
Globalny Kodeks 
Postępowania
Kodeks łączy nas wszystkich



Część pierwsza:
Kodeks



1

A Letter From Our Executive Chairman and CEO

Drodzy Współpracownicy,

dziękuję za poświęcenie czasu na zapoznanie się z naszym Kodeksem 
postępowania. Jako pracownicy Tech Data wszyscy mamy obowiązek znać 
i stosować w praktyce zasady i standardy, dzięki którym nasza firma cieszy się 
szacunkiem, dobrą reputacją i zaufaniem jako lider w sektorze.

Firmę Tech Data zbudowano na silnym fundamencie wspólnych wartości – 
zasad, które wciąż sprawiają, że pozostajemy wierni naszej misji i pomagają 
nam przemierzać niezbadane obszary nieustannie zmieniającego się sektora 
IT. Wartości te – uczciwość, doskonałość, odpowiedzialność, współpraca 
i różnorodność – są fundamentem naszej kultury dającym nam wspólne 
poczucie celu, gdy staramy się zapewniać jak największy komfort współpracy 
naszym partnerom kanałów dystrybucji i sobie nawzajem.

Działania, które podejmujemy w ramach Tech Data i naszych społeczności, 
stanowią odzwierciedlenie tego, kim jesteśmy i mają olbrzymi wpływ na 
reputację naszej firmy. W naszym Kodeksie podsumowano kluczowe elementy 
polityk firmy, które mają na celu zapewnienie zgodnego z prawem i etycznego 
postępowania oraz wyraźnie określają oczekiwania wobec czynności 
wykonywanych przez nas w ramach obowiązków służbowych, aby sprawić,  
że podejmowane przez nas działania będą słuszne.

Kodeks dotyczy nas wszystkich: pracowników, kierowników i członków zarządu 
Tech Data. Został opracowany, aby służyć jako przewodnik właściwego 
postępowania i zasób, który pomaga w podejmowaniu słusznych decyzji. Proszę 
się z nim zapoznać i o nim pamiętać, a gdy coś będzie wydawało się niewłaściwe 
– poinformować o tym. Tech Data liczy, że będziecie zadawać pytania i zgłaszać 
wątpliwości, abyśmy mogli nieprzerwanie ulepszać swoje procesy i rozwiązywać 
wszelkie ewentualne problemy.

Dziękuję za nieustające oddanie Tech Data i pomoc w ochronie i wzmacnianiu 
naszej reputacji opartej na uczciwości i doskonałości.

Rich Hume, CEO

Bob Dutkowsky, Executive Chairman
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NASZE WSPÓLNE WARTOŚCI

Nasze wartości stanowią podstawę naszej codziennej pracy i kierują rozwojem naszej 
organizacji, nadając nam wspólny cel.

• Uczciwość: Postępujemy właściwie.  
Uczciwość to podstawa naszej działalności. Nasze działania są uczciwe i przejrzyste; zawsze 
postępujemy właściwie, przestrzegając najsurowszych standardów etyki i sprawiedliwości.

• Doskonałość: Zapewniamy doskonały komfort współpracy.  
Dążymy do osiągania najwyższych wyników we wszystkim, co robimy. Zapewniamy największy 
możliwy komfort współpracy naszym partnerom kanałów dystrybucji i sobie nawzajem.

• Odpowiedzialność: Dotrzymujemy obietnic.  
Dotrzymujemy obietnic i wywiązujemy się ze zobowiązań. Wyraźnie określamy oczekiwania, 
a następnie wspieramy się i ufamy sobie nawzajem, aby osiągać wspólne cele.

• Współpraca: Wspieramy siebie nawzajem.  
Słuchamy i wspieramy siebie nawzajem. Pracujemy wspólnie, szukając wciąż lepszych, 
bardziej innowacyjnych sposobów wykazywania elastyczności, wprowadzania uproszczeń 
i udoskonalania naszej działalności biznesowej.

• Różnorodność: Razem zwyciężamy.  
Wierzymy, że nasz różnorodny, globalny zespół pracowników napędza nasz sukces. 
Zapewniamy różnorodne, przyjazne i wzbogacające środowisko dla naszych współpracowników 
i ich pomysłów.

Wprowadzenie do Kodeksu

Kodeks przedstawia wytyczne umożliwiające nam podejmowanie właściwych decyzji biznesowych w oparciu 
o zasadę uczciwości. Stanowi on źródło odpowiedzi i wskazówek w razie konieczności zmierzenia się ze złożonymi 
i trudnymi sytuacjami.

Do czego potrzebny jest nam Kodeks?

Kodeks odzwierciedla zaangażowanie firmy Tech Data w prowadzenie działalności zgodnie z naszymi wspólnymi 
wartościami, politykami i obowiązującymi przepisami. Kodeks określa zachowania, których oczekuje się od nas we 
wzajemnych relacjach oraz w relacjach z naszymi partnerami biznesowymi i społecznościami.

W jaki sposób Kodeks dotyczy mnie?

Wszyscy mamy obowiązek znać Kodeks i zabierać głos, gdy widzimy niewłaściwe postępowanie. Przy każdym 
działaniu należy postawić sobie pytanie, czy jest ono zgodne z naszymi wspólnymi wartościami. Kodeks nie 
zawiera wszystkich odpowiedzi, zatem jeżeli nie jesteś czegoś pewien i masz wątpliwości, należy zasięgnąć 
dodatkowych informacji.

Dzięki uczciwej konkurencji i przestrzeganiu wszelkich obowiązujących przepisów 
ograniczamy ryzyko dla naszej firmy i partnerów biznesowych i wzmacniamy 
naszą reputację uczciwej firmy.
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Kogo obowiązuje Kodeks?

Kodeks postępowania obowiązuje wszystkie osoby działające na rzecz Tech Data. Wśród nich jest Zarząd, 
dyrektorzy, pracownicy i przedstawiciele działający w imieniu Tech Data na całym świecie. Wymagamy również 
przestrzegania tych samych zasad od naszych partnerów biznesowych. Kodeks łączy nas wszystkich, zapewniając 
spójność prowadzenia przez nas działalności, niezależnie od kultury czy lokalizacji.

Zadania pracownika Tech Data to:

•  Działanie w sposób uczciwy, z szacunkiem i profesjonalizmem.

•  Podejmowanie właściwie uzasadnionych i zgodnych z prawem decyzji.

•  Unikanie działań mogących skutkować utratą reputacji Tech Data oraz swojej własnej.

•  Szczerość.

•  Zadawanie pytań i zabieranie głosu w przypadku wątpliwości lub bycia świadkiem 
niewłaściwego postępowania.

•  Zapewnienie, że zgodność z przepisami stanowi część kultury zespołu.

Dodatkowe oczekiwania wobec przełożonych
Od przełożonych wymagane jest tworzenie środowiska wspierającego kulturę zgodności z przepisami i otwartej 
komunikacji, w którym pracownicy czują się swobodnie zgłaszając wątpliwości bez obawy o działania odwetowe. 
Od wszystkich przełożonych oczekuje się:

• Przestrzegania Kodeksu, polityk Tech Data i obowiązujących przepisów.

• Bycia dostępnym dla każdej osoby zgłaszającej wątpliwości oraz poważnego podchodzenia do 
wątpliwości zgłaszanych przez pracowników.

• Niepodejmowania działań odwetowych wobec jakiejkolwiek osoby zgłaszającej wątpliwości 
i ochrony innych przed ewentualnymi działaniami odwetowymi.

• Niezwłocznego zgłaszania przypadków domniemanego niewłaściwego postępowania. 
Nieodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby prowadzić do tuszowania lub ignorowania 
niewłaściwego postępowania lub działań odwetowych.

