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ನಮಮೂ CEO ಸಂದ�ೋಶ

“ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯಲ್್, 
ಓವ್ಪ ಉದೆೊ್ಯೀಗದಾತನಾಗಿ 
ಇಲ್ವೆೀ ನಮ್ಮ 
ಸಮುದಾಯಗಳ ಓವ್ಪ 
ಜವಾಬಾ್ಯರಿಯುತ 
ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಏನೆೀ 
ಮಾಡಿದರೊ ಎಲ್ವೂ 
ಅದರಲ್್ ಒಳಪಟಿಟೆರುತ್ತದೆ.”

ನಾನು Harsco ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನುನು ನಮಗೆ 

ಪರಾಸು್ತತಪಡಿಸಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್್ಮ ಅನಸುತಿ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನೀತಿ 

ಸಂಹಿತೆಯಲ್್, ಓವ್ಪ ಉದೆೊ್ಯೀಗದಾತನಾಗಿ ಇಲ್ವೆೀ ನಮ್ಮ 

ಸಮುದಾಯಗಳ ಓವ್ಪ ಜವಾಬಾ್ಯರಿಯುತ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಏನೆೀ 

ಮಾಡಿದರೊ ಎಲ್ವೂ ಅದರಲ್್ ಒಳಪಟಿಟೆರುತ್ತದೆ. ಒಳ ಳೆುಯ 

ನರಾ್ಪರಗಳ್ ಮತು್ತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕುಗಳನುನು ಮಾಡಿಕೆೊಂಡು 

ನಮ್ಮನುನು ನೆೈತಿಕ ದ್ಕಿಕುನೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಇದು ನಮ್ಮ ನೆೈತಿಕ 

ದ್ಕೊಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ Harsco ಮೌಲ್ಯಗಳನುನು ಪರಾತಿದ್ನದ ನಡವಳಿಕೆಗಳಾಗಿ 

ಹೆೀಗೆ ಬದಲ್ಸಬಹುದು ಎಂಬುದನುನು ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯು 

ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಗರಾತೆ ಜೆೊತೆಗೆ ವಾ್ಯಪಾರ ನಡೆಸಲು ಇದು 

ನಮಗೆ ಮಾಗ್ಪಸೊಚಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಯಾವುದಾದರೊ 

ಘಟಕದಲ್್ ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ, ಸೆೈಟ್ ನಲ್್ 

ಕೆಲಸದಲ್್ದಾದಗ ಇಲ್ವೆೀ ನೀವು ಬೆೀರೆ ಯಾವುದೆೀ ಸ್ಥಳದಲ್್ದಾದಗ, 

ಯಾವುದಾದರೆೊಂದು ಕಠಿಣ ನರಾ್ಪರವು ನಮಗೆ ಎದುರಾದಲ್್, 

ಇದನುನು ಬಳಸ್. ಕಾಯ್ಪ ಸಮಪ್ಪಕವಾಗಿದೆಯ್ೀ ಮತು್ತ ಅದು ನಮ್ಮ 

ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಬದಧಿವಾಗಿದೆಯ್ೀ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು 

ನಮಗೆ ಬೆೀಕೆಂದಾಗಲೆಲಾ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಮ್ೀಲೆ ಕಣಾಣಾಡಿಸ್.

ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಅಸ್ರಟೆತೆ ಇದದರೆ ಅಥವಾ 

ಏನು ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು ನಮಗೆ ಗೆೊತಿ್ತಲ್ದ್ದದರೆ, ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ 

ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕತೆ ವಿಭಾಗದ ಮಾ್ಯನೆೀಜರ್ ಇಲ್ವೆೀ 

ನಮ್ಮ ಇತರೆ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳೊೆಡನೆ ಚಚಿ್ಪಸ್. ನಮ್ಮ ನೀತಿ 

ಸಂಹಿತೆ, ನಮ್ಮ ನೀತಿಗಳ್, ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ಪವಿರಾನಗಳ್ ಅಥವಾ 

ಕಾನೊನುಗಳ್ ಎಲ್್ಯಾದರು ಉಲ್ಂಘಿಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ ಎಂದು 

ನಮಗನಸ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳನುನು ನೀವು ನೆೊೀಡಿದರೆ, 

Harsco ಸಮಗರಾತೆ ವರದ್ ವಿಭಾಗಕೆಕು ವರದ್ ಮಾಡಿ.

