Globální
kodex jednání
Kodex nás všechny spojuje

Část první:
Kodex

A Letter From Our Executive Chairman and CEO

Vážená kolegyně, vážený kolego,
Děkujeme za Váš čas strávený čtením tohoto Kodexu jednání. Jako zaměstnanců
společnosti Tech Data je povinností nás všech znát a dodržovat zásady
a standardy, s jejichž pomocí naše společnost dosáhla postavení vysoce
respektovaného, renomovaného a důvěryhodného lídra ve svém odvětví.
Společnost Tech Data je postavena na stabilním základě společných hodnot –
zásad, které nás i nadále poutají k našemu poslání a pomáhají nám orientovat
se v neprozkoumaných oblastech neustále se měnícího oboru IT. Tyto hodnoty –
mravní integrita, dokonalost, odpovědnost, spolupráce a inkluze – jsou základními
kameny naší kultury a dávají nám společný cíl ve snaze nabídnout našim
certifikovaným distributorům i sobě vzájemně ty nejlepší možné podmínky.
V rámci společnosti Tech Data i našich komunit je naše jednání odrazem toho,
kdo jsme, a má obrovský dopad na pověst naší společnosti. Náš Kodex shrnuje
klíčové prvky zásad společnosti, jejichž smyslem je zajistit zákonné a etické
jednání, a jasně stanovuje očekávání týkající se pracovních činností tak, abychom
vždy jednali správně.
Kodex se týká nás všech: zaměstnanců společnosti Tech Data, vedoucích
pracovníků a členů představenstva. Slouží jako příručka správného jednání
a zdroj informací, které Vám pomohou přijímat ta správná rozhodnutí.
Prosím Vás, abyste si jej přečetli a seznámili se s ním, a abyste se ozvali,
kdyby se Vám něco nezdálo. Společnost Tech Data spoléhá na to, že vznesete
případné dotazy či obavy, a umožníte tak neustálé zlepšování našich procesů
a řešení jakýchkoliv problémů, které mohou vzniknout.
Děkuji Vám za Vaši neutuchající oddanost společnosti Tech Data a za Vaši
pomoc při ochraně a posilování našeho renomé založeného na mravní integritě
a dokonalosti.

Rich Hume, CEO

Bob Dutkowsky, Executive Chairman
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NAŠE SDÍLENÉ HODNOTY
Naše hodnoty jsou pro nás základním stavebním kamenem, na němž je založena naše
každodenní práce a další rozvoj organizace se společným cílem.
• Mravní integrita – děláme to, co je správné.
Mravní integrita představuje základní stavební kámen našeho podnikání. Jsme upřímní, transparentní
a vždy jednáme správně a s nejvyššími standardy etiky a čestností.
• Dokonalost – nabízíme dokonalé podmínky.
Ve všem, co děláme, usilujeme o dosažení té nejvyšší úrovně výkonnosti. Našim certifikovaným
distributorům i sobě vzájemně nabízíme ty nejlepší možné podmínky.
• Odpovědnost – dodržujeme své sliby.
Dodržujeme své sliby a plníme své závazky. Stanovíme jasná očekávání a následně se navzájem
podporujeme a důvěřujeme si v otázkách přijímání rozhodnutí za účelem dosažení společných cílů.
• Spolupráce – navzájem se podporujeme.
Vzájemně si nasloucháme a jeden druhému jsme oporou. V rámci společné činnosti neustále
hledáme lepší a inovativnější způsoby, jak se stát agilními, zjednodušit naše činnosti a zlepšit
naše podnikání.
• Inkluze – společně zvítězíme.
Domníváme se, že hnací silou našeho úspěchu je globální různorodost našich pracovníků.
Pro naše kolegy i jejich nápady vytváříme inkluzivní, přívětivé a obohacující prostředí.
Představení Kodexu
Kodex slouží jako vodítko při přijímání správných obchodních rozhodnutí na základě mravní integrity.
Je to zdroj informací, který poskytuje odpovědi a rady ve chvílích, kdy čelíme složitým a náročným situacím.
Proč máme Kodex
Kodex odráží závazek společnosti Tech Data podnikat v souladu s našimi sdílenými hodnotami, pravidly
a příslušnými právními předpisy. Kodex definuje způsoby jednání, které se od nás očekává při interakci mezi
sebou navzájem a s našimi obchodními partnery a komunitami.
Jak se Kodex týká mé osoby
Znát Kodex a nenechat si pro sebe nevhodné jednání, se kterým se setkáme, je povinností nás všech.
Vždy se sami sebe ptejte, zda je vaše jednání v souladu s našimi sdílenými hodnotami. Tento Kodex
nemůže poskytnout odpovědi na všechny otázky, a pokud si tedy něčím nejste jisti, požádejte o radu.

Čestným konkurenčním bojem a dodržováním všech příslušných právních předpisů
snižujeme riziko pro naši společnost a obchodní partnery a zlepšujeme pověst naší
společnosti mravní integritou.
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Část druhá:
Spojení

Kdo se musí Kodexem řídit?
Kodex jednání platí pro každého ve společnosti Tech Data. Tedy včetně členů představenstva, řídících pracovníků,
zaměstnanců a zástupců jednajících jménem společnosti Tech Data kdekoliv na světě. Dodržování stejných
principů očekáváme i od našich obchodních partnerů. Kodex nás všechny spojuje, a zajišťuje tak konzistentnost
našeho způsobu podnikání bez ohledu na kulturu nebo geografickou lokalitu.
Povinnosti zaměstnanců společnosti Tech Data:
• Jednejte s mravní integritou, respektem a profesionalitou.
• Přijímejte opodstatněná rozhodnutí v mezích zákona.
• Nikdy neohrožujte pověst společnosti Tech Data ani svou vlastní.
• Buďte upřímní.
• Máte-li jakékoliv pochybnosti nebo jste svědky nevhodného jednání,
zeptejte se a nenechávejte si to pro sebe.
• Dbejte na to, aby dodržování zákonů bylo součástí vaší týmové kultury.

Další povinnosti vedoucích pracovníků
Povinností vedoucích pracovníků je vytvořit prostředí, které podporuje kulturu dodržování zákonů a otevřené
komunikace a v němž zaměstnanci vyjadřují své obavy, aniž by měli strach z represí. Povinnosti všech vedoucích
pracovníků:
• Řiďte se kodexem, pravidly společnosti Tech Data a příslušnými právními předpisy a nařízeními.
• Buďte k dispozici všem zaměstnancům, kteří vyjádří své obavy, a berte jejich obavy vážně.
• Nikdy nepřistupujte k represím vůči komukoliv, kdo vyjádří svou obavu, a chraňte ostatní před
možnými represemi.
• Neprodleně hlaste podezření na nevhodné jednání. Nikdy nekryjte ani neignorujte nevhodné
jednání nebo represe.
• Jděte příkladem, vyžadujte odpovědnost od sebe i od ostatních a nedovolte,
aby vaše jednání byť i jen vypadalo jako porušení Kodexu nebo zákona.
• Včleňte dodržování zákonů do své týmové kultury.

