Hyvän liiketavan
periaatteet
Ohjeistus yhdistää meidät kaikki

Osa yksi:
Ohjeistus

A Letter From Our Executive Chairman and CEO

Hyvä työtoveri
Kiitos ajasta, jonka käytät perehtyäksesi ohjeistukseemme. Tech Datan
työntekijöinä velvollisuutemme on tuntea periaatteet ja standardit, jotka
tekevät yhtiöstämme arvostetun, hyvämaineisen ja luotetun toimijan
alallamme, sekä noudattaa niitä.
Tech Data rakennettiin yhteisten arvojemme muodostamalle vankalle
perustalle – nämä periaatteet varmistavat toiminta-ajatuksemme
toteutumisen vielä tänäkin päivänä ja luotsaavat meitä alati muuttuvan
IT-maailman tuntemattomilla vesillä. Nämä arvot – rehellisyys, erinomaisuus,
vastuullisuus, yhteistyö ja osallisuus – ovat kulttuurimme kulmakivi ja
antavat meille yhteisen päämäärän, kun ponnistelemme tarjotaksemme
liikekumppaneillemme ja toisillemme parhaan mahdollisen kokemuksen.
Toimemme Tech Datalla ja yhteisöissämme kuvastavat sitä, keitä
me olemme, ja niiden vaikutus yhtiömme maineeseen on valtava.
Ohjeistuksemme on yhteenveto lainmukaisen ja eettisen toiminnan
takaamiseksi suunniteltujen yhtiön käytäntöjen tärkeimmistä kohdista ja
määrittää selkeästi työhön liittyviin toimiimme kohdistuvat odotukset,
jotta voimme varmistaa, että toimet, joihin ryhdymme, ovat oikeita.
Ohjeistus koskee meitä kaikkia; Tech Datan työntekijöitä, toimihenkilöitä
ja hallituksen jäseniä. Se on suunniteltu toimimaan oppaana
asianmukaisessa toiminnassa ja auttamaan sinua oikeiden päätösten
tekemisessä. Lue ohjeistus ja perehdy siihen, ja kun jokin ei tunnu oikealta,
ota asia esille. Tech Data luottaa siihen, että esität kysymyksiä ja ilmoitat
huolenaiheista, jotta voisimme jatkuvasti parantaa prosessejamme ja
ratkaista mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.
Kiitos sitoutumisestasi Tech Dataan sekä avustasi rehellisyyteen
ja erinomaisuuteen perustuvan maineemme suojelemisessa ja
vahvistamisessa.

Rich Hume, CEO

Bob Dutkowsky, Executive Chairman
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YHTEISET ARVOMME
Arvomme toimivat perustana sille, miten työskentelemme ja kehitämme organisaatiotamme
päivittäin kohti yhteistä päämäärää.
• Rehellisyys: Toimimme oikein.
Rehellisyys on liiketoimintamme perusta. Olemme vilpittömiä, avoimia ja toimimme aina
oikein tiukimpia eettisyyttä ja oikeudenmukaisuutta koskevia standardeja noudattaen.
• Erinomaisuus: Tarjoamme erinomaisia kokemuksia.
Pyrimme erinomaisuuteen kaikessa toiminnassamme. Tarjoamme liikekumppaneillemme ja
toisillemme parhaan mahdollisen kokemuksen.
• Vastuullisuus: Pidämme lupauksemme.
Pidämme lupauksemme ja täytämme sitoumuksemme. Asetamme selkeät tavoitteet
ja annamme sitten toisillemme tuen ja luottamuksen päätösten tekemiseen yhteisten
päämääriemme saavuttamiseksi.
• Yhteistyö: Tuemme toisiamme.
Kuuntelemme ja tuemme toisiamme. Teemme yhteistyötä sekä etsimme jatkuvasti
parempia ja innovatiivisempia tapoja ketteryyden lisäämiseen, monimutkaisuuden
vähentämiseen ja liiketoimintamme parantamiseen.
• Osallisuus: Voitamme yhdessä.
Me uskomme, että monimuotoinen, globaali työvoimamme on menestyksemme moottori.
Tarjoamme työtovereillemme ja heidän ideoilleen osallistavan, rohkaisevan ja hedelmällisen
ympäristön.
Johdanto ohjeistukseen
Tämä ohjeistus auttaa tekemään oikeita ja rehellisyyteen perustuvia liiketoimintaratkaisuja. Ohjeistuksesta
saat apua monimutkaisten ja haastavien tilanteiden ratkaisemiseksi.
Miksi meillä on ohjeistus?
Tech Data on sitoutunut noudattamaan kaikissa liiketoimissaan yhteisiä arvojamme, menettelytapojamme ja
sovellettavia lakeja. Tässä ohjeistuksessa kerrotaan odotuksista, jotka liittyvät kanssakäymiseen toistemme,
liiketoimintakumppaniemme ja liiketoimintayhteisöjemme kanssa.
Miten ohjeistus koskee minua?
Meidän jokaisen velvollisuutena on tuntea ohjeistus ja kertoa havaitsemistamme rikkomuksista. Harkitse aina,
vastaako toimesi yhteisiä arvojamme. Tämä ohjeistus ei pysty tarjoamaan vastauksia kaikkiin kysymyksiin,
joten jos olet epävarma jostakin asiasta, kysy neuvoa.

Kilpailemalla oikeudenmukaisesti ja noudattamalla sovellettavia lakeja
vähennämme yhtiöömme ja liiketoimintakumppaneihimme kohdistuvia riskejä
ja parannamme yhtiön mainetta rehellisenä yhtiönä.

Sivu 2

Sisältö
Osa 1 – Ohjeistus
Viesti toimitusjohtajaltamme						
Yhteiset arvomme

2

Johdanto ohjeistukseen

2

Miksi meillä on ohjeistus?

2

Miten ohjeistus koskee minua?

2

Osa 2 – Yhteys
Kenen tulee noudattaa ohjeistusta?
Lisäodotukset johtajille

6

Vastuuvapauslausekkeet

7

Ohjeistuksen noudattamatta jättämisen seuraukset

7

Ei kostotoimia

8

Soveltaminen liikekumppaneihin

8

Huolenaiheesta ilmoittaminen

8

Sisäinen menettely

9

Rikkomusten kurinpidolliset seuraamukset

9

Osa 3 – Sisältö
Työpaikalla
Ahdistelun ja syrjinnän ehkäiseminen

11

Terveys ja turvallisuus työpaikalla

11

Työympäristö, työskentelyolosuhteet ja ihmisoikeudet

11

Tietojen suojeleminen

12

Henkilötiedot

12

Tiedonhallinta

13

Immateriaaliomaisuus

13

Tech Datan tietotekniikkajärjestelmien käyttäminen

13

Tietoverkkoturvallisuus

14

Lahjat, matkat ja ajanviete

14

Eturistiriidat

15

Tarkka kirjanpito

15

Taloudellinen rehellisyys ja raportointi

16

Valtuudet tehdä sitoumuksia Tech Datan puolesta

16
Sivu 3

Sisältö

jatk.

Liikekumppanit		
Liikekumppaneiden käytäntöjen ymmärtäminen ja noudattaminen

17

Toimiminen liikekumppaneiden kanssa

17

Liiketoiminta valtion kanssa

17

Markkinoilla
Lahjonnan- ja korruptionvastaisuus

18

Kilpailu ja kilpailulainsäädäntö

18

Kilpailutiedot

19

Kansainvälisen kaupan valvonta

19

Boikottien vastaisuus ja kauppapakotteet

19

Sisäpiirikaupat

20

Rahanpesun torjunta

21

Ulkopuoliset tiedustelut

21

Sosiaalinen media

21

Yhteisöissämme
Yhteiskuntavastuu

22

Poliittinen ja hyväntekeväisyystoiminta

22

Ympäristön kunnioittaminen – Kestävä kehitys

22

Sivu 4

Osa kaksi:
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Kenen tulee noudattaa ohjeistusta?
Kaikilla meillä Tech Data -yhtiössä on velvollisuus noudattaa tätä ohjeistusta. Tämä koskee yhtiön
hallitusta, johtajia, työntekijöitä ja Tech Datan edustajia ympäri maailman. Edellytämme myös, että
liiketoimintakumppanimme noudattavat näitä samoja periaatteita. Ohjeistus yhdistää meitä kaikkia ja
takaa johdonmukaisuuden liiketoiminnassamme kulttuurista tai sijainnista riippumatta.
Velvollisuutesi Tech Datan työntekijänä ovat
• toimia rehellisesti, kunnioittavasti ja ammattimaisesti
• tehdä päätöksiä, jotka ovat hyvin perusteltuja ja lainmukaisia
• olla koskaan vaarantamatta Tech Datan mainetta tai omaa mainettasi
• olla rehellinen
• esittää kysymyksiä ja kertoa havainnoistasi, mikäli jokin epäilyttää tai huomaat rikkomuksia
• varmistaa, että sääntöjen noudattaminen on osa tiimisi toimitapaa.