ಯಾವುದು ಸರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೆೊಂಡು ಅದನುನು ಮಾಡುವುದು 

ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಪರಾಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ- 

ಈ ಪರಂಪರೆಯು ತನನು ಸಾ್ಥಪನೆಯ ದ್ನದ್ಂದ ಸುಮಾರು 160 
ವರ್ಪಗಳರುಟೆ ವಿಸಾ್ತರವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯು 

ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳ್ ಮತು್ತ ಪರಸ್ರರನುನು ಸಂಪಕಿ್ಪಸುತ್ತವೆ. 

ಐಕ್ಯತೆಯಂದ್ಗೆ ಒಂದಾಗಿದೆದೀವೆ, ನಾವು ಪರಾತಿಯಬ್ಬರೊ 

ಯಶಸ್ಸೂಗಾಗಿ ಗುರುತರ ಕೆೊಡುಗೆಯನುನು ನೀಡುವುದನುನು 

ಮುಂದುವರಿಸುತೆ್ತೀವೆ.

ನಕ್ ಗಾರಾಸ್ ಬಗ್ಪರ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತು್ತ CEO
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ನಮಮೂ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗ� ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತ�

Harsco ನ ವಾ್ಯಪಾರದ ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಮತು್ತ ಮೌಲ್ಯಗಳ್ ಪರಸ್ರ ಬೆಸೆದುಕೆೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳ್ ಮೊಲ ಕಾಯ್ಪತತ್ವಗಳ್ ಮತು್ತ ಅಭಾ್ಯಸಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದುದ ನಮ್ಮ ಪಾತರಾದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ 

ಜಾಗತಿಕ Harsco ಎಂಟರ್ ಪೆರೈಸ್ ಕುರಿತು ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಾ್ಯಪಾರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಕೆೀಂದರಾದಲ್್ರುತ್ತದೆ.

ಹಾಸೆೊಕುೀ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಸಟೆಮ್ (ಹೆೊರ ವತು್ಪಲ)

ಸಾ್ವಧಿೀನಗಳ್ ಮತು್ತ ಸಾ್ವಮ್ಯಹರಣ: Harsco ಜಾಗತಿಕ 

ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉದೆದೀಶಗಳ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಆರಾರಿತ 

ತಂತರಾ ಅನುಷಾಠಾನವನುನು ಮಾಡುವುದು 

: ನರಂತರವಾಗಿ ವಾ್ಯಪಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತು್ತ ಸ್ರಾ್ಪತ್ಮಕ 

ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಲು ಕಠಿಣ ಮತು್ತ ಸ್್ಥರವಾದ 

ಕಾಯ್ಪವಿರಾನಗಳ್

ಪರಿಸರ, ಆರ�್ ೋಗ್ಯ ಮತುತು ಸುರಕ್ಷತ�: ಜನರಿಗೆ ಮತು್ತ ಗರಾಹಕೆಕು 

ಶೂನ್ಯ ಹಾನಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್್ಥಕ ಬದಧಿತೆಯಂದ್ಗೆ 

ಹೆೊಂದ್ಕೆಯಾಗುವ ಶಿಸು್ತಬದಧಿ ಕಾಯ್ಪಕರಾಮಗಳ್ ಮತು್ತ 

ಕಾಯ್ಪವಿರಾನಗಳ್ 

ನರಂತರ ಸುಧ್ರಣ�: ನಮ್ಮ ವಾ್ಯಪಾರದ ಎಲ್ ಅಂಶಗಳ 

ಸುರಾರಣೆಯ ಪಟುಟೆಹಿಡಿದ ಅನೆ್ವೀರಣೆ

ಪರಾತಿಭ್ ಅಭಿವೃದ್್ಧ: ನೌಕರರ ಜಿೀವಿತಾವಧಿಯ ಉದದಕೊಕು 

ವಾ್ಯಪಾರ ಯೀಜನೆಗೆ ಸರಿಹೆೊಂದುವಂತೆ ವೆೈಯುಕಿ್ತಕ 

ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತು್ತ ಸಾಧನೆಗೆ ಒತು್ತ ನೀಡುವಂತಹ  

ರಚನೆಯ ವಿರಾನ ಅನುಸರಿಸುವುದು

ಮೌಲ್ಯಗಳ್ (ಆಂತರಿಕ ಉಂಗುರ)