• Dawania przykładu poprzez przyjmowanie odpowiedzialności i pociąganie innych do 
odpowiedzialności oraz unikanie zachowań mogących stwarzać chociażby podejrzenie 
naruszenia Kodeksu lub przepisów prawa.

• Włączania działania zgodnego z przepisami prawa i Kodeksu do kultury swojego zespołu.

 −  Tworzenia środowiska, które zachęca do bezpośredniego mówienia o problemach 
i wątpliwościach dotyczących Kodeksu lub obowiązujących przepisów. 

 −  Doceniania pracowników wykazujących uczciwość i zaangażowanie w zachowanie zgodności 
z przepisami.

 −  Przyjmowania proaktywnej postawy, określania potencjalnych słabości i podejmowania działań 
naprawczych, gdy są konieczne.

Jeżeli przełożeni nie dopełnią obowiązku zgłaszania naruszeń w naszej firmie, mogą podlegać karom 
dyscyplinarnym, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie. Od przełożonych oczekuje się również, że będą 
sprawowali właściwy nadzór w swoich obszarach odpowiedzialności, zdając sobie sprawę z potencjalnych 
zagrożeń dla naszej firmy i podejmując działania ograniczające te zagrożenia.

Tech Data przestrzega wszelkich przepisów we wszystkich lokalizacjach 
geograficznych, w których prowadzi działalność. W niektórych przypadkach 
polityki regionalne i przepisy miejscowe mogą być bardziej restrykcyjne niż polityki, 
o których mowa w tym Kodeksie. W takich przypadkach należy przestrzegać 
przepisów miejscowych i polityk.
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Odstępstwa
Wszelkie odstępstwa lub wyjątki dotyczące tego Kodeksu muszą zostać przedstawione odpowiedniemu 
prezesowi regionalnemu razem z uzasadnieniem takiego żądania. Żądanie takie zostanie również zweryfikowane 
przez Dział ds. Etyki i Zgodności. Jeżeli odstępstwo dotyczy dyrektora wykonawczego, dyrektora wykonawczego 
ds. finansowych lub członka Zarządu Tech Data, wyłącznie Komisja Rewizyjna Zarządu może udzielić zgody na 
odstępstwo, które musi zostać ujawnione zgodnie z zasadami giełdy papierów wartościowych NASDAQ OMX.

Konsekwencje nieprzestrzegania Kodeksu
Nieprzestrzeganie zasad naszego Kodeksu może narazić naszą firmę na utratę dobrej reputacji. Ważne jest, aby 
nasi akcjonariusze, dostawcy i klienci wiedzieli, że Tech Data jest godnym zaufania partnerem biznesowym. Firmy 
o silnej kulturze uczciwości zazwyczaj są szanowane na rynku pracy, co daje przewagę konkurencyjną i dodatnie 
wyniki biznesowe.

Czy wiesz, że naruszenie Kodeksu: 

•  zawsze jest do uniknięcia.

•  może mieć negatywny wpływ na naszą codzienną działalność i odwracać uwagę 
od obsługi klientów.

•  może zaszkodzić reputacji Tech Data i narazić naszą firmę na ryzyko.

•  może skutkować nałożeniem surowych kar i wszczęciem postępowania karnego.

W stosunku do pracowników dopuszczających się naruszania Kodeksu, polityk Tech Data lub przepisów prawa 
zostaną podjęte konsekwencje dyscyplinarne, z rozwiązaniem umowy o pracę włącznie, nawet jeżeli osobiście nie 
odnieśli oni żadnej korzyści w związku z naruszeniem. W przypadku naruszenia prawa kara może być nałożona 
przez organ regulacyjny lub sąd.

Dzięki wczesnemu zgłoszeniu problemu można:

• załagodzić daną sytuację.

• zminimalizować zagrożenia i zakłócenie naszej działalności.

• wyjaśnić i rozwiązać potencjalne problemy w odpowiednim czasie.

• zapewnić ochronę ofiarom nękania, dyskryminacji lub innych rodzajów  
niewłaściwego postępowania.
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Zakaz działań odwetowych
Tech Data dokłada wszelkich starań, aby chronić prawa osób, które w dobrej wierze zgłaszają wątpliwości 
dotyczące podejrzewanych przypadków niewłaściwego postępowania.

Tech Data nie toleruje działań odwetowych takich jak zwalnianie, degradowanie albo nękanie jakichkolwiek osób, 
które dokonują zgłoszenia w dobrej wierze lub uczestniczą w postępowaniu wyjaśniającym.

Każdy, kto uważa, że zostały wobec niego podjęte działania odwetowe, powinien to niezwłocznie zgłosić. 

Wszelkie działania odwetowe stanowią naruszenie Kodeksu oraz podstawę do podjęcia działań dyscyplinarnych, 
z rozwiązaniem umowy o pracę włącznie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce dotyczącej 
przeciwdziałania dyskryminacji, nękaniu i działaniom odwetowym. 

Dokonanie zgłoszenia „w dobrej wierze” oznacza, że osoba zgłaszająca uważa, 
iż posiadane przez nią informacje są zgodne z prawdą. Nie jest ono zależne 
od rezultatu ani od tego, czy zgłoszone zachowanie okaże się nieetyczne lub 
niezgodne z prawem.

Zastosowanie w stosunku do partnerów biznesowych
Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą postępować etycznie, odpowiedzialnie i zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w naszym Kodeksie i obowiązujących przepisach. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za 
zatrudnianie podmiotów zewnętrznych lub zarządzanie nimi należy upewnienie się, że cieszą się one dobrą 
reputacją i rozumieją wymogi naszego Kodeksu. Podstawowe wymagania obowiązujące dostawców towarów 
i usług dla Tech Data zostały określone i przedstawione w Zasadach dla dostawców dotyczących uczciwości 
Tech Data.

Zgłaszanie wątpliwości
Każdy ma obowiązek zgłaszać wątpliwości i zadawać pytania. Bezzwłoczne zgłaszanie wątpliwości sprawia, 
że nasza firma może rozwiązywać problemy wcześniej, zanim konsekwencje staną się poważne. W razie 
pytań lub wątpliwości zazwyczaj należy zgłosić się do swojego bezpośredniego przełożonego. Jeżeli rozmowa 
z przełożonym jest niekomfortowa albo nie rozwiązuje problemu, należy skontaktować się z innym członkiem 
kierownictwa, Działem Kadr, Doradcą ds. etyki, Działem Prawnym lub Działem ds. Etyki i Zgodności Tech Data 
EthicsandCompliance@techdata.com.

Wątpliwość należy zgłosić w przypadku zaobserwowania zachowania, które:

 • nie jest zgodne z prawem;

 •  nie jest zgodne z politykami Tech Data; 

 • nie jest spójne z podstawowymi wartościami Tech Data; 

 • mogłoby mieć negatywny wpływ na Tech Data;

 •  mogłoby wywołać niepokój, jeżeli informacja o nim pojawiłaby się 
w nagłówku gazety.  

W razie wątpliwości należy poprosić o radę.

Bez względu na sposób zgłoszenia wątpliwości Tech Data bezzwłocznie zajmie się tą sprawą i dołoży wszelkich 
starań, aby zachować prywatność osoby zgłaszającej w trakcie prowadzenia czynności wyjaśniających i po ich 
zakończeniu. Obowiązkiem osoby zgłaszającej jest mówić prawdę i w razie potrzeby uczestniczyć w czynnościach 
wyjaśniających.
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Procesy wewnętrzne
Tech Data zbada wszystkie zgłoszenia dokonane w dobrej wierze oraz w razie konieczności podejmie odpowiednie 
działania zgodnie z poniższymi krokami:

1.  Zbierze zespół wykwalifikowanych i niezależnych śledczych.

2.  Zgromadzi fakty i przeprowadzi wywiady.

3.  W trakcie procesu będzie na bieżąco informować kierownictwo odpowiedniego szczebla i w oparciu 
o fakty pomoże mu określić następne kroki.