Lisäodotukset johtajille
Johtajien odotetaan luovan työympäristön, joka tukee ohjeistuksen noudattamista ja avointa
kommunikaatiota, jossa työntekijät tuntevat voivansa helposti tuoda esiin huolenaiheita pelkäämättä
kostotoimia. Kaikkien johtajien odotetaan
• noudattavan ohjeistusta, Tech Datan menettelytapoja sekä sovellettavia lakeja ja säännöksiä
• olevan saatavilla, jos jollakulla on esittää huolenaiheita, ja ottavan työntekijän huolenaiheet
vakavasti
• olevan koskaan kohdistamatta kostotoimia henkilöön, joka tuo esiin huolenaiheita, ja suojelevan
muita mahdollisilta kostotoimilta
• ilmoittavan epäillyistä rikkomuksista välittömästi olemaan aina salailematta tai sivuuttamatta
rikkomuksia tai kostotoimia
• johtavan esimerkin avulla, toimimalla ja edellyttämällä muiden toimivan vastuullisesti ja välttävän
kaikkea ohjeistuksen tai lain vastaiselta vaikuttavaa toimintaa
• sisällyttävän ohjeistuksen noudattamisen tiiminsä työkulttuuriin
−− luovan työympäristön, joka kannustaa avoimeen kommunikaatioon ohjeistuksen tai
sovellettavien lakien suhteen niihin liittyvissä ongelmissa tai huolenaiheissa
−− a
 ntavan tunnustusta työntekijöille, jotka osoittavat toimivansa rehellisesti ja noudattavansa
ohjeistusta
−− o
 levan aloitteellinen, tunnistavan mahdollisia heikkouksia ja ryhtyvän korjaaviin toimiin
tarvittaessa.

Jos johtajat eivät ilmoita tietämistään rikkomuksista yhtiössämme, heihin voidaan kohdistaa kurinpidollisia
toimenpiteitä, irtisanominen mukaan lukien. Johtajien odotetaan myös valvovan vastuualueitaan
asianmukaisesti, jotta he ovat selvillä seikoista, jotka saattavat aiheuttaa riskejä yhtiöllemme ja voivat
ryhtyä toimenpiteisiin näiden riskien minimoimiseksi.

Tech Data noudattaa kaikkia lakeja ja säädöksiä kaikkialla, missä sillä on
liiketoimintaa. Joissakin tapauksissa alueelliset käytännöt ja paikalliset lait
saattavat olla tämän ohjeistuksen käytäntöjä tiukempia. Tällaisissa tilanteissa
on noudatettava paikallisia lakeja ja käytäntöjä.
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Poikkeukset
Lupaa ohjeistuksesta poikkeamiseen on pyydettävä asianmukaiselta aluejohtajalta ja pyynnön syy
on ilmoitettava. Myös etiikka- ja sääntöjenmukaisuusosasto arvioi pyynnön. Jos poikkeus koskee
toimitusjohtajaa, talousjohtajaa tai Tech Datan hallituksen jäsentä, ainoastaan yhtiön hallituksen
tarkastusvaliokunta voi antaa luvan, ja luvasta on ilmoitettava NASDAQ OMX -pörssin sääntöjen mukaisesti.

Ohjeistuksen noudattamatta jättämisen seuraukset
Ohjeistuksen periaatteiden noudattamatta jättäminen saattaa vaarantaa yhtiömme maineen.
Osakkaillemme, päämiehillemme ja asiakkaillemme on tärkeää tietää, että Tech Data on luotettava
liikekumppani. Yhtiöt, joilla on vahva rehellisyyteen perustuva kulttuuri, saavat markkinoilla kunnioitusta,
joka tuo mukanaan kilpailuetuja ja positiivisia liiketoiminnan tuloksia.

Tiesitkö, että ohjeistuksen rikkomukset
• ovat aina vältettävissä
• voivat häiritä päivittäistä liiketoimintaa ja keskittymistä asiakkaidemme
palvelemiseen
• voivat vahingoittaa Tech Datan mainetta ja vaarantaa yhtiömme toimintaa
• saattavat johtaa merkittäviin sakkorangaistuksiin ja mahdollisiin rikossyytteisiin.
Työntekijöihin, jotka rikkovat ohjeistusta, Tech Datan käytäntöjä tai lakia, kohdistetaan kurinpidollisia toimenpiteitä,
joihin saattaa lukeutua myös työsuhteen irtisanominen; myös silloin, kun he eivät henkilökohtaisesti hyödy
rikkomuksesta. Jos lakia rikotaan, viranomainen tai tuomioistuin saattaa määrätä seuraamuksia.
Aikaisessa vaiheessa tehdyt ilmoitukset saattavat
• estää tilanteen kärjistymisen
• minimoida liiketoimintaamme kohdistuvat riskit ja häiriöt
• tuoda selkeyttä ja ratkaisun mahdollisiin ongelmiin ajoissa
• suojella ahdistelun, syrjinnän ja muiden väärinkäytösten uhreja.
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Ei kostotoimia
Tech Data on sitoutunut suojelemaan epäillystä väärinkäytöstä hyvässä uskossa ilmoittavien henkilöiden
oikeuksia.
Tech Data ei hyväksy kostotoimia, kuten henkilön irtisanomista, alentamista tai kiusaamista sen vuoksi,
että hän hyvässä uskossa tekee ilmoituksen tai osallistuu tutkintaan.
Jos uskot, että sinuun on kohdistettu kostotoimia, sinun on ilmoitettava asiasta välittömästi.
Kaikki kostotoimet ovat ohjeistuksen vastaisia ja antavat perusteet kurinpidollisille toimenpiteille, aina työsuhteen
irtisanomiseen saakka. Lisätietoja saat Syrjinnän, ahdistelun ja kostotoimien vastaisesta käytännöstä.

Ilmoituksen tekeminen ”hyvässä uskossa” tarkoittaa, että uskot tietosi pitävän
paikkansa. Tämä ei perustu lopputulokseen, eikä siihen, osoittautuuko ilmoitettu
toiminta epäeettiseksi tai laittomaksi.

Soveltaminen liikekumppaneihin
Edellytämme, että liikekumppanimme toimivat eettisesti, vastuullisesti sekä ohjeistukseemme perustuvia
periaatteita ja sovellettavaa lainsäädäntöä noudattaen. Jos olet vastuussa kolmannen osapuolen
palkkaamisesta tai valvomisesta, velvollisuutesi on varmistaa, että sillä on hyvä maine ja että se ymmärtää
ohjeistuksemme asettamat vaatimukset. Tech Datan Toimittajien rehellisyyttä koskevissa periaatteissa
määritellään ja ilmoitetaan perusvaatimukset, joita Tech Datan tavarantoimittajilta tai palveluntarjoajilta
edellytetään.

Huolenaiheesta ilmoittaminen
Sinulla on velvollisuus ottaa esiin huolenaiheita ja esittää kysymyksiä. Kun huolenaiheista ilmoitetaan
viipymättä, yhtiömme pystyy käsittelemään ongelmat varhaisessa vaiheessa, ennen vakavampien seurauksien
ilmenemistä. Jos sinulla on kysymys tai huolenaihe, asia on yleensä parasta ottaa esille ensin lähimmän
esimiehesi kanssa. Jos et halua keskustella asiasta esimiehesi kanssa tai jos huolenaihettasi ei käsitellä, voit
ottaa yhteyttä toiseen johdon jäseneen, henkilöstöhallintoon, eettiseen neuvonantajaan, lakiasiainosastoon tai
Tech Datan etiikka- ja sääntöjenmukaisuusosastoon {EthicsandCompliance@techdata.com}.