ಇಂಟಿಗ್ ರಿಟಿ: ನ�ೈತಿಕ ತತ್ವಗಳಿಗ� ರ್ಜಿಯ್ಗದ ಬದ್ಧತ�

ಗ್ರಾಹಕರನು್ನ ತೃಪತುಗ�್ ಳಿಸುವುದು: ತಮಮೂ ಅಗತ್ಯಗಳನು್ನ ಹಿೋಗ�ಂದು 
ಸ್ಥಿರವ್ಗಿ ಮೌಲ್ಯವನು್ನ ವಿತರಿಸುವ ಮ್ಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ 
ನಂಬಿಕ�ಯನು್ನ ಮತುತು ತೃಪ್ತು ಗ�ಲುಲವುದು

ಸ�ೋಪಮಿಡ�: ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸಕ್ರಾಯವ್ಗಿ ಪ್ಲ�್ ೊಳುಳುವಂತಹ 
ಪರಿಸರವನು್ನ ಸೃಷ್ಟೆಸ್

ನೌಕರರ ಕ್ಳಜಿ: ಸುರಕ್ಷಿತ, ಮನವಿ ಕ�ಲಸದ ವ್ತ್ವರಣವನು್ನ, 
ಮ್ರುಕಟ�ಟೆ-ಸ್ಪಧ್ಮಿತಮೂಕ ಪರಾಯೆ್ೋಜನಗಳು ಮತುತು ವ�ೈಯಕ್ತುಕ 
ಅಭಿವೃದ್್ಧ ಹ್ಡಿಕ�ಗ� ಬದ್ಧತ�

ಗೌರವ: ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಮತುತು ಅವರ ಕ�್ಡುಗ�ಗಳಿಗ� ಗೌರವ

ಗ�ಲುಲವ ಉತ್ಸಾಹ: ನಮಮೂ ನೌಕರರು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತುತು 
ಪ್ಲುದ್ರರಿಗ� ಅಸ್ಧ್ರಣವ್ದ ಮೌಲ್ಯವನು್ನ ನೋಡುವ 
ಮ್ಲಕ ಅವರನು್ನ ಗ�ಲ್ಲರಿ.
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1. ನೋತಿ ಸಂಹಿತ�ಗ� ನನ್ನ ಬದ್ದತ�

1.1 ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಉದೆದೀಶ 

1.2 ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅಭಿಪಾರಾಯ ಹಂಚಿಕೆೊಳ್ಳುವುದು 

1.3 ಸಮಗರಾತೆಯ ರೆೀಖೆ 

1.4 ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲ್ಂಘನೆಗಳ್

1.5 ಪರಾತಿೀಕಾರ ವಿರೆೊೀಧಿ ನೀತಿ

1.6 ಆಡಳಿತದ ಜವಾಬಾದರಿ

ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ನಮ್ಮ ದೆೈನಂದ್ನ ಕಾಯ್ಪಗಳನುನು 

Harsco ಮೌಲ್ಯಗಳ್ ರೊಪಾಂತರ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ನೀತಿಸಂಹಿತೆ ಬಳಸ್ದರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಅತು್ಯತ್ತಮ, 

ನಮ್ಮ ಸಹೆೊೀದೆ್ಯೊೀಗಿಗಳೆೊಂದ್ಗೆ ಮತು್ತ ಇತರರು 

ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಲು ಅವರೆೊಂದ್ಗೆ - ನೀವು ಒಂದು 

ವಿಜೆೀತ ತಂಡ ನರ್್ಪಸಬೆೀಕು.