4.  Będzie regularnie kontaktować się z osobą, która zgłosiła wątpliwość.

Kary dyscyplinarne w przypadku naruszeń
Wszyscy pracownicy mają obowiązek znać Kodeks i polityki firmy. Pracownicy i partnerzy biznesowi muszą 
stosować się do przepisów obowiązujących w krajach, w których prowadzą działalność. Naruszenia Kodeksu, 
polityk firmy lub prawa mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla osób fizycznych i Tech Data, takimi 
jak utrata dobrej reputacji, kary finansowe oraz pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Wobec 
pracowników, którzy angażują się w nieetyczne lub niezgodne z prawem zachowania, zostaną podjęte działania 
dyscyplinarne, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie. W stosownych przypadkach Tech Data będzie zgłaszać 
takie sytuacje organom państwowym.

Infolinia ds. etyki Tech Data jest dostępna online oraz telefonicznie na całym 
świecie 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. W większości krajów 
pracownicy dokonujący zgłoszeń za pomocą Infolinii ds. etyki mogą zadecydować 
o zachowaniu anonimowości. Należy jednak pamiętać, że zachowanie 
anonimowości może utrudnić Tech Data rozwiązywanie wątpliwości w związku 
z brakiem możliwości skontaktowania się z osobą zgłaszającą i zadania jej 
dodatkowych pytań. Aby zgłosić wątpliwość online lub znaleźć listę numerów na 
całym świecie, należy wejść na stronę techdataethicsline.com.

 

Infolinią ds. etyki zarządza niezależna firma, która nie jest powiązana z Tech Data.
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W miejscu pracy

Przeciwdziałanie nękaniu i dyskryminacji
Tech Data dba w miejscu pracy o kulturę, która we wszystkich sytuacjach jest pełna szacunku i profesjonalizmu. 
Tech Data nigdy nie podejmuje decyzji w oparciu o rasę, religię, kolor skóry, narodowość, wiek, płeć, 
niepełnosprawność, orientację seksualną, status weterana wojennego, tożsamość płciową lub sposób jej 
wyrażania, ani żaden inny czynnik chroniony przez prawo. Tech Data zapewnia również uzasadnione ułatwienia 
pracownikom z zakwalifikowaną niepełnosprawnością.

Środowisko pracy oparte na szacunku jest wolne od zastraszania, nękania 
i dręczenia. Do tego zalicza się każde niepożądane zachowanie, które stwarza 
zastraszającą lub obraźliwą sytuację. Nękanie może mieć formę fizycznego 
działania, wypowiedzi ustnej lub materiałów, takich jak niewłaściwe nagrania 
wideo, zdjęcia lub e-maile. Molestowanie seksualne to niechciane propozycje na 
tle seksualnym, sprośne uwagi lub żarty natury seksualnej. Tech Data nie będzie 
tolerować nękania w żadnej formie.

Jeżeli pracownik osobiście doświadczy lub będzie świadkiem jakiejkolwiek formy dyskryminacji lub nękania, 
powinien skontaktować się ze swoim przełożonym lub dokonać zgłoszenia w inny sposób. Więcej informacji 
można znaleźć w Polityce dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji, nękaniu i działaniom odwetowym.

Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy
Tech Data dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne, higieniczne i wolne od zagrożeń miejsce pracy. 
W naszej firmie obowiązuje szereg polityk i procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych 
lokalizacjach, staramy się również zachować zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa we wszystkich 
krajach, w których prowadzimy działalność. Nieustannie weryfikujemy i ulepszamy nasze zasady pracy 
i bezpieczne działanie naszego wyposażenia. Nasza firma zabrania sprzedawania, kupowania, zażywania lub 
posiadania substancji nielegalnych bądź nadużywania alkoholu lub leków na receptę na terenie placówek firmy lub 
w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Jeżeli na wydarzeniu firmowym lub biznesowym pracownikowi 
zostanie zaoferowany alkohol, jego obowiązkiem jest zachowywać się profesjonalnie.

Akty lub groźby przemocy są zabronione przez Tech Data. Do tego zalicza się 
używanie agresywnego lub zastraszającego języka w mowie lub piśmie oraz 
wykazywanie zachowań o takim charakterze, bez względu na intencje.

Nasze środowisko pracy, warunki pracy i prawa człowieka
Tech Data działa na całym świecie i zatrudnia różnorodnych pracowników. Dążymy do sprawiedliwego i równego 
traktowania wszystkich ludzi oraz zabraniamy surowego i niegodnego traktowania któregokolwiek z pracowników. 
Przestrzegamy praw dotyczących zatrudnienia we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność. 
Tech Data przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących wynagrodzeń i godzin pracy, włączając w to 
płacę minimalną, godziny nadliczbowe i zasady dotyczące maksymalnej liczby godzin. Zatrudnienie musi być 
podjęte dobrowolnie. Handel ludźmi, praca przymusowa, niewolnicza i niedobrowolna są zakazane, podobnie jak 
wykorzystywanie dzieci i praca dzieci. Firma również w pełni szanuje prawo pracowników do zrzeszania się.
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Wolność zrzeszania się 

Tech Data szanuje prawa swoich pracowników do dobrowolnego zrzeszania się 
w grupy wedle własnego uznania, prowadzenia negocjacji w ramach układów 
zbiorowych oraz dzielenia się z kierownictwem pomysłami i wątpliwościami 
dotyczącymi warunków pracy lub praktyk zarządzania. W miejscu pracy oznacza 
to przede wszystkim, że pracownicy mogą zdecydować o wstąpieniu do związku 
zawodowego. Tech Data nie toleruje dyskryminacji, nękania, podejmowania działań 
odwetowych w stosunku do jakiejkolwiek osoby, która korzysta ze swojego prawa 
wstąpienia do związku zawodowego.

Ochrona informacji
Nasi pracownicy i partnerzy biznesowi powierzają nam niektóre 
ze swoich najważniejszych informacji. Jesteśmy zobowiązani do 
traktowania tych informacji z ostrożnością i spełniania uzasadnionych 
oczekiwań w zakresie zachowania prywatności naszych 
współpracowników i partnerów biznesowych.

Informacje poufne należy udostępniać wyłącznie tym z naszych 
pracowników, którzy są do tego upoważnieni lub mają uzasadnioną 
potrzebę biznesową, aby je poznać. Pracownicy mają obowiązek 
chronić wszelkie informacje poufne, które są w ich posiadaniu.

Nie wolno ujawniać informacji poufnych nikomu spoza Tech Data bez upoważnienia. Jeżeli pracownik jest 
upoważniony do udostępnienia informacji poufnych podmiotowi zewnętrznemu i ma uzasadnioną potrzebę 
biznesową, musi podpisać właściwie sporządzoną umowę o zachowaniu poufności przed przeprowadzeniem 
jakiejkolwiek poufnej rozmowy. Pracownikowi nie wolno podpisywać umowy o zachowaniu poufności innej firmy ani 
zgadzać się na wprowadzenie zmian do naszych standardowych umów o zachowaniu poufności bez zgody Działu 
Prawnego. Więcej informacji można znaleźć w Ogólnoświatowej polityce dotyczącej ujawniania informacji.

•  Nie należy omawiać informacji poufnych w żadnym miejscu publicznym ani 
takim, w którym mogą zostać podsłuchane.

•  W żadnej sytuacji nie należy zostawiać informacji poufnych bez nadzoru.