Ilmoita huolenaiheesta havaitessasi toimintaa, joka
• on lainvastaista
• on Tech Datan käytäntöjen vastaista
• on Tech Datan perusarvojen vastaista
• vaikuttaisi haitallisesti Tech Dataan
• huolestuttaisi sinua, jos lukisit siitä uutisten otsikoissa.
Jos et ole varma – pyydä neuvoa.
Siitä riippumatta, kuinka huolenaiheestasi ilmoitat, Tech Data käsittelee sen viipymättä ja pyrkii kaikin keinoin
suojaamaan yksityisyyttäsi tutkinnan aikana ja sen jälkeen. Velvollisuutesi on kertoa totuus ja osallistua
tutkintaan tarpeen mukaan.
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Sisäinen menettely
Tech Data tutkii kaikki hyvässä uskossa tehdyt ilmoitukset ja ryhtyy tarvittaessa asianmukaisiin
toimenpiteisiin seuraavia vaiheita noudattaen:
1. Pätevistä ja riippumattomista tutkijoista koostuvan tiimin kokoaminen.
2. Tietojen kerääminen ja haastatteluiden tekeminen.
3. A
 sianmukaisen johtotason informoiminen menettelyn aikana sekä johtotason avustaminen
seuraavien vaiheiden määrittämisessä tosiasioihin perustuen.
4. Säännöllinen kanssakäyminen ilmoituksen tehneen henkilön kanssa.

Rikkomusten kurinpidolliset seuraamukset
Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus tuntea ohjeistus ja yhtiön käytännöt. Työntekijöiden ja liikekumppaneiden
on noudatettava sovellettavia lakeja ja säännöksiä maissa, joissa he harjoittavat liiketoimintaa. Ohjeistuksen,
yhtiön käytäntöjen tai lakien rikkomuksilla saattaa olla sekä ihmisille että Tech Datalle vakavia seuraamuksia,
joihin lukeutuvat mm. maineemme vahingoittuminen, sakot ja mahdollinen siviili- tai rikosoikeudellinen
vastuu. Epäeettiseen tai laittomaan toimintaan osallistuviin työntekijöihin kohdistetaan kurinpidollisia
toimenpiteitä, jotka saattavat johtaa aina työsuhteen irtisanomiseen saakka. Tarvittaessa Tech Data ohjaa
tapaukset viranomaisten käsiteltäviksi.

Tech Datan Etiikkalinja on käytettävissä verkossa ja puhelimitse ympäri vuorokauden,
seitsemän päivää viikossa, joka puolella maailmaa. Työntekijät voivat useimmissa
maissa ilmoittaa ongelmista nimettömästi Etiikkalinjan kautta. Huomaa kuitenkin,
että nimettömyys saattaa estää Tech Dataa ratkaisemasta huolenaihettasi, jos sinua
ei tavoiteta lisäkysymysten esittämiseksi. Voit ilmoittaa huolenaiheesta verkossa tai
löytää maailmanlaajuisen puhelinnumerolistan osoitteessa techdataethicsline.com.

Etiikkalinjaa operoi riippumaton yritys, joka ei ole sidoksissa Tech Dataan.
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Osa kolme:
Sisältö

Työpaikalla
Ahdistelun ja syrjinnän ehkäiseminen
Tech Data ylläpitää työpaikkakulttuuria, joka on aina kunnioittava ja ammattimainen. Tech Data ei koskaan
tee päätöksiä, jotka perustuvat rotuun, uskontoon, väriin, kansalliseen alkuperään, ikään, sukupuoleen,
vammaan, seksuaaliseen suuntautumiseen, veteraaniasemaan, sukupuoli-identiteettiin tai sen ilmaisuun tai
mihinkään muuhun lailla suojattuun seikkaan. Tech Data ryhtyy myös kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin
järjestääkseen sopivat työskentelyolosuhteet päteville työntekijöille, joilla on jokin vamma.

Kunnioittavassa työympäristössä ei esiinny uhkailua, ahdistelua tai kiusaamista. Tämä
kattaa kaiken epätoivotun käyttäytymisen, joka luo uhkaavan tai vastemielisen tilanteen.
Ahdistelu saattaa olla fyysistä tai suullista, tai ilmetä materiaalisessa muodossa, kuten
sopimattomina videoina, kuvina tai sähköposteina. Seksuaalinen ahdistelu tarkoittaa
epätoivottuja seksuaalisia ehdotuksia, säädyttömiä kommentteja tai luonteeltaan
seksuaalisia vitsejä. Tech Data ei hyväksy ahdistelua missään muodossa.
Jos koet mitä tahansa syrjintää tai ahdistelua tai sellaista tulee tietoosi, ota yhteyttä esimieheesi tai
käytä muita ilmoittamisvaihtoehtoja. Lisätietoja saat Syrjinnän, ahdistelun ja kostotoimien vastaisesta
käytännöstä.

Terveys ja turvallisuus työpaikalla
Tech Data on sitoutunut tarjoamaan työpaikan, joka on turvallinen, terveellinen ja uhaton.
Eri toimipaikoissamme on lukuisia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä ja menetelmiä,
ja olemme sitoutuneet noudattamaan turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä kaikissa maissa, joissa
toimimme. Arvioimme ja kehitämme työmenetelmiämme sekä toimitilojemme turvallisuutta jatkuvasti.
Yhtiömme kieltää laittomien huumausaineiden myynnin, oston, käytön ja hallussapidon – sekä alkoholin
ja reseptilääkkeiden väärinkäytön – yhtiön alueella ja yhtiön liikeasioita hoidettaessa. Jos yhtiön tai
liiketoiminnan tapahtumassa tarjoillaan alkoholia, velvollisuutesi on käyttäytyä ammattimaisesti.

Tech Data ei hyväksy väkivaltaa tai väkivallalla uhkaamista. Tämä kattaa
aggressiivisen tai uhkaavan käytöksen ja kielenkäytön, kirjallisen tai suullisen,
sen tarkoituksesta riippumatta.

Työympäristö, työskentelyolosuhteet ja ihmisoikeudet
Tech Datalla on liiketoimintaa ympäri maailman, ja me arvostamme työvoimamme monimuotoisuutta.
Olemme sitoutuneet kohtelemaan kaikkia oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti ja kiellämme kaikkien
työntekijöiden raa'an ja epäinhimillisen kohtelun. Noudatamme työlainsäädäntöä kaikissa maissa, joissa
toimimme. Tech Data noudattaa kaikkia palkka- ja työaikalakeja, mukaan lukien minimipalkkaa, ylitöitä ja
enimmäistyötunteja koskevat säännöt. Työsuhde on solmittava vapaaehtoisesti. Ihmiskauppa, pakkotyö,
velkaorjuus ja vastentahtoisen työvoiman käyttö ovat kiellettyjä, kuten myös lasten hyväksikäyttö ja
lapsityövoima. Yhtiö myös kunnioittaa työntekijöiden yhdistymisvapautta täysin.
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Yhdistymisvapaus
Tech Data tunnustaa työntekijöidensä oikeuden liittyä vapaasti valitsemiinsa ryhmiin,
osallistua työehtosopimusneuvotteluihin ja kertoa johdolle ideoista ja huolenaiheista,
jotka koskevat työskentelyolosuhteita tai johtamiskäytäntöjä. Työpaikalla tämä
yleensä tarkoittaa sitä, että työntekijät voivat halutessaan liittyä ammattiliittoon.
Tech Data ei hyväksy syrjintää, ahdistelua tai kostotoimia ketään kohtaan, joka
käyttää oikeuttaan liittyä ammattiliittoon.