−− Vytvořte prostředí, které podněcuje přímočarou komunikaci ohledně problémů
a obav v souvislosti s Kodexem nebo příslušnými právními předpisy.

−− Všímejte si zaměstnanců, kteří projevují mravní integritu a oddanost myšlence
dodržování zákonů.

−− Buďte proaktivní, identifikujte potenciální slabé stránky a je-li to vhodné,
přijměte opatření k zjednání nápravy.

Jestliže vedoucí pracovníci nenahlásí porušení v rámci naší společnosti, o nichž se dozví, může jim být uloženo
disciplinární opatření včetně výpovědi. Povinností vedoucích pracovníků je dále vykonávat řádný dohled nad svými
oblastmi odpovědnosti, aby si tak byli vědomi událostí, které by mohly představovat riziko pro naši společnost,
a přijímat opatření k zmírnění těchto rizik.

Společnost Tech Data dodržuje veškeré zákony a nařízení platné v geografických
lokalitách, v nichž působí. V některých případech mohou být regionální pravidla
a místní zákony přísnější než pravidla, na něž odkazuje tento Kodex. Když k tomu
dojde, měli byste se řídit místními zákony a pravidly.
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Výjimky
Veškeré případy vyvázání z pravidel nebo výjimky z Kodexu musí být spolu s důvodem požadavku oznámeny
příslušnému regionálnímu prezidentovi. Požadavkem se rovněž bude zabývat oddělení pro etiku a dodržování
zákonů. Týká-li se vyvázání z pravidel výkonného ředitele, finančního ředitele nebo člena představenstva
společnosti Tech Data, může být takové vyvázání povoleno pouze auditorským výborem představenstva
a musí dojít k jeho zveřejnění v souladu s požadavky pravidel burzovní společnosti NASDAQ OMX.

Důsledky nedodržování zákonů
Nedodržování principů našeho Kodexu ohrožuje dobrou pověst naší společnosti. Pro naše akcionáře, dodavatele
a zákazníky je důležité vědomí, že společnost Tech Data je spolehlivým obchodním partnerem. Společnosti,
v nichž existuje silná kultura poctivosti, obvykle požívají vážnosti trhu, z čehož plynou konkurenční výhody
a pozitivní obchodní výsledky.

Věděli jste, že pokud jde o porušení Kodexu:
• Vždy je možné jim zabránit.
• Mohou narušovat každodenní chod podnikání a odvádět pozornost od plnění
přání našich zákazníků.
• Mohou ohrozit společnost Tech Data a poškodit její pověst.
• Jejich důsledkem mohou být vysoké pokuty a případné trestní stíhání.
Zaměstnanci, kteří se dopustí porušení Kodexu, pravidel společnosti Tech Data nebo zákona, se vystavují
disciplinárnímu řízení, které může vést až k výpovědi, a to i v případě, kdy z takového jednání nemají osobní
prospěch. V případě porušení zákona může být sankce uvalena regulačním orgánem nebo soudem.
Včasným oznámením lze zajistit:
• zklidnění situace
• minimalizování rizika a narušení našich podnikatelských aktivit
• objasnění a včasné vyřešení potenciálních problémů
• ochranu obětem obtěžování, diskriminace nebo jiného druhu nevhodného jednání
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Zákaz represivních opatření
Společnost Tech Data se zavázala k ochraně práv jednotlivců, kteří v dobré víře oznámí své pochybnosti
či podezření na nevhodné jednání.
Společnost Tech Data netoleruje represivní jednání, jako je například propuštění, sesazení z funkce nebo
obtěžování kterékoliv osoby z důvodu jejího v dobré víře podaného oznámení nebo účasti na vyšetřování.
Domníváte-li se, že se vůči vaší osobě někdo dopustil represivního jednání, měli byste tuto skutečnost
neprodleně oznámit.
Jakékoliv represivní jednání představuje porušení Kodexu a je důvodem k uložení disciplinárního opatření,
které může vést až k výpovědi. Další informace naleznete v dokumentu Antidiskriminační směrnice.

Oznámení v „dobré víře“ znamená, že se domníváte, že vaše informace jsou správné.
Vaše domněnka není založena na výsledku jednání ani na skutečnosti, zda se
oznámené jednání ukáže být neetickým nebo nezákonným.

Aplikování pravidel pro obchodní partnery
Od svých obchodních partnerů očekáváme etické a odpovědné jednání v souladu s principy stanovenými naším
Kodexem a platnými zákony. Nesete-li odpovědnost za najímání nebo řízení třetích stran, jste povinni ujistit
se, že mají dobrou pověst a jsou srozuměny s požadavky našeho Kodexu. Principy bezúhonnosti dodavatelů
společnosti Tech Data stanovují a vyjadřují základní požadavky, které musí dodavatel zboží nebo služeb pro
společnost Tech Data splňovat.

Hlášení pochybností
Vaší povinností je hlásit případné pochybnosti a klást dotazy. Okamžité hlášení pochybností umožňuje naší
společnosti řešit problémy včas, dříve než dojde k závažnějším následkům. Máte-li dotaz nebo pochybnost,
obvykle je nejlepší začít u svého přímého nadřízeného. Pokud vám není příjemné hovořit se svým nadřízeným,
případně nedojde k vyřešení vaší pochybnosti, měli byste se obrátit na jiného člena vedení, oddělení lidských
zdrojů, etického poradce, právní oddělení nebo oddělení pro etiku a dodržování právních předpisů společnosti
Tech Data (EthicsandCompliance@techdata.com).

Pochybnost ohlaste v případě, že jste svědkem jednání, které:
• Je nezákonné.
• Není v souladu s pravidly společnosti Tech Data.
• Není v souladu se základními hodnotami společnosti Tech Data.
• Má na společnost Tech Data nepříznivý vliv.
• By vás znepokojilo, pokud byste se o něm dočetli na stránkách novin.
Jste-li na vážkách, požádejte o radu.
Bez ohledu na způsob, kterým pochybnost nahlásíte, společnost Tech Data ji bude bezodkladně řešit a vyvine
veškeré úsilí za účelem ochrany vašeho soukromí v průběhu vyšetřování a po něm. Vaší povinností je mluvit
pravdu a dle potřeby se podílet na vyšetřování.
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Interní proces
Společnost Tech Data veškerá hlášení učiněná v dobré víře prošetří a je-li to nezbytné, přijme vhodná opatření
dodržením následujících kroků:
1. Sestaví tým kvalifikovaných a nezávislých vyšetřovatelů.
2. Shromáždí fakta a provede pohovory.
3. Z
 ajistí informovanost příslušné úrovně vedení v průběhu celého procesu a poskytne mu pomoc
při stanovení dalších kroků na základě zjištěných skutečností.
4. Pravidelně komunikuje s osobou, která pochybnost nahlásí.