ಇದು ಏಕ� ವಿಷಯವ್ಗುತತುದ�
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ನಾ್ಯಯಯುತವಾಗಿ, ಪಾರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕ ನಡತೆಗಳ್ 
ನೆೈತಿಕ ಸಂಸಕೃತಿಯ ಮೊಲಭೊತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಮತು್ತ 
ನೆೈತಿಕ ಸಂಸಕೃತಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪೆರಾೀರೆೀಪಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು 
ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನುನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊಲಕ, ನಮ್ಮ 
ಸಂಸಕೃತಿಗೆ ಪರಾಮುಖ ಕೆೊಡುಗೆದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ 
ಸಹೆೊೀದೆ್ಯೊೀಗಿಗಳೆೊಂದ್ಗೆ ಕೆಲಸದಲ್್ ನೆೈತಿಕತೆಯಂದ 
ವತಿ್ಪಸ್ದಾಗ - ಮತು್ತ ಯಾವ ಸ್್ವೀಕಾರಾಹ್ಪ ಮತು್ತ ಯಾವುದು ಅಲ್ 
ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತಾ್ಯಸವನುನು ಅಥ್ಪ ಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಬೆೀಕು- ನಾವು 
ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಗುರಿಗಳನುನು ಸಾಧಿಸಲು ತಯಾರಾದ ಒಂದು 
ಬಲವಾದ, ಹೆಚುಚು ಪೆರಾೀರಿತ ತಂಡವಾಗಬೆೀಕು. 

ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯು ಪರಾಪಂಚದಾದ್ಯಂತವಿರುವ ಎಲಾ್ Harsco 
ನೌಕರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೆೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ 
ನಮ್ಮ ಗುತಿ್ತಗೆದಾರರು, ಸಮಾಲೆೊೀಚಕರು, ಪರಾತಿನಧಿಗಳ್, 
ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ಮತು್ತ ಎಲಾ್ ಮೊರನೆೀ-ವ್ಯಕಿ್ತ ಉದ್ಯರ್ಗಳ್ ನಮ್ಮ 
ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಬಂಧನೆಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ 
ನಾವು ನರಿೀಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೀವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೆೀ Harsco ನ ಮೊರನೆೀ 
ವ್ಯಕಿ್ತಗಳೆೊಂದ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನುನು ಹೆೊಂದ್ದದರೆ ಯಾವುದೆೀ ಒಪ್ಂದ 
ಅಥವಾ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಸೆೀವಾ ಒಪ್ಂದ ಸೊಕ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನುನು 
ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಿಳು. ಹೆಚಿಚುನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 
ಇಲ್ವೆೀ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೊನು ಇಲಾಖೆ ಸಂಪಕಿ್ಪಸ್.

ನೋತಿ ಸಂಹಿತ�ಯ ಉದ�್ದೋಶ1.1
ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಿೀವ ತುಂಬಿ: ಸಮಗರಾತೆ, 
ಗಾರಾಹಕ , ಸೆೀರಿಸುವಿಕೆ, ನೌಕರರ ಕಾಳಜಿ, ಗೌರವ 
ಮತು್ತ ಗೆಲುವಿನ ಉತಾಸೂಹ.

ಕೆೊೀಡ್, ನಮ್ಮ ನೀತಿಗಳ್, ನಮ್ಮ 
ಕಾಯ್ಪವಿರಾನಗಳ್ ಮತು್ತ ಕಾನೊನನುನು 
ಅನುಸರಿಸ್.

ದುರಕೃತ್ಯದ ನೆೊೀಟವನುನು ಸಹ ತಪಿ್ಸ್.

ಪಾರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಿ, ನಾ್ಯಯಯುತ ಮತು್ತ 
ನಂಬಿಕೆದಾರರಾಗಿರಿ.

ಪರಾಶೆನುಗಳನುನು ಕೆೀಳಿರಿ.

ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಎಂದು ಖಚಿತವಿಲ್ದ್ದದಲ್್ 
ಸಲಹೆ ಪಡೆಯರಿ.

ಇದು ನನ್ನ ಉದ�್ ್ಯೋಗ
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Q. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್್ನ ಕೆಲ ಬೆೀಡಿಕೆಗಳ್ ನಮ್ಮ 

ನೀತಿಸಂಹಿತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಕಿಕುಂತ 

ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿರುವುದನುನು ತೆೊೀರುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಹೆಚುಚು ಕಟುಟೆನಟಾಟೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನುಸರಿಸ್ರಿ. 

ನೀವು ಅನಶಿಚುತತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರಾಶೆನುಯನುನು 

ಹೆೊಂದ್ದದರೆ, ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕ ಮಾತನಾಡಲು 

ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ 

ನೆೈತಿಕತೆ ಸಂಪಕಿ್ಪಸ್.

A.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?
ನಮ್ಮ ನೀತಿಸಂಹಿತೆ ಜಾಗತಿಕ ನೀತಿಸಂಹಿತೆ. ಯುನೆೈಟೆಡ್ 
ಸೆಟೆೀಟ್ಸೂ ಹೆೊರಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ U.S. ನಬಂಧನೆಗಳ್ 
ಸೆೀರಿದಂತೆ - ನಾವು ಹಲವು ದೆೀಶಗಳಲ್್ ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ ಕಾರಣ, 
ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್್ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಯಮಗಳಿಗೆ ನೀವೆೀ 
ಹೆೊಣೆಯಾಗಿರುತಿ್ತೀರಿ. ಕೆೊೀಡೆನುೊಂದ್ಗೆ ಸ್ಥಳಿೀಯ ಕಾನೊನು ಅಥವಾ 
ಕಸಟೆಮ್ ಘರ್ಪಣೆಗಳ್ ವೆೀಳ  ೆತಿೀವರಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಥವಾ ಸಂಪಕ್ಪ 
ಅನುಸರಿಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ & ಎಥಿಕ್ಸೂ ಅಥವಾ ಕಾನೊನು 
ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆಗಾಗಿ.

ನಮ್ಮ ನೀತಿಸಂಹಿತೆಯನುನು ಹೆೀಗೆ ಉಪಯೀಗಿಸುವುದು. ನಮ್ಮ 
ನೀತಿಸಂಹಿತೆ ಕಾನೊನು ಮಾಗ್ಪದಶ್ಪನಗಳ್ ಮತು್ತ ನೀವು 
ಸರಿಯಾದ ನರಾ್ಪರ ಅನುಸರಿಸಬೆೀಕಾದ ನೆೈತಿಕ ತತ್ವಗಳ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗೊ್ಯ, ಇದು ನೀವು ಕೆಲಸ 
ಎದುರಿಸಬೆೀಕಾಗಿ ಬರಬಹುದಾದ ಪರಾತಿ ನೆೈತಿಕ ಸ್್ಥತಿಯ್ೊಂದ್ಗೆ 

ಸಾಧ್ಯವಿಲ್. ನೀವು ನಮ್ಮ ನೀತಿಸಂಹಿತೆ ಆವರಿಸ್ರದ ಮತು್ತ 
ಸರಿಯಾದ ಮಾಗ್ಪವನುನು ಸ್ರಟೆವಾಗಿಲ್ದಂತಹ ಸಮಸೆ್ಯ 
ಎದುರಾದರೆ, ಸಹಾಯಕಾಕುಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೀಜರ್ ಅವರನುನು 
ಕೆೀಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್್ ಪಟಿಟೆ 
ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೆೀ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಿ್ಪಸ್. ಪರಾತಿ 
ಪರಿಸ್್ಥತಿಯಲ್್, ಯಾವಾಗಲೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥ್ಪದಲ್್ ಮತು್ತ ಧ್ವನ 
ತಿೀಪು್ಪ ಬಳಸ್. ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್್ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಮ್ಮ Harsco 
ಮಾಹಿತಿ ವಿನಮಯ ಪೆೊೀಟ್ಪಲ್ ಮೊಲಕ ನಮ್ಮ ವಿವರವಾದ 
ನೀತಿಗಳನುನು ನೀವು ಓದಬಹುದು. ನೀವು ಕಂಪನಯ ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ 
ಪರಾವೆೀಶವನುನು ಹೆೊಂದ್ಲ್ದ್ದದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೀಜರ್ ಅಥವಾ 
ಸ್ಥಳಿೀಯ ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ಪರಾತಿನಧಿ ನೀತಿಗಳನುನು 
ಒದಗಿಸುತಾ್ತರೆ.
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ನಾವು ಅನೆೈತಿಕ ವತ್ಪನೆ ಶಂಕಿಸ್ದಾದಗ ನಾವೆಲ್ರೊ 
ಮಾತನಾಡಲು ಜವಾಬಾದರಿ ಹಂಚಿಕೆೊಳ್ಳುತೆ್ತೀವೆ. ಇದು 
ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸವನುನು ಉತೆ್ತೀಜಿಸುತ್ತದೆ 
ಮತು್ತ ಒಂದು ಕಂಪನಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಖಾ್ಯತಿ ಹೆಚಿಚುಸುತ್ತದೆ. 
ಯಾವುದೆೀ ಕಾಳಜಿ ಯಾವುದೆೀ ಸಮಯದಲಾ್ದರೊ ಚಚಿ್ಪಸ್. 
ತಪು್ ಸಹಿಸದ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೀತಿಸಂಹಿತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ 
ನೀತಿಗಳ್, ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ಪವಿರಾನಗಳ್ ಅಥವಾ ಕಾನೊನು 
ಉಲ್ಂಘನೆಯಾಗಿರುವುದನುನು ಶಂಕಿಸ್ದದಲ್್ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ. 