Tietojen suojeleminen
Työntekijämme ja liikekumppanimme luovuttavat haltuumme joitain
tärkeimmistä tiedoistaan. Olemme sitoutuneet käsittelemään näitä
tietoja huolellisesti ja kunnioittamaan kohtuullisia yksityisyyttä koskevia
odotuksia, joita työtovereillamme ja liikekumppaneillamme on.
Luottamuksellisia tietoja saa luovuttaa ainoastaan työtovereille, joilla
on valtuudet tai perusteltu liiketoiminnallinen syy niiden saamiseen.
Sinun on suojeltava kaikkia hallussasi olevia luottamuksellisia tietoja.
Mikäli sinulla ei ole siihen valtuuksia, et saa paljastaa
luottamuksellisia tietoja kenellekään Tech Datan ulkopuolella. Jos sinulla on valtuudet luovuttaa
luottamuksellisia tietoja kolmannelle osapuolelle, ja siihen on perusteltu liiketoiminnallinen tarve, sinun
on solmittava asianmukainen salassapitosopimus ennen luottamuksellisten keskusteluiden käymistä. Älä
allekirjoita minkään muun yhtiön salassapitosopimusta tai hyväksy standardeihin salassapitosopimuksiimme
tehtyjä muutoksia ilman lakiasiainosaston antamaa hyväksyntää. Lisätietoja saat maailmanlaajuisesta
tiedonantoa koskevasta käytännöstä.

• Älä keskustele luottamuksellisista tiedoista julkisissa paikoissa tai paikoissa, joissa
sinut saatetaan kuulla.
• Älä koskaan jätä luottamuksellisia tietoja ilman valvontaa.
• Älä koskaan julkaise Tech Datan luottamuksellisia tietoja ulkopuolisilla
verkkosivustoilla, sosiaalinen media mukaan lukien.
Luottamuksellisia tietoja ovat kaikki tiedot, jotka eivät ole julkisesti saatavilla, ja niitä
saattavat olla mm. liikesalaisuudet, taloudelliset tulokset, hinnoittelusuunnitelmat,
asiakaslistat, myyntiluvut ja strategiset asiakirjat, näihin kuitenkaan rajoittumatta.

Henkilötiedot
Keräämme ja säilytämme tiettyjä luottamuksellisia henkilötietoja, jotka ovat liiketoimintamme kannalta
välttämättömiä ja auttavat yhtiötämme toimimaan tehokkaasti.
Henkilötietoihin, kuten puhelinnumeroihin, nimiin, sähköpostiosoitteisiin ja muihin tietoihin saatetaan
soveltaa erikoissääntöjä. Sinun on kunnioitettava ja suojeltava näiden tietojen luottamuksellisuutta, etkä saa
tarkastella, jakaa tai muuten käyttää näitä tietoja, ellei siihen ole perusteltua liiketoiminnallista tarvetta ja
ellei käyttö ole paikallisten lakien mukaista.
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Luottamuksellisia henkilötietoja ovat mm. seuraavat:
• vammat, henkilökohtaiset terveysasiat tai lääketieteelliset toimenpiteet
• palkat ja arviot suoriutumisesta
• yhteystiedot, kuten kotiosoitteet ja puhelinnumerot.

Tiedonhallinta
Liiketoimintaa koskevat tiedot ovat mitä tahansa asiakirjoja, sähköisesti tallennetut tiedot mukaan lukien,
jotka liittyvät Tech Datan liiketoimintaan. Velvollisuutesi on varmistaa, että tietoja säilytetään noudattaen
Tech Datan tiedonhallintakäytäntöä ja säilytysaikataulua, jossa määritetään, kuinka kauan tietoja on
säilytettävä lakien ja säännöksien vaatimusten täyttämiseksi. Tietoja voidaan säilyttää paperisessa tai
sähköisessä muodossa ja niiden on oltava suojattuja, luettavissa ja saatavilla kaikissa tilanteissa. Kun tiedon
säilytysaikaa koskeva vaatimus on täytetty, se on poistettava tai tuhottava lopullisesti.
Tietyt tiedot saattavat olla tutkinnan, tarkastuksen tai oikeudenkäynnin kannalta oleellisia. Näissä tapauksissa
saatat saada lakiasiainosastolta säilyttämismääräyksen ja ohjeet tiettyjen asiakirjojen (paperisten tai
sähköisten) säilyttämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakirjoja, joita säilyttämismääräys koskee, ei saa
missään tilanteessa poistaa, muuttaa tai tuhota. Säilyttämismääräyksen rikkominen saattaa lainsäädännön
sallimassa laajuudessa johtaa kurinpidollisiin toimenpiteisiin. Liiketoimintaa koskevia tietoja ei myöskään saa
koskaan väärentää tai muuttaa sopimattomasti. Tällainen toiminta ei ole ainoastaan epäeettistä, se saattaa
myös olla rikos.

Immateriaaliomaisuus
Velvollisuutemme on suojella Tech Datan omaisuutta ja valvoa yhtiömme immateriaalioikeuksia.
Lain sallimassa laajuudessa yhtiömme omistaa kaikki oikeudet Tech Datan työntekijöiden luomaan
immateriaaliomaisuuteen, mikäli se liittyy yhtiön liiketoimintaan.
Meidän on myös kunnioitettava muiden yhtiöiden immateriaalioikeuksia. Ole erityisen huolellinen, kun
käytät toisen yrityksen nimeä tai logoa, sillä se saattaa rikkoa kyseisen yrityksen immateriaalioikeuksia.
Noudatamme kaikkia kolmansien osapuolien lisenssisopimuksia käyttäessämme ohjelmistoja yhtiön
tietokoneilla tai muilla IT-laitteilla. Liiketoimintatarkoituksiin saa käyttää ainoastaan ohjelmistoja, joihin
Tech Datalla on asianmukainen lisenssi.

Tech Datan tietotekniikkajärjestelmien käyttäminen
Sinun on käytettävä kaikkia Tech Datan laitteita vastuullisesti. Vaikka Tech Data sallii yhtiön tekniikan
käyttämisen henkilökohtaisiin tarkoituksiin tietyissä tilanteissa, sinun on toimittava ammattimaisesti ja
käytettävä tervettä järkeä, kun käytät Tech Datan tietotekniikkaresursseja henkilökohtaisiin tarkoituksiisi.
Lisensoimattomien ohjelmistojen ja tekijänoikeuksin suojattujen materiaalien lataaminen on kiellettyä.
Käytä harkintaasi, kun lähetät sähköisiä viestejä, kuten sähköposteja, pikaviestejä ja tekstiviestejä.
Tällaiset viestit ovat pysyviä, ja niitä voidaan lähettää eteenpäin ilman lupaasi tai sinun tietämättäsi.
Emme koskaan saa käyttää yhtiön tietotekniikkaresursseja laittomiin tai epäeettisiin toimiin, kuten
sopimattoman materiaalin lataamiseen, tai mihinkään muuhun, jonka voidaan katsoa olevan rivoa,
pornografista, säädytöntä tai loukkaavaa. Tech Data voi valvoa ja rajoittaa tietotekniikkaresurssiensa
käyttöä lain sallimassa laajuudessa. Lisätietoja saat Tech Datan tietoturvakäytännöistä.