Disciplinární opatření v případě porušení
Všichni zaměstnanci mají povinnost znát Kodex a pravidla společnosti. Zaměstnanci a obchodní partneři musí
dodržovat příslušné právní předpisy a nařízení zemí, v nichž působí. Porušení Kodexu, pravidel společnosti
nebo zákona mohou mít pro jednotlivce i společnost Tech Data vážné následky, jako je například poškození
naší pověsti, pokuty a případná občanskoprávní a trestní odpovědnost. Proti zaměstnancům, kteří se zapojí do
neetického nebo nezákonného jednání, může být zahájeno disciplinární řízení, které může vést až k výpovědi.
V případě nutnosti budou příslušné případy společností Tech Data postoupeny státním orgánům.

Etická linka je k dispozici prostřednictvím internetu nebo telefonu, a to 24 hodin
denně sedm dní v týdnu a kdekoliv na světě. Ve většině zemí se zaměstnanci
mohou rozhodnout, zda zůstanou při podávání hlášení prostřednictvím etické
linky v anonymitě. Mějte však na paměti, že zůstanete-li v anonymitě, nebude
možné vás kontaktovat s případnými doplňujícími dotazy, a můžete tak
společnosti Tech Data znesnadnit řešení vašich pochybností. Chcete-li nahlásit
pochybnost prostřednictvím internetu, případně hledáte-li celosvětový seznam
telefonních čísel, navštivte stránku na adrese techdataethicsline.com.

Etickou linku provozuje nezávislá společnost, která není subjektem spřízněným se společností Tech Data.
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Na pracovišti
Prevence obtěžování a diskriminace
Společnost Tech Data udržuje na pracovišti kulturu spočívající v neustálém respektu a profesionalitě.
Rozhodnutí společnosti Tech Data se nikdy nebudou zakládat na rase, náboženství, barvě pleti, národnosti,
věku, pohlaví, zdravotním postižení, sexuální orientaci, statutu veterána, genderové identitě nebo jejím vyjádření
ani žádném jiném zákonem stanoveném faktoru. Společnost Tech Data dále provádí veškeré přiměřené úpravy
pracoviště pro kvalifikované zaměstnance se zdravotním postižením.

Důstojné pracovní prostředí je takové, kde nedochází k zastrašování, obtěžování ani
šikaně. Jedná se o jakékoliv nežádoucí jednání, jehož důsledkem je situace nesoucí
se v duchu zastrašování nebo urážek. Obtěžování může mít formu nežádoucího
fyzického jednání, slovního vyjádření nebo materiálů, např. nevhodný video obsah,
obrázky nebo e-maily. Sexuální obtěžování zahrnuje nežádoucí pokusy o sexuální
sblížení, lascivní poznámky nebo vtipy sexuální povahy. Společnost Tech Data
netoleruje obtěžování v jakékoliv podobě.
Pokud se setkáte s jakoukoliv formou diskriminace nebo obtěžování, případně se o takovém jednání dozvíte,
obraťte se na svého nadřízeného nebo využijte kteroukoliv z možností jeho nahlášení. Další informace naleznete
v dokumentu Antidiskriminační směrnice.

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti
Společnost Tech Data se zavázala zajistit bezpečné a zdravé prostředí bez zastrašování. V našich pobočkách
jsme zavedli řadu pravidel a postupů týkajících se zdraví a bezpečnosti a zavázali jsme se dodržovat nařízení
bezpečnosti práce ve všech zemích, v nichž působíme. Naše pracovní postupy a bezpečný provoz našich zařízení
neustále kontrolujeme a vylepšujeme. Naše společnost zakazuje prodej, nákup, užívání či držení nelegálních drog
a užívání alkoholu nebo zneužívání léků na předpis v prostorách společnosti nebo při výkonu podnikatelských
aktivit společnosti. Bude-li vám v nějaké společnosti nebo při obchodní události nabídnut alkohol, jste povinni
chovat se profesionálně.

Násilné jednání či vyhrožování násilím je společností Tech Data zakázáno. Patří
sem agresivní či zastrašující jednání a vyjádření, ať již písemná či ústní, bez
ohledu na účel.

Naše pracovní prostředí a podmínky a lidská práva
Společnost Tech Data působí v mnoha zemích světa a s nadšením podporuje diverzitu mezi zaměstnanci.
Zavázali jsme se k spravedlivému a nestrannému zacházení se všemi zaměstnanci a zakazujeme hrubé či nelidské
zacházení s kterýmkoliv z nich. Řídíme se pracovním právem všech zemí, v nichž působíme. Společnost Tech Data
dodržuje veškeré platné zákony týkající se mzdy a pracovní doby, včetně pravidel týkajících se minimální mzdy,
práce přesčas a maximálního počtu odpracovaných hodin. Zaměstnání musí být svobodným rozhodnutím.
Je zakázán obchod s lidmi, dlužní otroctví a nucená nebo nedobrovolná práce, stejně jako vykořisťování dětí
a dětská práce. Společnost dále plně respektuje právo svých zaměstnanců na svobodu sdružování.
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Svoboda sdružování
Společnost Tech Data uznává právo svých zaměstnanců volně se sdružovat ve
spolcích dle jejich volby, kolektivně vyjednávat a sdílet s vedením názory či pochybnosti
týkající se pracovních podmínek nebo praxe vedení. V pracovním prostředí to obecně
znamená, že zaměstnanci mají právo rozhodnout se, zda se stanou členy odborové
organizace. Společnost Tech Data netoleruje diskriminaci, obtěžování ani represe vůči
komukoliv, kdo využije svého práva stát se členem odborové organizace.

Ochrana informací
Naši zaměstnanci a obchodní partneři nám s důvěrou svěřují některé
ze svých nejdůležitějších informací. Naším závazkem je nakládat
s těmito informacemi pečlivě a naplňovat přiměřená očekávání našich
kolegů a obchodních partnerů, pokud jde o ochranu soukromí.
Důvěrné informace by měly být sdělovány pouze spolupracovníkům,
kteří jsou k tomu oprávněni a mají legitimní důvod znát je pro výkon
své činnosti. Jste povinni chránit veškeré důvěrné informace, které
máte v držení.
Důvěrné informace nesmíte sdělit nikomu mimo společnost Tech Data, pokud k tomu nemáte oprávnění.
Disponujete-li oprávněním sdělit důvěrné informace třetí straně a máte k tomu legitimní důvod v rámci výkonu
své činnosti, musíte před zahájením důvěrných rozhovorů uzavřít řádnou dohodu o mlčenlivosti. Bez souhlasu
právního oddělení neuzavírejte dohodu o mlčenlivosti s jinou společností ani nepřistupujte na změny v našich
standardních dohodách o mlčenlivosti. Další informace naleznete v dokumentu Pravidla pro zpřístupňování
informací.