•  Nigdy nie należy publikować informacji poufnych Tech Data na zewnętrznych 
witrynach internetowych, włączając w to media społecznościowe.

Informacje poufne obejmują informacje, które nie są dostępne publicznie, 
a w szczególności: tajemnice handlowe, wyniki finansowe, plany dotyczące cen, 
listy klientów, dane o sprzedaży i dokumenty strategiczne.

Dane osobowe
Gromadzimy i przechowujemy niektóre poufne dane osobowe, które są niezbędne w prowadzeniu działalności 
i ułatwianiu naszej firmie skutecznego działania.

Dane osobowe takie jak numery telefonów, imiona i nazwiska, adresy e-mail i inne informacje mogą podlegać 
specjalnym zasadom. Należy szanować i chronić poufność tych informacji i nie uzyskiwać do nich dostępu, nie 
udostępniać ani w inny sposób ich nie używać, chyba że istnieje uzasadniona potrzeba biznesowa i jest to zgodne 
z miejscowymi przepisami.
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Poufne dane osobowe obejmują w szczególności:

 •  informacje o niepełnosprawności, osobistych problemach zdrowotnych 
lub procedurach medycznych;

 •  informacje o wynagrodzeniu i ocenach wyników;

 •  dane kontaktowe, takie jak adres domowy i numery telefonów.

Zarządzanie dokumentacją
Dokumentacja biznesowa to każdy dokument, włączając w to informacje przechowywane w formie elektronicznej, 
który wiąże się z działaniami biznesowymi Tech Data. Do obowiązków pracownika należy upewnienie się, 
że dokumentacja jest przechowywana zgodnie z Polityką zarządzania dokumentacją Tech Data oraz 
Harmonogramem przechowywania, który określa czas, przez jaki dokumentacja ta musi być przechowywana 
zgodnie z wymogami regulacyjnymi. Dokumentacja może być przechowywana w wersji papierowej lub formacie 
elektronicznym i musi być chroniona, czytelna i dostępna w każdym momencie. Po upływie wymaganego czasu 
przechowywania dokumentu należy go na stałe usunąć lub zniszczyć.

Niektóre dokumenty mogą być uznane za istotne z punktu widzenia prowadzonych czynności wyjaśniających, 
audytu lub sporu sądowego. W takim przypadku pracownik może otrzymać od Działu Prawnego powiadomienie 
o konieczności przechowywania dokumentacji na potrzeby postępowania sądowego, zawierające wytyczne 
dotyczące zachowania określonych dokumentów (papierowych lub elektronicznych). Oznacza to, że w żadnym 
wypadku nie wolno usunąć, zmienić ani zniszczyć żadnych dokumentów wymienionych w powiadomieniu 
o konieczności przechowywania dokumentacji na potrzeby postępowania sądowego. Niezastosowanie się 
do konieczności przechowywania dokumentacji grozi wszczęciem postępowania dyscyplinarnego w zakresie 
dopuszczalnym przez prawo. Ponadto nie wolno fałszować ani w nieodpowiedni sposób modyfikować 
dokumentacji biznesowej. Takie działanie nie tylko jest nieetyczne, ale może również być przestępstwem.

Własność intelektualna
Mamy obowiązek chronić zasoby Tech Data oraz egzekwować przepisy prawa własności w odniesieniu do 
własności intelektualnej naszej firmy. Nasza firma posiada prawa do wszelkiej własności intelektualnej tworzonej 
przez pracowników Tech Data, w zakresie dozwolonym przez prawo, jeżeli własność intelektualna jest związana 
z działalnością firmy.

Musimy również szanować własność intelektualną należącą do innych firm. Należy być szczególnie ostrożnym, 
gdy korzysta się z nazwy lub logo innej firmy, ponieważ może to stanowić naruszenie przepisów prawa własności 
intelektualnej tej firmy. Przestrzegamy wszystkich umów licencyjnych podmiotów zewnętrznych, gdy korzystamy 
z oprogramowania na firmowym komputerze lub innym zasobie IT. Do celów służbowych można stosować 
wyłącznie oprogramowanie, na które Tech Data posiada odpowiednie licencje.

Korzystanie z systemów IT Tech Data
Należy korzystać odpowiedzialnie z każdego sprzętu Tech Data. Chociaż Tech Data zezwala na korzystanie 
z firmowych technologii do celów prywatnych w określonych okolicznościach, podczas korzystania z zasobów 
IT Tech Data dla celów prywatnych należy wykazywać się profesjonalizmem i zdrowym rozsądkiem. Zabrania 
się pobierania oprogramowania bez licencji lub materiałów chronionych prawami autorskimi. Należy zachować 
ostrożność przy wysyłaniu wiadomości elektronicznych, w tym wiadomości e-mail, wiadomości błyskawicznych 
i wiadomości tekstowych. Taka komunikacja ma trwałą postać i można ją przekazać dalej bez wiedzy lub zgody 
nadawcy.

Zabrania się korzystać z zasobów IT firmy w celu wykonywania niezgodnych z prawem lub nieetycznych 
czynności, takich jak pobieranie nieodpowiednich materiałów, oraz jakichkolwiek działań, które mogą być uznane 
za obsceniczne, nieprzyzwoite, obraźliwe lub mieć charakter pornograficzny. Tech Data może monitorować 
i ograniczać korzystanie ze swoich zasobów IT w zakresie dozwolonym przez prawo. Więcej informacji znaleźć 
można w politykach Tech Data dotyczących ochrony zasobów IT. 

Jeżeli pracownik przynosi do biura swój własny sprzęt albo korzysta z prywatnego 
sprzętu do celów służbowych, ma obowiązek przestrzegać wszystkich 
obowiązujących polityk.
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Cyberbezpieczeństwo
Tech Data może ucierpieć w wyniku cyberzagrożeń, takich jak oszustwa, żądanie okupu i kradzież informacji, które 
mogą wpłynąć na kondycję finansową i reputację firmy. Cyberprzestępcy wykorzystują do swoich ataków coraz 
bardziej wyrafinowany arsenał narzędzi i metod, w tym nakierowany phishing, oprogramowanie do wymuszania 
okupu (ransomware) oraz uniemożliwianie działania poprzez blokowanie wszystkich wolnych zasobów  
(denial-of-service).

Chociaż Tech Data nieustannie doskonali nasze techniczne zabezpieczenia, każdy pracownik musi przestrzegać 
ważnych zasad w trakcie pracy w naszym połączonym świecie:

• rozumieć zasady określone w Polityce dotyczącej cyberbezpieczeństwa i dopuszczalnego 
stosowania oraz przestrzegać ich;

• stosować silne, tajne i różne hasła dla każdego zastosowania;

• cyfrowe tożsamości związane z pracą i życiem osobistym muszą pozostawać odrębne;

• zachować odpowiednią ostrożność przy odpowiadaniu na niechciane wiadomości, aby nie stać 
się ofiarą ataków typu phishing, ujawnianiu wrażliwych informacji i otwieraniu załączników; 
zawsze weryfikować, czy wewnętrzne komunikaty są autentyczne poprzez sprawdzenie, czy 
posiadają podpis cyfrowy;

• w przypadku prośby o dokonanie przelewu zachować odpowiednią ostrożność i zapoznać 
się z całą załączoną dokumentacją oraz w razie podejrzanej lub nietypowej sytuacji uzyskać 
dodatkowe wyjaśnienia od kontrahentów, których pracownik zna osobiście;

• nigdy nie przechowywać poufnych informacji korporacyjnych na systemach, które nie są 
zarządzane i kontrolowane przez Tech Data albo w chmurze bez odpowiedniej zgody zespołu 
ds. bezpieczeństwa IT;

• aktywnie uczestniczyć w programie świadomości w zakresie bezpieczeństwa.