Jos tuot omia laitteitasi toimistolle tai käytät yksityisiä laitteita liiketoimintatarkoituksiin,
velvollisuutesi on varmistaa, että noudatat kaikkia sovellettavia käytäntöjä.
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Tietoverkkoturvallisuus
Tech Dataan saattaa kohdistua yhtiön taloutta ja mainetta vahingoittavia tietoverkkoriskejä, joihin lukeutuvat
mm. petokset, kiristys ja tietovarkaudet. Kyberrikolliset hyödyntävät hyökkäyksissään yhä monimutkaisempia
työkaluja ja menetelmiä, kuten kohdennettua tietojenkalastelua, kiristysohjelmia ja hajautettuja
palvelunestohyökkäyksiä.
Vaikka Tech Data kehittääkin jatkuvasti teknisiä vastatoimiaan, jokaisen työntekijän on noudatettava seuraavia
tärkeitä sääntöjä verkottuneessa maailmassamme työskennellessään:
• Ymmärrä kyberturvallisuutta ja sallittua käyttöä koskevassa käytännössä määritellyt
säännöt ja noudata niitä.
• Käytä vahvoja ja salaisia salasanoja sekä eri salasanaa jokaiseen käyttötarkoitukseen.
• Pidä työn ja henkilökohtaisen elämän digitaaliset identiteetit erillään.
• Ole varovainen vastatessasi pyytämättäsi lähetettyihin viesteihin, jotta et joutuisi
tietojenkalastelun uhriksi, antaisi arkaluonteisia tietoja tai avaisi haitallisia liitteitä. Varmista aina,
että yhtiön sisäiset viestit ovat aitoja tarkistamalla digitaalinen allekirjoitus.
• Kun sinua pyydetään tekemään pankkisiirtoja, sinun on noudatettava asianmukaista
huolellisuutta ja tarkastettava kaikki asiakirjat sekä pyydettävä lisäselvityksiä henkilökohtaisesti
tuntemiltasi työtovereilta, mikäli jokin näyttää epäilyttävältä tai epätavalliselta.
• Älä koskaan tallenna luottamuksellisia yritystietoja pilvipalveluihin tai järjestelmiin, joita
Tech Data ei hallitse ja valvo, ellei sinulla ole siihen tietoturvatiimiltä saatua asianmukaista lupaa.
• Osallistu aktiivisesti turvallisuustietoisuusohjelmaan.

Lahjat, matkat ja ajanviete
Liikekumppaneille tarjottujen tai heiltä saatujen lahjojen, matkojen ja ajanvietteen – joihin kuuluvat
matkustaminen, tapahtumat, palvelut, ateriat, edut ja muut, joilla on jotain arvoa – on aina oltava kohtuullisia.
Ennen minkään lahjan antamista tai vastaanottamista sinun on varmistettava, että se on lahjakäytäntömme
mukaisesti hyväksyttävä. Sellaisten lahjojen, matkojen tai ajanvietteen antaminen, tarjoaminen tai
vastaanottaminen, jotka sopimattomalla tavalla vaikuttavat liiketoimintaa koskeviin päätöksiin tai annetaan
epäreilun edun hankkimiseksi, on kiellettyä.

Tech Datan työntekijät eivät koskaan saa pyytää mitään lahjoja, matkoja tai ajanvietettä. Lisätietoja voit lukea
lahjakäytännöstämme.

Lahjojen vaihtaminen liikekumppaneiden kanssa on sallittua, edellyttäen että
• ne ovat satunnaisia
• niihin ei liity mitään velvoitteita tai odotuksia
• ne ovat Tech Datan lahjakäytännön mukaisissa rajoissa
• ne ovat vastaanottajan liikelahjoja koskevan käytännön mukaan sallittuja
• ne eivät ole loukkaavia, säädyttömiä tai laittomia
• niitä ei anneta välittömästi ennen tarjouksen jättämistä tai tarjouskilpailua,
näiden aikana tai heti näiden jälkeen
• ne eivät ole rahaa tai rahavastineita, kuten lahjakortteja, lainoja tai osakkeita.
Säännöt, jotka koskevat lahjojen, matkojen ja ajanvietteen tarjoamista valtionviranomaisille, ovat paljon tässä
määriteltyjä tiukemmat. Katso lisätietoja tämän ohjeistuksen kohdasta ”Liiketoiminta valtion kanssa”.
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Eturistiriidat
Tech Data kieltää toiminnan, joka johtaa todelliseen tai mahdolliseen eturistiriitaan, joka häiritsee kykyäsi
toimia tai tehdä päätöksiä puolueettomasti ja yhtiömme parhaita etuja ajatellen. Huomaa, että jo
eturistiriidan vaikutelmasta saattaa syntyä ongelma. Eturistiriidoista on ilmoitettava eturistiriitoja
koskevassa käytännössämme määritellyn menettelyn mukaisesti. Eturistiriita ei välttämättä riko
ohjeistustamme ja käytäntöämme, mutta sen ilmoittamatta jättäminen rikkoo.
Taloudelliset sijoitukset tai intressit
Taloudelliset sijoitukset tai intressit muihin yhtiöihin tai henkilöihin, jotka liittyvät työhösi Tech Datalla,
eivät saa johtaa poikkeuksellisiin etuihin kolmansien osapuolien, sinun tai muiden työntekijöiden kohdalla.
Henkilökohtaiset suhteet
Henkilökohtaiset suhteet saattavat johtaa eturistiriitoihin tilanteissa, joissa jompikumpi osapuolista voisi
suhteen vuoksi saada tai antaa liiketoimintaamme liittyviä epäreiluja etuja tai erityiskohtelua.
Työskentely yhtiön ulkopuolella
Tech Datalla työskennellessäsi et saa työskennellä minkään kilpailijan, asiakkaan tai päämiehen
palveluksessa. Mikään ulkopuolinen työ tai toiminta – yksityisyrittäjyys mukaan lukien – ei saa vaikuttaa
työhösi Tech Datalla tai kilpailla Tech Datan etujen kanssa.
Johtokuntien jäsenyydet
Toimiminen voittoa tavoittelevan tahon johtajana tai vastaavassa hallintoasemassa on kiellettyä, ilman
Tech Datan varatoimitusjohtajatason tai ylemmän tason johtajan hyväksyntää. Operatiiviset johtajat eivät
saa kuulua minkään voittoa tavoittelevan tahon hallitukseen ilman Tech Datan toimitusjohtajan etukäteen
antamaa hyväksyntää.
Voittoa tavoittelemattomien, yhteisöllisten, hyväntekeväisyys- tai yhteiskunnallisten järjestöjen hallinnossa
toimimiseen et tarvitse Tech Datan lupaa, edellyttäen, että toimintasi ei ole Tech Datan parhaiden etujen
vastaista.

Tarkka kirjanpito
Pörssiyhtiönä Tech Data on vastuussa osakkeenomistajilleen. Kaikki liiketapahtumamme – tulot, menot,
markkinointivarat ja hyvitykset mukaan lukien – on kirjattava tarkasti ja täydellisesti kirjanpitoomme ja niiden
on vastattava kyseisten tapahtumien todellista tarkoitusta kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti.
Meidän on tehtävä liiketapahtumia ainoastaan johdon valtuuttamina ja käytettävä yhtiön varoja vain
valtuutettuihin liiketoimintatarkoituksiin. Väärät ja harhaanjohtavat kirjanpitomerkinnät ovat ankarasti
kiellettyjä. Tech Datalla käytetään ja noudatetaan sisäisiä valvontatoimia näiden vaatimusten täyttymisen
varmistamiseksi. Jos tiedät tai epäilet, että kirjanpito- tai tilintarkastusstandardejamme ei noudateta, sinun
on ilmoitettava asiasta välittömästi jonkin raportointimekanismimme kautta. Ilmoita huolenaiheesta.

Talousosastolla työskentelevien johtajien ja työntekijöiden erikoisvelvollisuus on
varmistaa, että taloudelliset tietomme ja kirjanpitomme ovat täydellisiä, rehellisiä,
tarkkoja, ajantasaisia ja ymmärrettäviä. Talousosaston työntekijöiden on ymmärrettävä
yleisesti hyväksytyt kirjanpitoperiaatteet (Generally Accepted Accounting Principles,
GAAP) ja noudatettava niitä, kuten myös muitakin yhtiötämme koskevia standardeja,
lakeja ja säännöksiä.
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Varoitusmerkkejä:
Pyynnöt muuttaa liiketapahtumien tai sopimusten päiväyksiä aiemmiksi.
”Epäviralliset” liiketapahtumat tai sopimukset.
Liiketapahtumat, jotka on suunniteltu todellisten tarkoitusten salaamiseksi
(esim. laskujen väärentäminen lahjusten maksamisen peittelemiseksi).