• O důvěrných informacích nehovořte ve veřejných prostorech ani na místech,
kde by vás někdo mohl zaslechnout.
• Důvěrné informace nikdy nenechávejte bez dozoru.
• Nikdy důvěrné informace společnosti Tech Data nezveřejňujte na externích
internetových stránkách, včetně sociálních médií.
Důvěrnými jsou míněny jakékoliv informace, které jsou veřejně známé,
a patří mezi ně mimo jiné: obchodní tajemství, finanční výsledky, cenové plány,
seznamy zákazníků, údaje o prodeji a strategické dokumenty.

Osobní údaje
Shromažďujeme a uchováváme některé důvěrné osobní údaje, které jsou nezbytné k výkonu našich
podnikatelských aktivit a umožňují společnosti efektivní fungování.
Osobní údaje, jako jsou telefonní čísla, jména, e-mailové adresy a jiné informace, mohou podléhat zvláštním
pravidlům. Důvěrnou povahu těchto informací musíte respektovat a chránit a k jejich záznamům nesmíte
přistupovat, poskytovat je ani jinak využívat, nemáte-li legitimní důvod v rámci výkonu své činnosti a takové
jednání není v souladu s místními zákony.
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Mezi důvěrné informace patří mimo jiné:
• zdravotní postižení, osobní zdravotní obtíže nebo lékařské postupy
• odměny a hodnocení pracovního výkonu
• kontaktní údaje, např. adresa a telefonní čísla domů

Správa záznamů
Obchodním záznamem je jakýkoliv dokument, který se týká podnikání společnosti Tech Data, včetně informací
uložených v elektronické podobě. Vaší povinností je zajistit uchovávání záznamů v souladu s pravidly pro správu
záznamů společnosti Tech Data a harmonogramem uchovávání záznamů, který stanoví povinnou dobu uchovávání
těchto záznamů podle zákonných a regulatorních požadavků. Záznamy mohou být uchovávány v tištěné nebo
elektronické podobě a vždy musí být zajištěna jejich ochrana, čitelnost a dostupnost. Po splnění požadavků na
uchovávání musí být příslušný záznam trvale odstraněn nebo zničen.
Některé záznamy mohou být označeny jako relevantní pro potřeby vyšetřování, auditu nebo vedení sporu.
V takovém případě může být právním oddělením udělen pokyn k uchování některých dokumentů (v tištěné či
elektronické podobě), tzv. „pozdržení z právních důvodů“. Znamená to, že veškeré dokumenty, kterých se pozdržení
z právních důvodů týká, by za žádných okolností neměly být odstraněny, pozměněny ani zničeny. Nedodržení
pokynu k pozdržení z právních důvodů může vést k zahájení disciplinárního řízení dle možností, které poskytuje
zákon. Obchodní záznamy dále nikdy nesmí být falšovány ani nepatřičně pozměňovány. Takové jednání je nejen
neetické, ale může představovat i trestný čin.

Duševní vlastnictví
Naší povinností je chránit aktiva společnosti Tech Data a uplatňovat její práva k duševnímu vlastnictví (DV). V rozsahu
povoleném zákonem je naše společnost vlastníkem práv k veškerému DV vytvořenému zaměstnanci společnosti
Tech Data v souvislosti s jejím podnikáním.
Současně musíme respektovat DV jiných společností. Při využívání názvu a loga jiné společnosti buďte obzvlášť
opatrní, protože by mohlo dojít k zásahu do práv k duševnímu vlastnictví této společnosti. Softwarové vybavení je na
počítači společnosti nebo jiném prostředku IT využíváno v souladu s veškerými licenčními dohodami třetích stran.
K podnikatelským účelům smí být využíván pouze software, na který má společnost Tech Data řádnou licenci.

Používání systémů IT společnosti Tech Data
Veškeré vybavení poskytnuté společností Tech Data musíte užívat odpovědně. Ačkoliv společnost Tech Data za
určitých okolností umožňuje použití jí dodané techniky pro soukromé účely, je nutné, abyste při použití prostředků
IT společnosti Tech Data pro soukromé účely jednali profesionálně a racionálně. Není dovoleno stahovat
nelicencovaný software nebo materiály chráněné autorským právem. Při odesílání elektronických zpráv, včetně
e-mailů, zpráv odeslaných prostřednictvím chatovacích služeb a textových zpráv buďte obezřetní. Tyto způsoby
komunikace jsou trvalé povahy a mohou být dále přeposílány bez vašeho svolení či vědomí.
Prostředky IT náležející společnosti nesmí být nikdy použity k nezákonným nebo neetickým aktivitám, jako je
stahování nevhodných materiálů, které by mohly být považovány za obscénní, pornografické, neslušné nebo
urážlivé. Společnost Tech Data může v rozsahu povoleném zákonem monitorovat a omezovat použití svých
prostředků IT. Další informace naleznete v dokumentu pravidel bezpečnosti IT společnosti Tech Data.

Přinesete-li si do kanceláře vlastní vybavení, případně soukromé vybavení využíváte
k obchodním účelům, je vaší povinností zajistit dodržování všech příslušných pravidel.
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Kybernetická bezpečnost
Kybernetická rizika, včetně podvodných aktivit, vydírání a krádeží informací, které by mohly mít dopad na finanční
zdraví a pověst společnosti Tech Data, pro ni představují hrozbu. Pachatelé kybernetické trestné činnosti k provádění
svých útoků využívají čím dál tím sofistikovanějšího arzenálu nástrojů a metod, včetně cíleného získání údajů
(phishing), vyděračského softwaru (ransomware) a přehlcení (distributed denial-of-service).
Přestože společnost Tech Data neustále vylepšuje technická protiopatření, každý zaměstnanec se musí při práci
v našem propojeném světě řídit důležitými pravidly:
• Seznamte se s pravidly definovanými v dokumentu Bezpečnostní strategie IT a řiďte se jimi.
• Hesla, která používáte, by měla být bezpečná, měli byste je držet v tajnosti a používat jiné heslo
pro každou aplikaci.
• Měli byste rozlišovat mezi svými digitálními identitami, které využíváte v rámci pracovního
a osobního života.
• Na nevyžádané zprávy byste měli odpovídat s přiměřenou obezřetností, abyste se nestali obětí
phishingových útoků, předešli jste poskytnutí citlivých údajů nebo nedošlo k otevření příloh.
Pravost interní komunikace vždy ověřujte na základě stužky digitálního podpisu.
• V případě žádosti o provedení bankovního převodu jste při kontrole všech podkladů povinni
postupovat s náležitou obezřetností a zdá-li se vám něco podezřelé či neobvyklé, je třeba,
abyste protistranu, s níž se osobně znáte, požádali o dodatečné vysvětlení.
• Bez příslušných souhlasů týmu pro bezpečnost v oblasti IT k ukládání důvěrných firemních
informací nikdy nepoužívejte systémy, které nejsou ve správě společnosti Tech Data nebo pod
její kontrolou, ani cloudová řešení.
• Aktivně se podílejte na programu povědomí o otázkách bezpečnosti.