Upominki, pokrycie kosztów podróży i rozrywka
Upominki, pokrycie kosztów podróży i rozrywka, wręczane partnerom biznesowym lub otrzymywane od nich – 
obejmujące wycieczki, wydarzenia, usługi, posiłki, świadczenia dodatkowe oraz inne korzyści majątkowe – muszą 
być zawsze rozsądne. Przed wręczeniem lub przyjęciem jakiegokolwiek upominku należy ustalić, czy jest to 
dopuszczalne przez naszą Politykę dotyczącą upominków. Zabrania się wręczania, oferowania lub przyjmowania 
upominków, pokrycia kosztów podróży lub rozrywki, które wpływają w niewłaściwy sposób na decyzje biznesowe 
albo mają na celu uzyskanie nieuczciwej przewagi.

Pracownicy Tech Data nie mogą nigdy zabiegać o upominki, pokrycie kosztów podróży lub rozrywkę. Więcej 
informacji zawiera nasza Polityka dotycząca upominków.

Wręczanie upominków partnerom biznesowym jest dozwolone pod 
warunkiem, że:

 •  nie są wręczane zbyt często;

 •  nie wiążą się z żadnymi zobowiązaniami lub oczekiwaniami;

 •  mieszczą się w ograniczeniach określonych w Polityce dotyczącej 
upominków Tech Data;

 •  są dopuszczalne przez polityki beneficjentów dotyczące upominków 
biznesowych;

 • nie są obraźliwe, lubieżne lub niezgodne z prawem;

 •  nie są wręczane bezpośrednio przed przetargiem lub konkurencyjną 
procedurą ofertową, w ich trakcie lub bezpośrednio po nich;

 •  nie są to środki pieniężne lub ich ekwiwalenty, takie jak karty 
podarunkowe, pożyczki lub papiery wartościowe.

Zasady dotyczące upominków, pokrycia kosztów podróży i rozrywki dla urzędników państwowych są bardziej 
restrykcyjne niż powyższe. Więcej informacji znajduje się w części niniejszego Kodeksu zatytułowanej 
„Prowadzenie działalności biznesowej z rządem”.
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Konflikt interesów
Tech Data zabrania wszelkich zachowań, które tworzą rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów, wpływający 
na zdolność pracownika do działania lub podejmowania decyzji w sposób bezstronny i w najlepszym interesie 
naszej firmy. Należy mieć świadomość, że nawet pozory konfliktu mogą stanowić problem. Pracownicy mają 
obowiązek zgłaszać konflikty interesów zgodnie z procesem opisanym w naszej Polityce dotyczącej konfliktu 
interesów. Sam konflikt interesów nie musi stanowić naruszenia naszego Kodeksu i Polityki, ale jego nieujawnienie 
już jest takim naruszeniem.

Inwestycje i interesy finansowe

Inwestycje i interesy finansowe z innymi firmami lub osobami fizycznymi związane z Twoją pracą w Tech Data nie 
mogą prowadzić do uzyskania nietypowych korzyści przez te podmioty zewnętrzne, przez Ciebie ani przez innych 
pracowników.

Relacje osobiste

Relacje osobiste z innymi osobami mogą doprowadzić do konfliktu interesów w okolicznościach, w których osoby 
będące w relacji mogą dzięki niej uzyskać lub zapewnić nieuczciwą przewagę lub preferencyjne traktowanie 
związane z naszą działalnością.

Zatrudnienie poza firmą

Pracownicy Tech Data nie mogą być równocześnie zatrudnieni u żadnego konkurenta, klienta ani dostawcy. 
Wszelka praca lub inna działalność wykonywana poza firmą – w tym samozatrudnienie – nie może wpływać  
na wydajność pracownika w Tech Data ani konkurować z interesami Tech Data.

Członkowie zarządu

Pracownik nie może pełnić funkcji członka zarządu lub podobnej funkcji kierowniczej dla jakiegokolwiek podmiotu 
komercyjnego bez zgody kierownika Tech Data na stanowisku wiceprezesa lub wyższym. Przedstawiciele 
wykonawczej kadry kierowniczej nie mogą pełnić funkcji członków zarządu dla jakiegokolwiek podmiotu 
komercyjnego bez zgody prezesa Tech Data.

Pracownik nie potrzebuje zgody Tech Data, aby pełnić funkcję kierowniczą w organizacjach non-profit, 
społecznych, charytatywnych lub socjalnych – pod warunkiem, że jego działalność nie stoi w konflikcie 
z najlepszym interesem Tech Data.

Rzetelne zapisy w księgach i rejestrach
Jako firma notowana na giełdzie Tech Data jest odpowiedzialna wobec swoich akcjonariuszy. Wszystkie 
nasze transakcje, w tym przychody, wydatki, fundusze marketingowe i rabaty, muszą być rzetelnie i dokładnie 
udokumentowane w naszych księgach i rejestrach, a ich rzeczywiste cele muszą być odzwierciedlone zgodnie  
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Transakcje mogą być realizowane wyłącznie po zatwierdzeniu przez kierownictwo, a fundusze firmy można 
wykorzystywać wyłącznie do zatwierdzonych celów biznesowych. Wprowadzanie fałszywych lub mylących 
zapisów do naszych ksiąg i rejestrów jest surowo zabronione. Tech Data stosuje mechanizmy kontroli wewnętrznej 
i przestrzega ich wymogów w celu zapewnienia, że wymogi te są realizowane. Jeżeli pracownik wie lub podejrzewa, 
że doszło do naruszenia naszych standardów księgowych lub audytowych, ma obowiązek niezwłocznie to zgłosić 
za pośrednictwem jednego z wielu mechanizmów sprawozdawczości. Zgłaszanie wątpliwości.

Dyrektorzy generalni ds. finansowych oraz pracownicy Działu Finansowego mają 
szczególny obowiązek zapewnienia, że nasze informacje finansowe i księgowe 
są kompletne, uczciwe, dokładne, terminowe i zrozumiałe. Pracownicy Działu 
Finansowego muszą rozumieć Ogólnie Przyjęte Zasad Rachunkowości (Generally 
Accepted Accounting Principles, GAAP) oraz inne standardy, przepisy i regulacje 
dotyczące naszej firmy i przestrzegać ich.
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Sygnały ostrzegawcze 

Żądanie opatrzenia transakcji lub umów datą wsteczną;

Transakcje lub umowy „nieujawnione w księgach”;

Transakcje przeprowadzone w sposób mający na celu ukrycie ich rzeczywistych 
celów (np. fałszowanie faktur w celu zatajenia łapówki).

Uczciwość i sprawozdawczość finansowa
Sprawozdawczość finansowa musi być prawdziwa, kompletna i terminowa. Wszystkie księgi, rejestry i rachunki 
muszą dokładnie odzwierciedlać transakcje i zdarzenia finansowe oraz być zgodne z Ogólnie Przyjętymi Zasadami 
Rachunkowości, odpowiednimi standardami, regulacjami oraz mechanizmami kontroli wewnętrznej Tech Data. 
Wszelkie fałszowanie, ukrywanie, nieprawidłowości, pominięcia lub modyfikacje jakichkolwiek dokumentów lub 
rejestrów są zabronione. Wszelkie dokumenty podawane do wiadomości publicznej muszą być uczciwe, dokładne, 
terminowe i zrozumiałe oraz sporządzone zgodnie naszą Międzynarodową polityką dotyczącą ujawniania informacji.

Wszystkie zasoby Tech Data muszą być chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, oszustwem, praniem 
pieniędzy i kradzieżą. Należy stosować odpowiednie środki ostrożności przy nadzorowaniu zasobów Tech Data oraz 
przy zatwierdzaniu nowych klientów i dostawców, a także transakcji z obecnymi klientami i dostawcami.