Taloudellinen rehellisyys ja raportointi
Taloudellisen raportoinnin on oltava rehellistä, täydellistä ja ajantasaista. Kaikkien kirjausten, tositteiden
ja tilien on vastattava tarkasti taloudellisia toimenpiteitä ja tapahtumia sekä oltava yleisesti hyväksyttyjen
kirjanpitoperiaatteiden, standardien, säännösten ja Tech Datan sisäisen valvontajärjestelmän mukaisia.
Asiakirjojen ja tietojen kaikenlainen väärentäminen, salaaminen, vääristeleminen, laiminlyöminen tai
muutteleminen on kiellettyä. Kaikkien julkisten tietojen on oltava täydellisiä, rehellisiä, virheettömiä, ajan tasalla
ja ymmärrettäviä, ja ne on laadittava maailmanlaajuisen tiedonantoa koskevan käytäntömme mukaisesti.
Kaikkea Tech Datan omaisuutta on suojeltava väärinkäytöltä, menetykseltä, petoksilta, rahanpesulta ja varkauksilta.
Tech Datan omaisuuden käytön valvonnassa, uusien asiakkaiden ja päämiesten valinnassa sekä liiketapahtumissa
jo olemassa olevien asiakkaiden ja päämiesten kanssa on noudatettava asianmukaista huolellisuutta.

Asianmukainen tulojen ja tuloutuksen, varastotilanteen sekä päämiehille ja asiakkaille
tehtyjen hyvitysten kirjanpito on suoritettava yhtiön yhteisten kirjanpitoperiaatteiden
(Uniform Accounting Principles, UAP) mukaisesti. Yhteisiä kirjanpitoperiaatteita on
käytettävä näiden vaihteluille alttiiden kohteiden, kuten muidenkin kirjanpitoon liittyvien
kysymysten, kohdalla, jotta kirjanpidon kohteiden yhtenäinen ja asianmukainen käsittely
voidaan varmistaa. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä yhtiön kirjanpidon tekniseen
kirjanpitoryhmään.

Valtuudet tehdä sitoumuksia Tech Datan puolesta
Jotta voisimme varmistaa, että kaikki sopimuksemme ovat Tech Datan parhaiden etujen mukaisia,
sopimusten ja maksujen hyväksyminen on delegoitu tietyille työntekijöille. Jos sinulla on valtuudet minkä
tahansa sopimusten tai sitoumusten tekemiseen yhtiön puolesta, velvollisuutesi on noudattaa asianmukaista
hyväksyntä- ja valtuutusmenettelyä ennen kuin solmit mitään sopimusta Tech Datan puolesta. Tämä koskee
niin suullisia kuin kirjallisiakin sopimuksia sekä kaikkia liiketoimintaa koskevia sitoumuksia ja velvollisuuksia,
joita voit yhtiöllemme järjestää.
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Liikekumppanit
Liikekumppaneiden käytäntöjen ymmärtäminen ja noudattaminen
Liikekumppaneihimme luomamme luottamukselliset suhteet ovat yhtiömme menestyksen kannalta
ratkaisevia. Velvollisuutesi on lukea ja ymmärtää liikekumppaneiden soveltamat käytännöt ennen minkään
liiketoimen tai toimenpiteen aloittamista. Älä oleta, että liikekumppanin palveluksessa oleva henkilökohtainen
yhteyshenkilösi on valtuutettu edustaja, joka voi hyväksyä näitä käytäntöjä koskevia muutoksia tai
poikkeuksia kumppanin puolesta. Meidän on toimittava avoimesti ja selkeästi, kun työskentelemme
liikekumppaneidemme kanssa, emmekä saa osallistua toimenpiteisiin, liiketoimiin tai menettelyihin, jotka
ovat kumppaneidemme käytäntöjen vastaisia.

Useilla liikekumppaneillamme on erityisiä käytäntöjä ja menettelyitä, joita sovelletaan
liiketoimiin Tech Datan kanssa. Nämä käytännöt koskevat usein aiheita, kuten
erikoishinnoittelua, myynninedistämistä ja alennuksia sekä myös markkinoinnin
kehittämiseen tarkoitettujen varojen käyttöä. Velvollisuutesi on varmistaa, että
erikoishinnoittelua, myynninedistämistä, alennuksia ja markkinoinnin kehittämiseen
tarkoitettuja varoja käytetään perusteltuihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin ja että
niitä käytetään ilmoitettuun liiketoiminnalliseen tarkoitukseen. Lisätietoja saat
markkinoinnin kehittämiseen ja päämiesmarkkinointiin tarkoitettuja varoja
koskevasta käytännöstä.
Tech Data on sitoutunut ostamaan tuotteita suoraan alkuperäiseltä valmistajalta aina kun se on mahdollista
ja myymään tuotteita suoraan jälleenmyyjille. Joissakin harvoissa tapauksissa tuotteiden hankkiminen
muista lähteistä tai tuotteiden myyminen alijakelijoille saattaa olla välttämätöntä. Lisätietoja saat
muita kuin alkuperäisiä valmistajia ja alijakelijoita koskevasta käytännöstä.

Toimiminen liikekumppaneiden kanssa
Tech Datalle on tärkeää, että suhteemme liiketoimintakumppaneihin ovat kunnioittavia ja rehellisiä. Nämä suhteet
perustuvat lainmukaiseen, tehokkaaseen ja oikeudenmukaiseen toimintaan. Tech Data ei osallistu epäreiluun,
petolliseen tai harhaanjohtavaan toimintaan, vaikka kumppani sitä suoraan tai epäsuoraan pyytäisikin.

Liiketoiminta valtion kanssa
Liiketoiminta valtion kanssa eroaa liiketoiminnasta muiden kumppaneiden kanssa. Erityisiä sääntöjä saatetaan
soveltaa nykyisten tai hiljattain eläkkeelle jääneiden valtion viranomaisten palkkaamiseen, heidän perheisiinsä sekä
kaikkiin toimenpiteisiin, jotka saattaisivat näyttää vaikuttavan sopimattomasti objektiiviseen päätöksentekoon.
Kaikkien valtiolle tai valtion toimeksisaajille osoitettujen laskujen on oltava totuudenmukaisia, virheettömiä ja
kaikkien voimassaolevien lakien ja säännösten mukaisia. Valtion kanssa tehtyjä sopimuksia on noudatettava
tarkasti. Tuotteita, komponentteja, testausta tai muita seikkoja koskevista sopimusehdoista ei saa poiketa ilman
valtion viraston tai valtion toimeksisaajan etukäteen antamaa kirjallista valtuutusta.

Yhtiön voidaan katsoa olevan valtion omistama, vaikka valtio ei omistaisikaan
yli 50 %:n osuutta siitä, jos valtio hallitsee yhtiötä lainsäädännön kautta tai sillä
on valta ylimmän johdon nimittämiseen. Voi olla vaikeaa tietää, onko henkilö
valtion viranomainen, joten kysy kysymyksiä ja pyydä neuvoa esimieheltäsi,
lakiasiainosastolta tai etiikka- ja sääntöjenmukaisuusosastostolta, jos olet epävarma.
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Markkinoilla
Lahjonnan- ja korruptionvastaisuus
Noudatamme kaikkia sovellettavia korruption vastaisia lakeja, kuten Yhdysvaltain ulkomaista korruptiota
koskevaa lakia (Foreign Corrupt Practices Act, ”FCPA”) ja Yhdistyneen kuningaskunnan lahjontalakia (UK Bribery
Act). Vaikka FCPA on yhdysvaltalainen laki, se koskee Tech Dataa kaikkialla, missä meillä on liiketoimintaa.
Nämä lait kieltävät antamasta, tarjoamasta tai lupaamasta mitään arvoa omaavaa valtion viranomaisille tai
yksityishenkilöille liiketoiminnan hankkimiseksi tai säilyttämiseksi tai sopimattoman edun saamiseksi. Lahjus
saattaa olla myös aineeton, kuten työpaikan, luottamuksellisten tietojen tai palvelusten tarjoaminen.
Tech Data ei hyväksy lahjuksia missään muodossa. Emme saa suorittaa sopimattomia maksuja
yhtiömme puolesta tai palkata edustajaa tai muuta kolmatta osapuolta tekemään sopimattomia maksuja
puolestamme, emmekä myöskään voi ottaa vastaan minkäänlaisia lahjuksia.
Valtion viranomaisen lahjomisesta aiheutuu erittäin vakavia seuraamuksia.