Dary, hrazené cestovní výlohy a zábava
Dary, hrazené cestovní výlohy a zábava poskytnuté či přijaté od obchodních partnerů, což zahrnuje výlety, akce,
služby, stravu, výhody a jiné hodnotné věci, musí být vždy přiměřené. Před poskytnutím či přijetím jakýchkoliv darů
byste měli vyhodnotit, zda jsou dle našich pravidel poskytování a přijímání darů. Je zakázáno poskytovat, nabízet
či přijímat dary, hrazené cestovní výlohy nebo zábavní akce, které nevhodným způsobem ovlivňují obchodní
rozhodnutí, případně jsou poskytnuty za účelem získání neoprávněné výhody.

Zaměstnanci společnosti Tech Data se nikdy nesmí darů, hrazených cestovních výloh ani zábavních akcí domáhat.
Další informace naleznete v našem dokumentu Pravidla pro dárky.

Vzájemná výměna darů s obchodními partnery je přípustná za předpokladu, že dary:
• Nejsou příliš časté.
• Nejsou spojeny s žádným závazkem ani očekáváním.
• Splňují omezení definovaná Pravidly pro dárky schválenými společností
Tech Data.
• Jsou povoleny na základě příjemcových pravidel poskytování a přijímání darů.
• Nejsou urážlivé, lascivní nebo nezákonné.
• Nebyly poskytnuty bezprostředně před, během nebo bezprostředně
po výběrovém řízení nebo procesu nabídkového řízení.
• Nepředstavují hotovost nebo její ekvivalent, jako jsou dárkové karty,
půjčky nebo cenné papíry.
Pravidla týkající se darů, hrazených cestovních výloh a zábavy v případě státních úředníků jsou mnohem přísnější
než pravidla uvedená zde. Další informace naleznete v části tohoto Kodexu nazvané „Realizace veřejných zakázek“.
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Střet zájmů
Společnost Tech Data zakazuje jednání, kterým by docházelo k vzniku skutečného nebo potenciálního střetu
zájmů narušujícího vaši schopnost jednat či přijímat nestranná rozhodnutí v nejlepším zájmu naší společnosti.
Mějte na paměti, že i pouhý dojem střetu může způsobit problémy. Vaší povinností je nahlásit střet zájmů
postupem uvedeným v našem dokumentu Pravidla pro střety zájmů. Být ve střetu zájmů nemusí nutně
představovat porušení našeho Kodexu a pravidel, jeho nenahlášení ovšem porušením je.
Finanční investice či podíly
Finanční investice či podíly u jiných společností či fyzických osob souvisejících s vaší prací pro společnost
Tech Data nesmí vést k nezvyklým ziskům těchto třetích stran, vaší osoby ani jiných zaměstnanců.
Osobní vztahy
Osobní vztahy s jinými osobami mohou vést k střetu zájmů v případě, že by kterákoliv z osob v daném vztahu
mohla na jeho základě v souvislosti s našimi podnikatelskými aktivitami přijmout či poskytnout neoprávněnou
výhodu nebo přednostní zacházení.
Druhé zaměstnání
Během zaměstnaneckého poměru se společností Tech Data nesmíte pracovat pro žádného z konkurentů,
zákazníků ani dodavatelů. Jakékoliv druhé zaměstnání či jiná činnost, včetně živnosti, nesmí ovlivňovat vaši
výkonnost na pracovní pozici ve společnosti Tech Data a nesmí konkurovat jejím zájmům.
Členství v představenstvech
Bez souhlasu vedoucího pracovníka alespoň na úrovni viceprezidenta společnosti Tech Data nesmíte vykonávat
funkci ředitele ani obdobnou vedoucí funkci v rámci jakéhokoliv komerčního subjektu. Výkonní ředitelé nesmí
bez předchozího souhlasu generálního ředitele společnosti Tech Data vykonávat funkce členů představenstva
jakéhokoliv komerčního subjektu.
K výkonu vedoucích funkcí v jakékoliv neziskové, veřejné, charitativní nebo sociální organizaci není nutný souhlas
společnosti Tech Data za předpokladu, že výkon vaší funkce není v rozporu s nejlepšími zájmy společnosti Tech Data.

Správnost účetních knih a záznamů
Jako veřejně obchodovaná společnost má Tech Data povinnosti vůči svým akcionářům. Všechny naše hospodářské
operace, včetně tržeb, výdajů, prostředků určených na marketing a rabatů, musí být přesně a úplně zaznamenávány
v našich účetních knihách a záznamech, kde musí být v souladu s příslušnými právními předpisy uvedeny skutečné
účely takových operací.
Prováděny mohou být pouze hospodářské operace schválené vedením a prostředky společnosti smějí být
používány pouze k schváleným obchodním účelům. Nepravdivé nebo zavádějící položky v našich účetních knihách
a záznamech jsou zcela nepřípustné. Společnost Tech Data spravuje nástroje interní kontroly a využívá je k splnění
těchto požadavků. Pokud si jste vědomi porušení našich účetních či revizních standardů, případně na ně máte
podezření, jste povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit prostřednictvím jednoho z mechanizmů hlášení.
Hlášení pochybností.

Vedoucí pracovníci v oblasti financí a zaměstnanci pracující ve finančním oddělení
nesou zvláštní odpovědnost za úplnost, přiměřenost, správnost, včasnost a
srozumitelnost našich finančních přiznání a účetnictví. Zaměstnanci finančního
oddělení musí být srozuměni s obecně uznávanými účetními zásadami (Generally
Accepted Accounting Principles – GAAP), stejně jako s veškerými dalšími normami,
právními předpisy a nařízeními, které se naší společnosti týkají, a musí se jimi řídit.
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Varovné signály
Požadavky na antedatování hospodářských operací nebo smluv
Hospodářské operace nebo obchody „mimo účetní záznamy“
Hospodářské operace určené k zastření skutečného účelu
(například falšováním faktur s úmyslem zakrýt úplatek)

Finanční bezúhonnost a výkaznictví
Finanční výkazy musí být pravdivé, úplné a včasné. Všechny účetní knihy, záznamy a finanční výkazy musí
přesně vypovídat o finančních operacích a událostech a splňovat standardy GAAP, normy, nařízení a požadavky
interní kontroly společnosti Tech Data. Falšování, zatajování, opomenutí či pozměňování jakéhokoliv dokumentu
nebo záznamu, případně poskytnutí zavádějícího vyjádření je zakázáno. Zveřejněné informace musí být úplné,
přiměřené, včasné a srozumitelné a zveřejnění musí proběhnout v souladu s našimi celosvětově platnými
pravidly zveřejňování.
Veškerá aktiva společnosti Tech Data musí být chráněna proti zneužití, ztrátě, podvodným aktivitám, praní
špinavých peněz a krádeži. V rámci dohledu nad používáním aktiv společnosti Tech Data a při schvalování
nových zákazníků a dodavatelů, stejně jako hospodářských operací s existujícími zákazníky a dodavateli je
třeba postupovat s odpovídající péčí.