ನಮಗೆ ಯಾವುದೆೀ ಪರಾಶೆನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನೀತಿಸಂಹಿತೆ 
ಉಲ್ಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಬಂದ ವೆೀಳ ,ೆ ನಮ್ಮ ತಕ್ಷಣದ 
ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರೆೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳ್ 

ತಪು್ಪಗಳಿಗ� ಅವಕ್ಶವಿಲಲ. ಮ್ತನ್ಡಿ!
ಈ ರಿೀತಿಯ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಳ್ ನಮಗೆ ಅಪಾಯ ತರಬಹುದು.

“ಇದು ನನನು ಸಮಸೆ್ಯ ಅಲ್.”

“ಇದು ಮತೆ್ತ ಸಂಭವಿಸುವವರೆಗೆ ನರಿೀಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೀನೆ.”

“ಕಂಪನ ಅದನುನು ನಭಾಯಸುತ್ತದೆ.”

“ಇಂತಹ ಸಣಣಾ ವಿಚಾರಕೆಕು, ಬೆಲೆಯ್ೀ ಇಲ್.”

“ಒಮ್್ಮ ಮಾತರಾ, ಇದು ಯಾರಿಗೊ ತೆೊಂದರಎ ಮಾಡುವುದ್ಲ.್”

“ಇದು ನನನು ಕೆಲಸ ಅಲ್.”

“ಇದು ಯಾವುದೆೀ ವ್ಯತಾ್ಯಸ ಆಗುವುದ್ಲ್.”

1.2
ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಅಥ್ಪಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಲು ಸೊಕ್ತ ಕರಾಮ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳುಲು 
ಉತ್ತಮ ಸಾ್ಥನದಲ್್ದಾದರೆ. ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರನುನು 
ಸಂಪಕಿ್ಪಸುವುದು ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನಸದ್ದದಲ್್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ 
ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕ ಮಾತನಾಡಿಲ್ ಮತು್ತ ಅವರ ಪರಾತಿಕಿರಾಯ್ಯ ತೃಪಿ್ತ 
ಇಲ್ದ್ದದರೆ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇತರ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ್ 
ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ನೀವು ನವ್ಪಹಣೆಯ ಸಂಪಕಿ್ಪಸಬಹುದು ಜಾಗತಿಕ 
ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕತೆ ಅಥವಾ ಸಮಗರಾತೆ ರೆೀಖೆ. ಈ ಮತು್ತ 
ಇತರ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ ಸಂಪಕ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆೊೀಡ್ ನ  
ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ್  ಪುಟದಲ್್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

ಮುಕತುವ್ಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕ�್ಳುಳುವುದು
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ಕಾನೊನುಪರವಾಗಿದೆ-
ಯ್ೀ?

ನಮ್ಮ  
ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜೆೊತೆ ಸರಿ 
ಹೆೊಂದುತ್ತದೆಯ್ೀ ?

ಹೌದು

ಇದು ನಮ್ಮ 
ನೀತಿಸಂಹಿತೆ 

ಮಾನದಂಡಗಳನುನು 
 ಪೂರೆೈಸುವುದೆೀ?