• Lahjus voi olla mitä tahansa arvoa omaavaa. Tällaisia ovat esim. käteismaksut,
hyväntekeväisyyslahjoitukset, lainat, matkakulut, lahjat ja ajanviete. Lyhyesti; mikä
tahansa maksu tai mikä tahansa arvoa omaava, jonka antamisen tarkoituksena on
hankkia epäoikeudenmukainen liiketoimintaetu, on lahjus.
• Valtion viranomaisilla tarkoitetaan esimerkiksi kansallisia tai paikallisia viranomaisia
tai työntekijöitä tai valtion omistamien tai hallinnoimien yhtiöiden edustajia,
poliittisten puolueiden jäseniä, puolueiden virkamiehiä, entisiä tai nykyisiä vaaleilla
valittuja virkamiehiä, poliittisiin tehtäviin ehdolla olevia henkilöitä tai julkisten
kansainvälisten organisaatioiden työntekijöitä.
• Valtion omistamiin tai hallinnoimiin yhtiöihin kuuluvat myös esim. julkiset yliopistot
ja sairaalat.
• Lahjonnan- ja korruptionvastainen käytäntömme kieltää myös voitelumaksut.
Lisätietoa saat Tech Datan lahjonnan- ja korruptionvastaisesta käytännöstä.

Kilpailu ja kilpailulainsäädäntö
Tech Data uskoo reiluun ja lainmukaiseen kilpailuun, ja me noudatamme kilpailulainsäädäntöä kaikkialla,
missä toimimme. Nämä lait kieltävät sopimukset ja käytännöt, jotka laittomasti rajoittavat tai vääristävät
kilpailua. Rikkomuksilla voi olla vakavia seuraamuksia sekä Tech Datalle että sinulle, mukaan lukien yritysja henkilökohtaiset sakot sekä joissakin maissa jopa rikosoikeudelliset seuraamukset.

Tavanomaisia kilpailunvastaisia (ja laittomia) toimia ovat mm.
seuraavat:
• Hinnoista sopiminen, jossa kilpailijat sopivat tarjoamistaan hinnoista
manipuloidakseen markkinoita.
• Asiakkaiden tai alueiden jakaminen kilpailijoiden kesken.
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Tietyt kilpailijoiden väliset sopimukset ovat lähes aina laittomia. Tällaisia ovat esimerkiksi sopimukset,
jotka koskevat hinnoista sopimista, tarjouskeinottelua, asiakkaiden ja alueiden jakamista sekä kaupallisesti
arkaluonteisten tietojen vaihtoa. Jos kilpailija yrittää saada sinut osallistumaan kilpailunvastaista toimintaa
koskevaan keskusteluun, lopeta keskustelu ja ilmoita asiasta lakiasiainosastolle välittömästi. Kaikki
kilpailijoiden kanssa tehdyt sopimukset on tarkastettava lakiasiainosaston toimesta.
Varovaisuus on tarpeen myös päämiesten ja asiakkaiden kanssa työskenneltäessä. Jälleenmyyntihintojen
rajoittaminen ja asiakkaiden tai alueiden jakaminen saattaa olla laitonta. Tee kaikki liiketoimintaa koskevat
päätöksesi aina itsenäisesti. Älä koskaan sovi liikekumppanin kanssa tuotteidemme vähimmäis- tai
enimmäishinnoista tai määritä hintaa, jolla asiakkaan on jälleenmyytävä tuote, ennen kuin olet keskustellut
lakiasiainosaston kanssa.

Lisätietoa saat Tech Datan kilpailulainsäädäntöä koskevasta käytännöstä.

Kilpailutiedot
Ajan tasalla pysyminen kilpailijoitamme ja markkinoita koskevien tietojen suhteen auttaa meitä kilpailemaan
tehokkaasti. Meidän on kuitenkin kerättävä kilpailutietoja ainoastaan laillisin tavoin. Haluamme voittaa reilusti.
Älä koskaan hanki kilpailijoita koskevia tietoja harhaanjohtamista, petosta tai vääriä perusteita hyödyntäen.
Kunnioitamme uusien työntekijöidemme velvollisuutta salata aiempien työnantajiensa luottamukselliset
tiedot. Emme koskaan saa vääristellä henkilöllisyyttämme, kun keräämme kilpailijaa koskevia tietoja,
emmekä saa yrittää suostutella toista henkilöä rikkomaan salassapitosopimusta.

Kilpailijoiden työntekijöiden työhaastattelut eivät ole sopiva tapa kilpailutietojen
hankkimiseen. On yleistä, että Tech Datan avoimiin tehtäviin haasteltavat henkilöt
työskentelevät kilpailijoidemme palveluksessa. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää
välttää sellaisen vaikutelman syntymistä, että kyselet kilpailutietoja.
Lisätietoa saat kilpailulainsäädäntöä koskevasta käytännöstä.

Kansainvälisen kaupan valvonta
Globaalina yhtiönä meidän on noudatettava kaikkia kansainvälistä kauppaa koskevia säännöksiä, kuten
tuotteiden ja tekniikan tuontia, vientiä ja jälleenvientiä koskevia säännöksiä. Tämän laiminlyöminen saattaa
vaarantaa mahdollisuutemme jatkaa kansainvälistä liiketoimintaa ja johtaa sakkoihin, rangaistuksiin ja jopa
rikossyytteisiin. Yleensä vienti tarkoittaa tuotteita, palveluita, tekniikkaa tai tietoa, joka toimitetaan toisessa
maassa olevalle henkilölle tai yritykselle. Tavaroiden fyysisen kuljettamisen lisäksi ”vienti” voi tarkoittaa myös
toimintaa, kuten ulkomaille matkustamista yhtiön tietojen kanssa, ohjelmistojen lataamista tai lähdekoodin tai
teknisten tietojen luovuttamista.
Tuonti tarkoittaa tavaroita, joita ostetaan ulkoisesta lähteestä ja tuodaan toiseen maahan. Tuontitoiminta
kuuluu lakien, säännösten ja mahdollisten tullimaksujen ja verojen piiriin.
Jos sinulla on syytä uskoa, että tietty liiketapahtuma tai toimitus rikkoo lakeja tai sisäisiä käytäntöjä, tai jos
tarvitset lisätietoja siitä, kuinka nämä vaatimukset koskevat sinun työtäsi, pyydä neuvoa esimieheltäsi, sääntelyn
noudattamisesta vastaavalta osastolta tai paikalliselta sääntelyn noudattamisesta vastaavalta johtajalta.

Boikottien vastaisuus ja kauppapakotteet
Vientiä ja tuontia koskevien lakien lisäksi Tech Datan on myös noudatettava kauppapakotteita, joita
Yhdysvallat ja muut maat asettavat liiketoiminnan rajoittamiseksi tai estämiseksi tiettyjen maiden tai
tietyissä maissa asuvien tai niistä peräisin olevien henkilöiden kanssa.
Koska yhtiömme ja useat päämiehemme sijaitsevat Yhdysvalloissa, meidän on noudatettava Yhdysvaltojen
lakeja ja säännöksiä, jotka kieltävät meitä noudattamasta pyyntöjä osallistua boikotteihin ja muihin
rajoittaviin kauppakäytäntöihin, joita Yhdysvallat ei tue. Yhtiömme ei voi ryhtyä mihinkään toimiin tai antaa
minkäänlaisia lausuntoja, jotka voitaisiin katsoa osallistumiseksi laittomaan boikottiin. Nämä lait koskevat
myös Yhdysvaltalaisten yhtiöiden ulkomaisia tytäryhtiöitä ja niitä sovelletaan siitä riippumatta,
missä liiketoimintaa harjoitamme.
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Boikottipyynnöt saattavat olla hienovaraisia ja vaikeasti tunnistettavia. Boikotteja
ilmenee, kun jokin henkilö, ryhmä tai maa kieltäytyy liiketoimista tiettyjen henkilöiden
tai maiden kanssa protestoidakseen, ilmaistakseen paheksuntaansa tai käyttääkseen
pakotetta.
Lisätietoa saat Tech Datan kilpailulainsäädäntöä koskevasta käytännöstä.