Odpowiednie księgowanie przychodów i ujmowania przychodów, redukcji inwentarza 
oraz rabatów dla klientów należy przeprowadzać i rozliczać zgodnie z Jednolitymi 
zasadami księgowości (Uniform Accounting Principles, UAP) firmy. Jednolite zasady 
księgowości należy stosować w przypadku tych wrażliwych kwestii oraz innych zapytań 
związanych z księgowością w celu zapewnienia jednolitego i odpowiedniego postępowania 
w kwestiach dotyczących księgowości. W przypadku jakichkolwiek pytań należy 
skontaktować się z Grupą ds. Księgowości Technicznej w Dziale Księgowości Korporacyjnej.

Upoważnienie do wypowiadania się w imieniu Tech Data
Aby mieć pewność, że wszystkie zawierane przez nas umowy są w najlepszym interesie Tech Data, do 
zatwierdzania umów i płatności oddelegowani są określeni pracownicy. Jeżeli pracownik jest upoważniony 
do podpisywania umów lub podejmowania zobowiązań w imieniu firmy, ma on obowiązek przestrzegać 
odpowiednich procesów zatwierdzania i autoryzacji przed wyrażeniem zgody na zawarcie jakiejkolwiek umowy 
w imieniu Tech Data. Dotyczy to umów pisemnych i ustnych, a także wszelkich zobowiązań biznesowych lub 
innych zobowiązań, jakie pracownik może zaaranżować dla naszej firmy.
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Z partnerami biznesowymi

Zrozumienie i przestrzeganie polityk partnerów
Zaufane relacje biznesowe, które zbudowaliśmy z naszymi partnerami biznesowymi, są kluczowym elementem 
sukcesu naszej firmy. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek transakcji lub operacji pracownik ma obowiązek przeczytać 
i zrozumieć ich obowiązujące polityki. Pracownik nie powinien zakładać, że osoba reprezentująca partnera, z którą 
nawiązuje osobisty kontakt, jest upoważnionym przedstawicielem, który może zatwierdzać zmiany lub wyjątki 
do tych polityk w imieniu partnera. Pracując z naszymi partnerami biznesowymi musimy postępować w sposób 
otwarty i przejrzysty i nie możemy angażować się w operacje, transakcje lub praktyki, które nie są zgodne 
z politykami naszych partnerów.

Wielu z naszych partnerów biznesowych posiada określone polityki i procedury 
mające wpływ na prowadzenie interesów z Tech Data. Polityki te często poruszają 
takie kwestie jak specjalne ceny, promocje lub zniżki, a także wykorzystywanie 
funduszy na rozwój marketingu. Pracownik ma obowiązek zapewnić, że korzystanie 
ze specjalnych cen, promocji, zniżek oraz funduszy na rozwój marketingu służy 
uzasadnionym celom biznesowym i jest stosowane na potrzeby zadeklarowanego 
celu biznesowego. Więcej informacji można znaleźć w Globalnej polityce rozwoju 
marketingu i funduszy marketingowych dostawców.

Gdy tylko jest to możliwe, Tech Data dąży do nabywania produktów bezpośrednio od oryginalnych producentów 
oraz sprzedawania ich bezpośrednio dalszym odsprzedawcom. W wyjątkowych okolicznościach może być 
jednak konieczne zakupienie produktów z innych źródeł lub sprzedanie produktów poddystrybutorom. Więcej 
informacji można znaleźć w Polityce podmiotów niebędących oryginalnymi producentami sprzętu oraz 
poddystrybutorów.

Interakcje z naszymi partnerami biznesowymi
Tech Data zależy na uczciwych i pełnych szacunku relacjach z partnerami biznesowymi. Relacje te są oparte na 
zgodnych z prawem, skutecznych i uczciwych praktykach. Tech Data nie będzie się angażować w nieuczciwe, 
zwodnicze lub wprowadzające w błąd praktyki, nawet w przypadku bezpośredniego lub pośredniego żądania partnera.

Prowadzenie działalności biznesowej z rządem
Prowadzenie działalności biznesowej z rządem różni się od prowadzenia działalności biznesowej z innymi 
partnerami. Specjalne zasady mogą mieć zastosowanie w przypadku zatrudniania obecnych lub od niedawna 
emerytowanych urzędników państwowych, członków ich rodzin oraz wszelkiego postępowania, które może 
sprawiać wrażenie niewłaściwego wpływu na obiektywne podejmowanie decyzji. 

Wszystkie rozliczenia z rządem lub kontrahentami rządowymi muszą być zgodne z prawdą, dokładne i zgodne ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami. Umów z rządem należy ściśle przestrzegać. Nie wolno odstępować od 
warunków umowy dotyczących produktów, elementów, testów lub innych kwestii bez uprzedniej pisemnej zgody 
agencji rządowej lub kontrahenta rządowego.

Firma może być uznana za należącą do rządu nawet jeśli rząd nie posiada w niej 
więcej niż 50% udziałów, kontroluje ją na mocy przepisów prawa albo może 
wyznaczać członków kierownictwa wyższego szczebla. Określenie czy dana osoba 
jest urzędnikiem państwowym może nie być łatwe, dlatego w razie wątpliwości 
należy zasięgnąć opinii swojego przełożonego, pracowników Działu Prawnego lub 
Działu ds. Etyki i Zgodności.
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Na rynku

Zgodność z przepisami antykorupcyjnymi
Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych, takich jak Ustawa o zagranicznych praktykach 
korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) oraz brytyjska Ustawa o łapownictwie (UK Bribery Act). Chociaż 
FCPA obowiązuje w USA, ma ona zastosowanie do działalności Tech Data niezależnie od miejsca jej prowadzenia.

Te przepisy zakazują wręczania, przyjmowania lub obiecywania czegokolwiek wartościowego urzędnikom państwowym 
lub osobom prywatnym w celu pozyskania lub utrzymania relacji biznesowej oraz zdobycia nieuczciwych korzyści. 
Łapówkami mogą być również rzeczy niematerialne, takie jak oferty zatrudnienia, informacje poufne lub przysługi.

Tech Data nie toleruje łapownictwa w żadnej formie. Zakazuje się wykonywania niedozwolonych płatności w imieniu 
naszej firmy oraz korzystania z usług przedstawicieli lub podmiotów zewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju w celu 
wykonania niedozwolonej płatności na naszą korzyść, a także przyjmowania łapówek jakiegokolwiek rodzaju.

Kary za przekupywanie urzędników państwowych są bardzo surowe. 

•  Łapówką może być cokolwiek wartościowego, w tym płatności w gotówce, 
darowizny na cele charytatywne, pożyczki, pokrycie kosztów podróży, upominki 
oraz opłacanie kosztów rozrywki. W skrócie: każda płatność lub cokolwiek 
wartościowego wręczone z celem lub zamiarem zdobycia nieuczciwej przewagi 
biznesowej jest łapówką.

•  Do urzędników państwowych zalicza się urzędników pracujących dla rządów 
krajowych lub lokalnych, a także pracowników lub przedstawicieli firm będących 
własnością lub kontrolowanych przez rząd, członków partii politycznych, 
przedstawicieli partii politycznych, byłych lub obecnie wybranych urzędników, 
kandydatów na urząd polityczny lub pracowników międzynarodowych 
organizacji publicznych.

•  Do firm będących własnością rządu lub kontrolowanych przez rząd należą 
również m.in. publiczne szkoły wyższe lub szpitale.

•  Na mocy naszej Polityki przeciwdziałania łapownictwu i Polityki antykorupcyjnej 
zabronione są również płatności przyspieszające tok spraw.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce przeciwdziałania łapownictwu i Polityce antykorupcyjnej 
Tech Data. 