Řádné zaúčtování příjmů a uznání tržeb, uzavření stavu zásob a rabaty dodavatelů
a zákazníků by měly být provedeny a zaúčtovány v souladu s jednotnými
účetními zásadami (Uniform Accounting Principles – UAP) společnosti. K zajištění
jednotného a patřičného nakládání s účetními tématy by pro tato citlivá témata,
stejně jako jiná účetní šetření měly být využívány principy UAP. Potřebujete-li bližší
vysvětlení, obraťte se na technickou účetní skupinu působící v rámci oddělení
podnikového účetnictví.

Oprávnění k přijímání závazků jménem společnosti Tech Data
Abychom zajistili, že jsou všechny naše smlouvy v nejlepším zájmu společnosti Tech Data, je schvalování smluv
a plateb delegováno na určité zaměstnance. Disponujete-li oprávněním podepisovat dohody nebo přijímat závazky
jménem společnosti, jste před uzavřením jakékoliv smlouvy jménem společnosti povinni řídit se příslušnými
schvalovacími a autorizačními procesy. Toto se týká ústních i písemných dohod, stejně jako jakýchkoliv obchodních
závazků či jiných povinností, které mohou být jménem společnosti ujednány.
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S obchodními partnery
Pochopení a dodržování pravidel partnerů
Důvěryhodné vztahy, které jsme navázali s našimi obchodními partnery, jsou základním předpokladem úspěchu naší
společnosti. Před zahájením jakékoliv hospodářské operace či transakce je vaší povinností prostudovat a pochopit
příslušná pravidla těchto partnerů. Nepokládejte za samozřejmé, že partnerova kontaktní osoba, s níž osobně
jednáte, je jeho oprávněným zástupcem, který může schvalovat změny nebo výjimky z takových partnerových
pravidel. V rámci spolupráce s našimi obchodními partnery musíme jednat transparentně a otevřeně a nesmíme se
zapojit do transakcí, hospodářských operací nebo postupů, které jsou v rozporu s pravidly našich partnerů.

Mnozí z našich obchodních partnerů uplatňují v případě obchodních operací
se společností Tech Data specifická pravidla a postupy. Tato pravidla se často
týkají takových témat, jako jsou zvláštní ceny, akce nebo slevy, stejně jako použití
prostředků na rozvoj marketingu. Vaší povinností je zajistit, aby zvláštních ceny,
akce, slevy a prostředky na rozvoj marketingu byly určeny pro legitimní obchodní
účely a byly k daným účelům využívány. Další informace naleznete v dokumentu
Zásady globálního rozvoje marketingu a prostředků na marketing prodejců.
Společnost Tech Data se zavazuje nakupovat výrobky přímo od výrobců kdykoliv je toto možné a prodávat
je přímo prodejcům/obchodním partnerům. Ve zcela výjimečných případech může být nutné pořídit výrobky
z jiných zdrojů, případně je prodat subjektům zajišťujícím redistribuci. Další informace naleznete v dokumentu
„Non-OEM and Sub-Distributor Policy“.

Interakce s našimi obchodními partnery
Pro společnost Tech Data je důležité, aby její vztahy s obchodními partnery byly založeny na respektu a poctivosti.
Tyto vztahy jsou založeny na zákonných, účelných a čestných postupech. Společnost Tech Data se nezapojí do
nečestných, podvodných nebo zavádějících praktik, byť by tak přímo či nepřímo vyžadoval některý z partnerů.

Realizace veřejných zakázek
Realizace veřejných zakázek se od zakázek pro ostatní partnery liší. Na najímání současných či nedávno
odstoupivších státních úředníků a jejich rodinných příslušníků a na jakékoliv jednání, u něhož by se mohlo zdát,
že nevhodně ovlivňuje přijímání objektivních rozhodnutí, se mohou vztahovat zvláštní pravidla.
Veškeré údaje použité při fakturaci státním subjektům nebo státním dodavatelům musí být přesné, správné
a v souladu se všemi souvisejícími právními předpisy a nařízeními. Smlouvy se státními subjekty musí být přísně
dodržovány. Bez předchozího písemného souhlasu státního úřadu nebo státního dodavatele se neodchylujte
od smluvních specifikací týkajících se výrobků, součástí, zkoušek nebo jiných aspektů.

Společnost může být považována za státem vlastněnou i v případě, že stát
nevlastní více než 50 % společnosti, ovládá společnost ze zákona, případně má
pravomoc jmenovat vyšší vedení. Zjistit, zda je někdo státním úředníkem, nemusí
být snadné. Pokud si tedy nejste jisti, zeptejte se a poraďte se se svým nadřízeným,
právním oddělením nebo oddělením pro etiku a dodržování právních předpisů.
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Na trhu
Pravidla zamezující úplatkářství a korupci
Dodržujeme veškeré příslušné protikorupční zákony, jako je Zákon o zahraničních korupčních praktikách
(Foreign Corruption Practices Act – FCPA) a britský Protikorupční zákon. Přestože se v případě FCPA jedná
o americký zákon, pro společnost Tech Data platí všude, kde tato působí.
Tyto zákony zakazují poskytování, nabízení či přísliby poskytnutí jakýchkoliv hodnotných věcí státním úředníkům nebo
soukromým osobám za účelem získání či udržení obchodní příležitosti nebo zajištění neoprávněné obchodní výhody.
Úplatek mohou představovat i nehmotné položky, jako jsou nabídky zaměstnání, důvěrných informací nebo úsluhy.
Společnost Tech Data netoleruje jakoukoliv formu úplatkářství. Není možné provádět nepřípustné platby jménem
společnosti ani využívat zástupce nebo jakoukoliv třetí stranu, aby nepřípustnou platbu provedla za nás, a nesmíme
přijímat úplatky jakéhokoliv druhu.
Sankce za poskytnutí úplatku státním úředníkům jsou velmi přísné.

• Úplatek mohou představovat jakékoliv hodnotné věci, včetně hotovostních
plateb, charitativních darů, půjček, cestovních výloh, darů a zábavních akcí.
Stručně řečeno, jakákoliv platba či hodnotná věc poskytnutá za účelem nebo
s úmyslem získat neoprávněnou obchodní výhodu je úplatkem.
• Příklady státních úředníků jsou úředníci a zaměstnanci státní správy nebo
místních samospráv, zástupci státem vlastněných nebo kontrolovaných
společností, členové politických stran, představitelé politických stran, minulí
nebo současní volení úředníci, kandidáti na politické funkce nebo zaměstnanci
veřejných mezinárodních organizací.
• Mezi státem vlastněné nebo kontrolované společnosti dále patří například
veřejné vysoké školy a nemocnice.
• Podle pravidel zamezujících úplatkářství a korupci jsou dále zakázány platby
za zprostředkování.
Další informace naleznete v dokumentu Pravidla zamezující korupci a úplatkům schválených společností
Tech Data.