Sisäpiirikaupat
Tech Datan työntekijänä hallussasi voi olla ”sisäpiiritietoja” yhtiöstämme tai muista pörssiyhtiöistä, joiden
kanssa meillä on liiketoimintaa. Sisäpiiritiedot ovat sekä tärkeitä – tarkoittaen, että ne vaikuttaisivat järkevän
sijoittajan päätöksen ostaa, myydä tai pitää osakkeita – että ei-julkisia – mikä tarkoittaa, että ne eivät ole
kauppaa käyvän yleisön yleisessä tiedossa. Tietojen katsotaan yleensä olevan ei-julkisia, kunnes tietojen
julkaisemisesta on kulunut kaksi täyttä kaupankäyntipäivää.
Sisäpiiritiedot antavat sinulle epäoikeudenmukaista etua osakkeiden ostamiseen tai myymiseen
henkilökohtaisesti. Tämän vuoksi et koskaan saa ostaa tai myydä yhtiömme osakkeita, jos hallussasi on
sisäpiiritietoja, vaikka kaupantekopäätöksesi ei liittyisikään näihin sisäpiiritietoihin. Et myöskään saa käyttää
liikekumppaniamme koskevaa sisäpiiritietoa käydäksesi kauppaa sen osakkeilla.
Sisäpiirikaupat rikkovat yhtiömme käytäntöä, Yhdysvaltojen arvopaperilakeja sekä lakeja monissa muissa
maissa, joissa meillä on liiketoimintaa. Näiden lakien rikkomukset saattavat johtaa osallisten kohdalla siviilija rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Tämän käytännön noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa myös
osallisiin kohdistuvia kurinpidollisia toimenpiteitä, aina työsuhteen irtisanomiseen saakka.

Seuraavat ovat yleisiä esimerkkejä sisäpiiritiedoista:
• Tieto tulevasta tai ehdotetusta fuusiosta, yritysostosta tai yritysmyynnistä.
• Tieto merkittävästä omaisuuden myynnistä.
• Ilmoitus osakkeiden jakamisesta tai lisäosakkeiden tarjoamisesta.
• Tieto ylimmässä johdossa tapahtuvista muutoksista.
• Tiedot merkittävistä uusista tuotteista, asiakkaista tai päämiehistä.
Voit suojella yhtiön tietoja seuraavin tavoin:
• Älä kerro sisäpiiritietoja kenellekään Tech Datan ulkopuoliselle henkilölle,
perhe ja ystävät mukaan lukien.
• Vältä keskustelemasta sisäpiiritiedoista työtovereiden kanssa, ellei se
liiketoiminnallisista syistä ole välttämätöntä.
Jos tarvitset lisätietoja tai et ole varma, ovatko hallussasi olevat tiedot sisäpiiritietoja, katso neuvoa
Tech Datan sisäpiirikauppaa koskevasta käytännöstä.
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Rahanpesun torjunta
Rahanpesu-termiä käytetään kuvaamaan menettelyä, jossa henkilöt tai organisaatiot yrittävät saada
laittomat varat vaikuttamaan laillisilta tai kätkemään ne. Tällaiset henkilöt tai organisaatiot saattavat myös
käyttää muita tahoja maksujen suorittamiseen verolakien tai muiden lakien kiertämiseksi. Tech Data on
sitoutunut noudattamaan rahanpesun- ja terrorisminvastaisia lakeja. Näiden lakien rikkomukset saattavat
johtaa siviili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.
Esimerkkejä mahdollisista rahanpesun merkeistä:
• Pyynnöt maksaa soveltuvaa tai sovittua hintaa enemmän.
• Epätavalliselta tililtä suoritetut maksut.
• Pyynnöt maksujen suorittamiseen muilla valuutoilla.
• Pyynnöt maksujen suorittamiseen käteisellä.
• Maksut kolmannelta osapuolelta, joka ei liity tiliin.

Lisätietoja käteismaksuja koskevista säännöistämme, rahanpesun vastaisesta ohjelmastamme ja terrorismin
vastaisesta ohjelmastamme saat ottamalla yhteyttä sääntelyn noudattamisesta vastaavaan osastoon.

Ulkopuoliset tiedustelut
Nimemme ja tavaramerkkimme suojelemiseksi vain valtuutetuilla henkilöillä on oikeus puhua ulkopuolisille
osapuolille yhtiömme puolesta. Median tai sijoittajien esittämät tiedustelut, jotka koskevat liiketoimintaa,
tuloksia, suunnitelmia tai julkisia kannanottoja, on lähetettävä edelleen sijoittajasuhteista ja yritysviestinnästä
vastaavalle osastolle tai osastolle, joka omassa maassasi tai omalla alueellasi on vastuussa suhdetoiminnasta.
Tämän lisäksi Tech Datan työntekijät eivät saa tukea muita yrityksiä tai tuotteita ilman asianmukaista lupaa.
Joskus saatamme saada valtion viranomaisilta liiketoimintaamme koskevia pyyntöjä. Jos saat tällaisen
tietopyynnön, ota välittömästi yhteyttä lakiasiainosastoon. Älä poista, tuhoa tai muuta mitään asiakirjoja,
tietoja tai kirjauksia, jotka saattavat olla valtion tiedustelun kannalta oleellisia.

Sosiaalinen media
Sosiaalisen median henkilökohtaisella käytöllä saattaa olla tahattomia vaikutuksia yhtiöömme. Viestintäsi
voidaan tulkita Tech Datan virallisiksi lausunnoiksi, jos keskustelet Tech Datasta tai liikekumppaneistamme
sosiaalisessa mediassa. Ainoastaan erityisesti nimetyillä työntekijöillä on valtuudet edustaa yhtiötämme
sosiaalisessa mediassa.
Työntekijöiden edellytetään noudattavan Tech Datan sosiaalista mediaa koskevaa käytäntöä ja
käyttäytyvän ammattimaisesti mitä tahansa sosiaalista mediaa käyttäessään. Yhtiön resurssien käyttäminen
häiritsevän, herjaavan, loukkaavan, säädyttömän ja laittoman materiaalin levittämiseen on kiellettyä.
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Yhteisöissämme
Yhteiskuntavastuu
Tech Data on sitoutunut olemaan vastuullinen yrityskansalainen. Tiedostamme velvollisuutemme
hyväntekeväisyyden sekä vapaaehtoisen toiminnan ”vihreiden” aloitteiden kautta vaikuttaa positiivisesti
yhteisöihin, joissa työntekijämme elävät ja työskentelevät ja inspiroida myös työntekijöitämme
toimimaan samoin.

Poliittinen ja hyväntekeväisyystoiminta
Tech Data uskoo panoksen ja tuen antamiseen yhteisöissä, joissa työskentelemme. Vapaaehtoistyötä
sinun on tehtävä omalla ajallasi, ellei esimiehesi ole antanut siihen etukäteen lupaa. Yhtiön
hyväntekeväisyyslahjoitukset on hyväksyttävä ja kirjattava asianmukaisesti ja niiden on oltava paikallisten
lakien, menettelytapojen ja yhtiön käytäntöjen mukaisia.

Hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta tehtyjä lahjoituksia käytetään joskus lahjusten
salaamiseen. Sinun on aina varmistettava, ettei mitään Tech Datan tekemiä
lahjoituksia anneta sopimattomista syistä tai korruptionvastaisia lakeja rikkoen.
Tech Data ei yleensä salli minkään yhtiön varojen tai omaisuuden – tilat, laitteet ja tavaramerkit mukaan
lukien – käyttämistä poliittisissa kampanjoissa tai ehdokkaiden toimesta. Et myöskään saa käyttää
yhtiömme nimeä osallistuessasi poliittiseen toimintaan, ellei sinulle ole etukäteen annettu siihen lupaa.

Ympäristön kunnioittaminen – Kestävä kehitys
Tech Data ymmärtää, että terve ja kestävä ympäristö on äärimmäisen tärkeä yhteiskunnan, talouden,
liiketoiminnan ja ihmisten kannalta. Pyrimme noudattamaan kaikkia sovellettavia ympäristölakeja ja
-säännöksiä. Uskomme, että liiketoimintaamme täytyy harjoittaa tavalla, joka edistää kestävyyttä, kierrätystä
ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä. Olemme sitoutuneet johtamaan teknologian jakelumarkkinoiden
parhaiden käytäntöjen kehittämistä näillä alueilla.
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