Przepisy antymonopolowe i dotyczące konkurencji
Tech Data wierzy w uczciwą i zgodną z prawem konkurencję – przestrzegamy przepisów antymonopolowych 
i dotyczących konkurencji wszędzie, gdzie prowadzimy działalność. Te przepisy zakazują porozumień i praktyk, 
które w niewłaściwy sposób ograniczają lub zakłócają konkurencję. Naruszenia mogą się wiązać z poważnymi 
konsekwencjami zarówno dla Tech Data, jak i pracowników, takimi jak grzywny dla przedsiębiorstw i osób 
fizycznych, a w niektórych krajach sankcje karne.

Do typowych rodzajów działań przeciwko konkurencji  
(oraz niezgodnych z prawem) należą między innymi:

 •  zmowy cenowe, podczas których konkurenci uzgadniają oferowane przez  
siebie ceny w celu dokonania manipulacji na rynku;

 •  umawianie się z konkurentem w zakresie podziału klientów lub terytoriów.
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Niektóre umowy zawarte z konkurentami są niemal zawsze niezgodne z prawem, na przykład umowy, których 
przedmiotem jest ustalenie cen, zmowa przetargowa, dzielenie się klientami lub terytoriami oraz wymiana 
wrażliwych informacji handlowych. Jeżeli konkurent próbuje wciągnąć pracownika w rozmowę dotyczącą działań 
przeciwko konkurencji, należy niezwłocznie przerwać rozmowę i zgłosić to zdarzenie do Działu Prawnego. Wszelkie 
umowy zawierane z konkurentami muszą zostać zweryfikowane przez Dział Prawny.

Ważne jest również, aby wykazywać się ostrożnością podczas współpracy z dostawcami i klientami. Ograniczenia 
dotyczące ceny odsprzedaży oraz podziały klientów lub terytoriów mogą być niezgodne z prawem. Zawsze 
podejmuj niezależne decyzje biznesowe. Nie wolno nigdy ustalać z partnerem biznesowym minimalnych lub 
maksymalnych cen za nasze produkty ani ustalać cen, po których klient musi odsprzedawać dany produkt, bez 
uprzedniej konsultacji z Działem Prawnym.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce antymonopolowej i dotyczącej konkurencji Tech Data.

Informacje o konkurencji
Aktualizowanie informacji na temat naszych konkurentów i rynku pozwala nam skutecznie konkurować z innymi. 
Musimy jednak ograniczyć zdobywanie informacji o konkurencji do sposobów zgodnych z prawem. Chcemy 
wygrywać uczciwie. Nigdy nie należy pozyskiwać informacji o konkurentach poprzez wprowadzanie w błąd, 
oszustwo lub zachowywanie fałszywych pozorów. Szanujemy zobowiązania nowych pracowników, którzy nie 
chcą ujawniać informacji poufnych na temat swoich poprzednich pracodawców. Podczas gromadzenia informacji 
na temat konkurenta nie wolno nam wprowadzać innych osób w błąd co do naszej tożsamości ani próbować 
przekonywać innych osób, aby złamały postanowienia umowy o zachowaniu poufności.

Rozmowy kwalifikacyjne z udziałem byłych pracowników konkurencji nie są 
odpowiednim sposobem zdobywania informacji o konkurencji. Często się zdarza, 
że kandydaci ubiegający się o pracę na wolnych stanowiskach w Tech Data pracują 
dla naszych konkurentów. W takich sytuacjach należy zachować szczególną 
ostrożność w celu uniknięcia stworzenia pozorów, że chcemy uzyskać od 
kandydatów informacje o konkurencji

Więcej informacji można znaleźć w Polityce antymonopolowej i dotyczącej konkurencji.

Przepisy regulujące handel międzynarodowy
Jako globalna firma musimy przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących handlu międzynarodowego, na 
przykład dotyczących importu, eksportu i ponownego eksportu dóbr i technologii. Niestosowanie się do tego 
wymogu może ograniczyć nasze możliwości w zakresie prowadzenia międzynarodowej działalności i może 
skutkować nałożeniem grzywien, kar, a nawet pociągnąć za sobą postępowanie karne. Eksport zasadniczo 
dotyczy produktów, usług, technologii lub informacji wysyłanych do osób fizycznych lub firm w innym kraju. 
Oprócz fizycznego transportowania dóbr, termin „eksportowanie” może obejmować również działalność taką jak 
podróż za granicę z informacjami będącymi własnością firmy, pobieranie oprogramowania lub udostępnianie kodu 
źródłowego i specyfikacji technicznych.

Importem nazywa się zakup dóbr z zewnętrznego źródła i sprowadzanie ich do innego kraju. Działalność 
importowa podlega przepisom i normom regulacyjnym, a także może być przedmiotem opłat celnych i podatków.

Jeżeli pracownicy mają powody aby sądzić, że konkretna transakcja lub dostawa narusza przepisy lub procedury 
wewnętrzne, lub jeżeli potrzebują więcej informacji na temat sposobu, w jaki wymagania te mają zastosowanie 
do ich pracy, powinni skonsultować się ze swoim kierownikiem, Działem ds. Zgodności Regulacyjnej lub swoim 
lokalnym przełożonym ds. zgodności regulacyjnej.

Zakaz bojkotów i sankcje handlowe
Niezależnie od przepisów regulujących eksport i import, Tech Data musi również przestrzegać sankcji handlowych 
nałożonych przez USA i inne kraje, które ograniczają lub zabraniają prowadzenia działalności biznesowej w obrębie 
niektórych krajów lub z niektórymi osobami fizycznymi, które mieszkają w tych krajach lub z nich pochodzą.

Ponieważ nasza firma i wielu z naszych dostawców posiada siedzibę w USA, musimy przestrzegać amerykańskich 
przepisów zakazujących nam przychylania się do propozycji udziału w bojkotach lub innych praktykach 
ograniczających handel, które nie są wspierane przez USA. Nasza firma nie może podejmować działań ani składać 
deklaracji, które mogą zostać odebrane jako udział w niezgodnym z prawem bojkocie. Wspomniane przepisy 
obowiązują również zagraniczne jednostki zależne amerykańskich firm i znajdują zastosowanie niezależnie od 
lokalizacji, w której prowadzimy działalność.
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Propozycje udziału w bojkocie mogą być subtelne i trudne do wykrycia. Do bojkotu 
dochodzi wtedy, gdy osoba fizyczna, grupa lub kraj odmawiają prowadzenia 
interesów z określonymi osobami lub krajami w ramach protestu, wyrazu 
dezaprobaty lub próby wymuszenia.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce przeciwdziałania bojkotom Tech Data.

Nielegalne wykorzystanie informacji wewnętrznych do transakcji handlowych
Pracownicy Tech Data mają dostęp do informacji „wewnętrznych” dotyczących naszej firmy lub innych 
notowanych na giełdzie firm, z którym prowadzimy interesy. Informacje wewnętrzne można scharakteryzować 
jako istotne, co oznacza, że mogłyby mieć wpływ na decyzję racjonalnie postępującego inwestora w zakresie 
kupna, sprzedaży lub przetrzymania akcji – jak i niepubliczne, co oznacza, że nie są powszechnie znane ogółowi 
osób zajmujących się handlem. Informacje zazwyczaj uznaje się za niepubliczne do momentu upłynięcia dwóch 
pełnych dni handlowych od dnia, w którym informacje te stały się dostępne publicznie.