Hospodářská soutěž a protikartelová pravidla
Společnost Tech Data věří v čestný a zákonný konkurenční boj a ve všech zemích, kde působí, se řídí zákony
o konkurenci a protikartelovými zákony. Tyto zákony zakazují dohody a praktiky, které nevhodně omezují nebo
narušují hospodářskou soutěž. Porušení mohou mít pro společnost Tech Data i vaši osobu vážné důsledky,
včetně pokut udělených společnosti nebo jednotlivci, a v některých zemích dokonce trestních postihů.

Mezi běžné druhy protikonkurenčních
(tedy nezákonných) aktivit patří:
• Dohody uzavřené mezi konkurenty, na jejichž základě dojde k stanovení
cen za účelem manipulace s trhem.
• Dohody uzavřené mezi konkurenty, na jejichž základě dojde k rozdělení
zákaznické základny nebo teritorií.
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Dohody uzavřené mezi konkurenty jsou téměř vždy nezákonné. Jedná se například o dohody, na jejichž základě
dojde k stanovení cen, ovlivnění nabídek ve výběrových řízeních, rozdělení zákaznické základny a teritorií
nebo výměně citlivých obchodních informací. Pokusí-li se vás konkurent zapojit do rozhovoru týkajícího se
protikonkurenčního jednání, konverzaci přerušte a událost bezodkladně nahlaste právnímu oddělení. Veškeré
dohody s konkurenty musí být přezkoumány právním oddělením.
Současně je důležité, aby zaměstnanci byli při spolupráci s dodavateli a zákazníky obezřetní. Omezení prodejních
cen a dělení zákaznické základy nebo teritorií může být nezákonné. Vždy přijímejte nezávislá obchodní rozhodnutí.
Bez porady s právním oddělením byste s obchodním partnerem nikdy neměli uzavírat dohody o minimální či
maximální ceně našich výrobků ani stanovovat cenu, za níž musí zákazník výrobek prodávat.

Další informace naleznete v dokumentu pravidel týkajících se zákonů o konkurenci a antimonopolních zákonů
schválených společností Tech Data.

Informace o konkurenci
Aktuální informace o našich konkurentech a trhu nám pomáhají efektivně obstát v konkurenčním prostředí.
Informace o konkurenci však můžeme získávat pouze zákonným způsobem. Chceme vyhrát čestně. Nikdy se
nesnažte získat informace o konkurentech zkreslením informací, uvedením v omyl nebo uvedením falešné
záminky. Respektujeme povinnost nových zaměstnanců zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích týkajících
se jejich předcházejících zaměstnavatelů. Při shromažďování informací o konkurentovi nikdy nesmíme vystupovat
pod jinou identitou ani přesvědčovat jinou osobu k porušení jakékoliv dohody o zachování mlčenlivosti.

Pracovní pohovory se zaměstnanci od konkurence nepředstavují vhodný způsob
získání informací o konkurenci. Je běžné, že uchazeči o volné pozice ve společnosti
Tech Data pracují pro naše konkurenty. Ocitnete-li se v takové situaci, buďte obzvlášť
opatrní a snažte se nevytvářet dojem, že se ptáte na informace o konkurenci.
Další informace naleznete v dokumentu Zásady dodržování antimonopolních zákonů a zákonů o konkurenci.

Omezení mezinárodního obchodu
Jako globální společnosti musíme dodržovat veškerá nařízení, která se týkají mezinárodního obchodu, jako jsou
nařízení o dovozu, vývozu a reexportu zboží a technologií. Pokud bychom tak nejednali, mohla by tím být ohrožena
naše schopnost pokračovat v podnikání na mezinárodním poli a v důsledku bychom mohli čelit pokutám, sankcím,
a dokonce trestnímu stíhání. Vývozem se obecně rozumí výrobky, služby, technologie nebo informace zaslané
osobě nebo společnosti v jiné zemi. Kromě fyzického přesunu samotného zboží může „vývoz“ označovat i činnosti,
jako je vycestování do zahraničí s informacemi společnosti, stahování softwaru nebo poskytnutí zdrojového kódu
a technických specifikací.
Dovozem je míněno zboží zakoupené z externího zdroje a dovezené do jiné země. Dovozní aktivity podléhají
právním předpisům, nařízením a případným celním a daňovým poplatkům.
Máte-li důvod se domnívat, že konkrétní hospodářská operace nebo zásilka porušuje zákony nebo interní
postupy, případně potřebujete další informace týkající se aplikace těchto požadavků na vaši práci, poraďte se se
svým nadřízeným, oddělením pro dodržování právních předpisů nebo svým místním vedoucím odpovědným za
problematiku dohledu nad dodržováním právních předpisů.

Právní předpisy proti bojkotu a obchodní sankce
Kromě zákonů o vývozu a dovozu musí společnost Tech Data dále dodržovat obchodní sankce uvalené Spojenými
státy a jinými zeměmi, které omezují nebo zakazují obchodní aktivity s některými zeměmi či jednotlivci, kteří v
těchto zemích pobývají nebo z nich pocházejí.
Jelikož naše společnost a mnozí z našich dodavatelů sídlí v USA, musíme dodržovat právní předpisy a nařízení
USA, které nám zakazují spolupráci v případě žádosti o účast na bojkotu nebo jiných omezujících postupech,
které nemají podporu USA. Naše společnost nesmí přijmout jakékoliv opatření ani učinit prohlášení, na něž by
mohlo být nahlíženo jako na spolupráci při nezákonném bojkotu. Tyto právní předpisy se vztahují i na zahraniční
pobočky amerických společností a platí bez ohledu na místo výkonu našich podnikatelských aktivit.
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Žádosti o účast na bojkotu mohou být nenápadné a jen obtížně rozpoznatelné.
Může k nim docházet, pokud jednotlivec nebo skupina osob, případně země
odmítne obchodovat s některými osobami nebo zeměmi jako způsob protestu,
výraz nesouhlasu nebo prostředek nátlaku.
Další informace naleznete v dokumentu Dodržování zákonů v oblasti bojkotu.

