodržiavať rovnaké štandardy.
Obchodní partneri dodržiavajú práva svojich
pracovníkov vyplývajúce z ustanovení miestnych
právnych predpisov, ktoré sa týkajú slobodného
združovania, členstva (alebo odmietnutia
členstva) v odborových zväzoch, snahy
o zastúpenie a spoločných pracovných rád.
Pracovníci obchodných partnerov môžu slobodne
komunikovať s manažmentom o pracovných
podmienkach bez toho, aby im hrozila diskriminácia,
obťažovanie, šikanovanie alebo odveta.

Násilie na pracovisku
Spoločnosť Allergan dbá na bezpečnosť na
pracovisku. Nikdy netolerujeme šikanovanie,
obťažovanie, zastrašovanie, činnosti zahŕňajúce
sledovanie alebo prenasledovanie, hrozby a činy
vedúce k telesnej ujme, smerujúce na jednotlivcov
alebo ich rodinných príslušníkov, priateľov,
spolupracovníkov či majetok, ani úmyselné ničenie
majetku. V našich prevádzkach nie sú povolené
zbrane.
Je pre nás veľmi dôležité, aby naši kolegovia
sledovali a nahlasovali akékoľvek vyhrážanie sa
alebo zastrašovanie a aby pokojne riešili všetky
konflikty. Očakávame, že naši obchodní partneri
prejavia rovnakú mieru angažovanosti pri zaistení
bezpečnosti na pracovisku.

AKO OHLÁSIŤ
ZNEPOKOJENIE A OBAVY

Spoločnosť Allergan prevádzkuje horúcu linku a poskytuje ďalšie zdroje,
ktoré umožňujú oznamovanie problémov.

Ako ohlásiť znepokojenie a obavy
Spoločnosť Allergan očakáva od svojich
obchodných partnerov, že budú nahlasovať
znepokojenie týkajúce sa možného nezákonného
alebo nevhodného správania v súvislosti s našou
obchodnou činnosťou.
Ak sa stanete svedkom toho, že osoba vystupujúca
v mene spoločnosti Allergan koná alebo sa správa
spôsobom, ktorý by mohol znamenať porušenie
právnych predpisov, Kódexu správania sa
obchodných partnerov alebo zásad spoločnosti
Allergan alebo ak máte podozrenie, že k tomu
došlo, urýchlene to oznámte spoločnosti Allergan
prostredníctvom akčnej linky pre integritu.
Akčnú linka spoločnosti Allergan pre integritu
prevádzkuje nezávisle tretia strana. Linka je
k dispozícii nepretržite (24 hodín, 7 dní v týždni)
kdekoľvek vo svete. Umožňuje jednotlivcom
anonymne nahlásiť obavy a znepokojenie,
ak je to povolené právnymi predpismi, a je
k dispozícii na adrese AllerganIntegrityActionLine.
ethicspoint.com. Telefónne čísla akčnej linky pre
integritu v jednotlivých krajinách sú uvedené aj
na tejto webovej lokalite.
Spoločnosť Allergan zakazuje odvetu voči
jednotlivcom, ktorí sa v dobrej viere sťažovali,
a očakáva, že jej obchodní partneri budú
postupovať rovnakým spôsobom.
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