Dostęp do informacji wewnętrznych zapewnia nieuczciwą przewagę przy osobistym zakupie lub sprzedaży akcji 
firmy. W związku z tym nie należy nigdy kupować ani sprzedawać akcji naszej firmy, jeżeli posiada się informacje 
wewnętrzne, nawet jeżeli decyzja dotycząca zakupu lub sprzedaży nie jest związana z tymi informacjami 
wewnętrznymi. W analogiczny sposób zabrania się wykorzystywania informacji wewnętrznych na temat partnera 
biznesowego podczas dokonywania transakcji obejmujących akcje tej firmy.

Angażowanie się w obrót papierami wartościowymi na podstawie informacji poufnych stanowi naruszenie polityki 
naszej firmy, przepisów o papierach wartościowych USA oraz przepisów w wielu innych krajach, w których 
prowadzimy działalność. Naruszenia tych przepisów wiążą się z sankcjami cywilnymi i karnymi dla podmiotów, 
które dopuściły się tych wykroczeń. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszej polityki może narazić osoby 
zaangażowane na działania dyscyplinarne, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy/umowy.

Poniżej podano częste przykłady informacji wewnętrznych:

 •  wiedza na temat trwającej lub proponowanej fuzji, przejęcia lub zbycia;

 •  wiedza dotycząca znaczącej sprzedaży aktywów;

 •  ogłoszenie podziału akcji lub emisji dodatkowych papierów 
wartościowych;

 •  zmiany w kierownictwie wyższego szczebla;

 •  informacje na temat istotnych nowych produktów, klientów lub 
dostawców.

W jaki sposób można chronić informacje należące do firmy:

 •  nie należy ujawniać informacji wewnętrznych jakimkolwiek osobom  
spoza Tech Data, w tym członkom rodziny czy przyjaciołom;

 •  należy unikać rozmawiania na temat informacji wewnętrznych  
ze współpracownikami, jeżeli nie jest to konieczne z biznesowego  
punktu widzenia.

W celu uzyskania dalszych informacji lub odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące tego, czy posiadane przez 
pracowników informacje można uznać za informacje wewnętrzne, należy zapoznać się z Polityką dotyczącą 
obrotu papierami wartościowymi na podstawie informacji poufnych Tech Data.
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Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Pojęciem prania pieniędzy określa się proces, w którym osoby fizyczne lub organizacje próbują ukrywać nielegalne 
środki finansowe lub zachować pozory ich legalności. Takie osoby fizyczne lub organizacje mogą również korzystać 
z usług innych podmiotów podczas wykonywania płatności w celu obejścia przepisów podatkowych lub innych 
przepisów. Tech Data zobowiązuje się przestrzegać przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i przepisów antyterrorystycznych. Kary za naruszenia obejmują wysokie grzywny nakładane w postępowaniu 
cywilnym lub karnym.

Do przykładów czynników mogących wskazywać na pranie pieniędzy należą:

• prośby o zapłacenie kwoty większej niż stosowna lub ustalona;

• płatności dokonywane z nietypowego konta;

• prośby o dokonanie płatności w innej walucie;

• prośby o dokonanie płatności w gotówce;

• płatności dokonywane przez podmioty zewnętrzne niepowiązane z danym kontem.

Więcej informacji na temat naszych programów dotyczących zgodności w sprawach związanych ze środkami 
pieniężnymi, przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi można uzyskać po skontaktowaniu 
się z Działem Zgodności Regulacyjnej.

Zewnętrzne zapytania
W celu ochrony naszej nazwy i marki tylko upoważnione osoby fizyczne mogą prowadzić rozmowy z podmiotami 
zewnętrznymi w imieniu naszej firmy. Zapytania ze strony mediów i inwestorów dotyczące działań biznesowych, 
wyników, planów lub stanowisk w kwestiach polityki publicznej należy kierować do Działu ds. Relacji 
z Inwestorami i Komunikacji Korporacyjnej lub działu odpowiedzialnego za PR dla danego kraju lub rejonu. Ponadto, 
pracownicy Tech Data nie mogą przedstawiać opinii na temat innych firm lub produktów bez odpowiedniego 
upoważnienia.

Możemy czasem otrzymywać żądania ze strony organów rządowych dotyczące naszej działalności. W przypadku 
otrzymania takiego żądania ujawnienia informacji należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Prawnym. 
Nie należy usuwać, niszczyć ani modyfikować jakichkolwiek dokumentów, danych lub rejestrów, które mogą być 
istotne w związku z żądaniem ze strony rządu.

Media społecznościowe
Korzystanie z mediów społecznościowych w celach prywatnych może wywierać niezamierzony wpływ na naszą 
firmę. Treści przekazywane przez pracowników mogą zostać uznane za oświadczenia Tech Data, jeżeli poruszają 
oni temat Tech Data lub naszych partnerów biznesowych w mediach społecznościowych. Tylko wyznaczeni 
pracownicy są upoważnieni do reprezentowania naszej firmy w mediach społecznościowych jakiegokolwiek rodzaju.

Od pracowników oczekuje się przestrzegania postanowień Polityki dotyczącej mediów społecznościowych 
Tech Data i postępowania w sposób profesjonalny podczas korzystania z mediów społecznościowych 
jakiegokolwiek rodzaju. Pracownikom zakazuje się wykorzystywania zasobów firmy do przesyłania materiałów 
o charakterze napastliwym, obraźliwym, nieprzyzwoitym lub niezgodnym z prawem.
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Działania w obrębie naszych społeczności

Odpowiedzialność społeczna biznesu
Tech Data dąży do tego, by być wzorem firmy odpowiedzialnej społecznie. Darowizny charytatywne i wolontariat 
na rzecz inicjatyw ekologicznych są wyrazem naszego zaangażowania w pozytywne oddziaływanie na 
społeczności, do których należą i w których pracują nasi pracownicy, oraz w inspirowanie naszych pracowników, 
aby czynili to samo.

Działalność polityczna i charytatywna
Tech Data wierzy we wspieranie i działanie na rzecz społeczności, w obrębie których prowadzimy działalność. 
Pracownicy zajmujący się wolontariatem muszą robić to we własnym wolnym czasie, o ile nie uzyskali zgody 
ze strony swojego kierownika, aby było inaczej. Darowizny na cele charytatywne ze strony firmy muszą uzyskać 
odpowiednie zezwolenie i zostać odpowiednio udokumentowane, a także być zgodne z lokalnymi przepisami, 
praktykami i politykami firmy. 

Darowizny przekazywane za pośrednictwem organizacji charytatywnych są czasami 
używane w celu zamaskowania łapówek. Pracownicy mają obowiązek upewnić się, 
czy darowizny wykonywane przez Tech Data nie są przekazywane z niewłaściwych 
powodów lub nie stanowią naruszenia przepisów antykorupcyjnych.

Tech Data z zasady nie zezwala na wykorzystanie jakichkolwiek środków pieniężnych lub aktywów firmy, takich 
jak placówki, urządzenia lub znaki towarowe, w kampaniach politycznych lub przez kandydatów politycznych. 
Pracownikom nie wolno ponadto wykorzystywać nazwy firmy podczas działalności politycznej bez uprzedniego 
uzyskania zezwolenia.

Poszanowanie dla środowiska – zrównoważony rozwój
Tech Data zdaje sobie sprawę, że ochrona środowiska i zrównoważony rozwój są kwestiami o kluczowym 
znaczeniu dla ogółu społeczeństwa, gospodarki, naszej działalności i pracowników. Dokładamy wszelkich starań, 
aby przestrzegać wszelkich stosownych przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wierzymy, że nasza 
działalność powinna być realizowana w sposób uwzględniający zrównoważony rozwój, recykling i wykorzystanie 
zasobów odnawialnych. Dążymy do tego, by być liderem w opracowywaniu najlepszych praktyk w tych obszarach 
w obrębie rynku dystrybucji technologii.