Zneužití interních informací pro obchod
Jako zaměstnanec společnosti Tech Data můžete mít přístup k „interním“ informacím týkajícím se naší
společnosti nebo jiných veřejně obchodovaných společností, s nimiž obchodujeme.Interní informace jsou
podstatné – což znamená, že by racionálního investora přiměly k prodeji, nákupu nebo podržení akcií –
a současně neveřejné – což znamená, že nejsou obecně známé obchodující veřejnosti.Informace jsou obvykle
považovány za neveřejné, dokud neuplynou dva celé dny obchodování ode dne, kdy se dané informace stanou
veřejně známými.
Interní informace vám poskytují neoprávněnou výhodu při osobním nákupu nebo prodeji akcií. Máte-li tedy
k dispozici interní informace, nikdy nesmíte nakupovat ani prodávat akcie naší společnosti, což platí i v případě,
že vaše rozhodnutí uzavřít obchod nesouvisí s těmito interními informacemi. Obdobně nesmíte používat interní
informace o obchodním partnerovi k obchodování jejich akcií.
Zneužití interních informací pro obchod představuje porušení pravidel naší společnosti, amerických zákonů
o cenných papírech a zákonů mnoha dalších zemí, v nichž působíme. Důsledkem porušení těchto zákonů mohou
být občanskoprávní sankce a trestní stíhání pro zúčastněné osoby. Na základě nedodržení těchto pravidel se
zúčastnění jednotlivci dále vystavují disciplinárnímu řízení, které může vést až k výpovědi.

Níže jsou uvedeny běžné příklady interních informací:
• informace o chystané nebo navrhované fúzi, akvizici nebo odprodeji
• informace o významném prodeji aktiv
• prohlášení o štěpení akcií nebo nabídce dodatečných cenných papírů
• změna vyššího vedení
• významné nové výrobky, zákazníci nebo dodavatelé
Jak můžete chránit informace společnosti:
• Interní informace nesdělujte nikomu mimo společnost Tech Data,
včetně rodinných příslušníků nebo přátel.
• Zdržte se diskuzí o interních informacích s kolegy, pokud nejsou nutné
k obchodním účelům.
Potřebujete-li více informací, případně máte jakékoliv dotazy ohledně skutečnosti, zda jsou informace, které máte
k dispozici, kvalifikovány jako interní informace, prostudujte si dokument Zneužití interních informací Tech Data
pro obchod.
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Boj proti praní špinavých peněz
Termínem praní špinavých peněz je popisován proces, v rámci něhož se jednotlivci či organizace snaží o to,
aby se nezákonné prostředky zdály být legitimními, případně o jejich zatajení. Takoví jednotlivci nebo organizace
mohou dále k provedení plateb využít jiné subjekty, aby tak obešli daňové nebo jiné zákony. Společnost Tech Data
se zavázala dodržovat zákony proti praní špinavých peněz a terorizmu. Sankce za jejich porušení zahrnují přísný
občanskoprávní a trestní postih.
Příklady znaků možného praní špinavých peněz:
• žádosti o úhradu vyšší než odpovídající či ujednané ceny
• platby provedené z nestandardních účtů
• žádosti o úhradu plateb v jiných měnách
• žádosti o úhradu v hotovosti
• platby od třetích stran bez vztahu k danému zákazníkovi

Potřebujete-li další informace k dodržování zákonů v oblasti hotovostních transakcí, programu proti praní špinavých
peněz a protiteroristickému programu, obraťte se na oddělení pro dohled nad dodržováním právních předpisů.

Externí dotazy
Za účelem ochrany našeho jména a značky mohou s externími subjekty jménem naší společnosti jednat pouze
oprávněné osoby. Dotazy médií a investorů týkající se podnikatelských aktivit, výsledků, plánů či postojů k veřejné
politice by měly být předávány oddělení vztahů s investory a podnikové komunikace nebo oddělení, které nese
odpovědnost za vztahy s veřejností ve vaší zemi nebo regionu. Bez příslušného souhlasu dále zaměstnanci
společnosti Tech Data nesmí propagovat jiné společnosti nebo výrobky.
V některých případech můžeme od státních orgánů obdržet žádosti týkající se našich podnikatelských aktivit.
Pokud takovou žádost o informace obdržíte, bezodkladně prosím kontaktujte právní oddělení. Dokumenty, údaje ani
záznamy, které by mohly s dotazem ze strany státu souviset, nikdy neodstraňujte, nelikvidujte ani nepozměňujte.

Sociální média
Využívání sociálních sítí pro soukromé účely může mít pro naši společnost nezamýšlené důsledky. Diskutujete-li
o společnosti Tech Data nebo našich obchodních partnerech prostřednictvím sociálních médií, vaše komunikace
může být považována za oficiální vyjádření společnosti Tech Data. K zastupování naší společnosti prostřednictvím
jakékoliv formy sociálních médií jsou oprávněni pouze pověření zaměstnanci.
Zaměstnanci jsou povinni dodržovat Pravidla pro využívání sociálních médií a během používání jakéhokoliv
druhu sociálních médií musejí jednat profesionálně. Je zakázáno používat firemní vybavení k přenosu obtěžujících,
hanlivých, urážlivých, obscénní či nezákonných materiálů.
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V našich komunitách
Sociální odpovědnost podniků
Společnost Tech Data se zavázala být subjektem s vysokou úrovní společenské odpovědnosti. Od charitativních
darů a dobrovolnictví až po „zelené“ iniciativy, tam všude přijímáme odpovědnost za pozitivní dopad na komunity,
v nichž naši zaměstnanci žijí a pracují, a inspirujeme je, aby jednali stejně.

Politické a charitativní aktivity
Společnost Tech Data věří v poskytování pomoci a podpory komunitám, v nichž působíme. Dobrovolnických aktivit
se bez předchozího písemného souhlasu svého nadřízeného musíte účastnit ve svém volném čase. Charitativní
dary poskytnuté společností musí být řádně schváleny a zdokumentovány a musí být přípustné dle místních
zákonů, postupů a pravidel společnosti.

Dary poskytnuté prostřednictvím charitativních organizací jsou někdy využívány ke skrytí
úplatku. Vždy byste se měli ujistit, že dary poskytované společností Tech Data nejsou
touto poskytovány z nevhodných důvodů ani v rozporu s protikorupčními zákony.
Společnost Tech Data nedovoluje použití jakýchkoliv prostředků nebo aktiv společnosti, včetně zařízení, vybavení
nebo obchodních známek, v rámci kampaní politických stran nebo kandidátů. Během své účasti na politických
aktivitách dále bez předchozího souhlasu nesmíte používat název společnosti.

Respekt k životnímu prostředí – udržitelnost
Společnost Tech Data si uvědomuje, že zdravé a udržitelné životní prostředí je pro naši společnost, ekonomiku,
obchod a lidi kriticky důležité. Usilujeme o dodržování veškerých platných ekologických předpisů a nařízení.
Domníváme se, že naše podnikatelské aktivity by měly být vykonávány způsobem, který podporuje udržitelnost,
recyklaci a používání obnovitelných zdrojů. Naším závazkem je být přední společností v rozvoji osvědčených
postupů v těchto oblastech trhu distribuce technologií.
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