ಇದು ಬಹುಶಃ 
ಸಮಪ್ಪಕವಾಗಿದೆ.

ಇದನುನು  
ಮಾಡಬೆೀಡಿ

ಇದು ನಮ್ಮ 
ನೀತಿಗಳ್ ಮತು್ತ 

ಕಾಯ್ಪವಿರಾನಗಳಿ-
ಗೆ ಬದಧಿವಾಗಿದೆಯ್ೀ?

ನನನು ಕುಟುಂಬ 
ಮತು್ತ ಸೆನುೀಹಿತರು 
ಇದನುನು ತಿಳಿದರೆೀ 

ಉತ್ತಮವೆೀ?

ಇಲಲ

ಸರಿಯ್ದದ್ದನು್ನ ಮ್ಡಿ   

you ನೀವು ವತಿ್ಪಸುವ 
ಮೊದಲು, ನಮ್ಮನುನು 
ಕೆೀಳಿಕೆೊಳಿಳು:
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ಸಮಗರಾತ�ಯ ರ�ೋಖ�1.3
ನೀವು Harsco ಬಳಸ್ಕೆೊಂಡು ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ದ್ನ ಅಥವಾ 
ರಾತಿರಾ ಎನನುದೆೀ ಯಾವುದೆೀ ಸಮಯದಲ್್ ವರದ್ ಮಾಡಬಹುದು 
ಸ್ವತಂತರಾ ವರದ್. ಇದು ಒಂದು ಸಂಪನೊ್ಮಲವಾಗಿದುದ, ನಮ್ಮ 
ನೀತಿಸಂಹಿತೆ, ನಮ್ಮ ನೀತಿಗಳ್, ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ಪವಿರಾನಗಳ್ 
ಅಥವಾ ಕಾನೊನನುನು ಉಲ್ಂಘಿಸ್ರುವುದನುನು ಶಂಕಿಸ್ದದಲ್್ ನೀವು 
ಯಾವುದೆೀ ಸಮಯದಲ್್ ಬಳಸಬಹುದು.

ಸ್ವತಂತರಾ ವರದ್ಯನುನು ಯಾರು ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಿಸುತಾ್ತರೆ? 
ಸ್ವತಂತರಾ ವರದ್ಯನುನು ತೃತಿೀಯ ಸಂಸೆ್ಥಯು ನವ್ಪಹಿಸುತ್ತದೆ. 
ನೀವು ಜಗತಿ್ತನ ಎಲೆ್ಡೆ ಯಾವುದೆೀ ಸ್ಥಳದಲ್್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತರಲ್, 
ಫೆೊೀನ್ ಅಥವಾ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೊಲಕವಾಗಲ್ೀ ರಹಸ್ಯವಿರುವಂತೆ 
ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಹಂಚಿಕೆೊಳಳುಲು, ನೀವು ಸ್ವತಂತರಾ ವರದ್ ಲೆೈನ್, 
24/7 ಸಂಪಕಿ್ಪಸಬಹುದು. ನೀಮಗೆ ಕಾನೊನು ಅನುಮತಿ ಇದದಲ್್, 
ಅನಾಮರೆೀಯರಾಗಿಯ್ೀ ಉಳಿಯಬಹುದು. 

ಮುಂದೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ತನಖೆ 
ಮತು್ತ ಅನುಸರಣೆಗಾಗಿ Harsco ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಸಲ್ದೆ. 
ವರದ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ತನಖೆಯ ಸ್್ಥತಿ ಕುರಿತು 

ಪರಿಶಿೀಲ್ಸಬಹುದು ಮತು್ತ ಸ್ಷ್ಟೆೀಕರಣ ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚುನ 
ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಅಗತ್ಯವಿದದರೆ - ಪರಾಮುಖವಾಗಿ 
ನೀವು ಅನಾಮರೆೀಯವಾಗಿ ವರದ್ ಮಾಡಿದದಲ್್. ನೌಕರರಾಗಿ, 
ನೀವು ಯಾವುದೆೀ ತನಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಜವಾಬಾದರಿಯನುನು 
ಹೆೊಂದ್ರುತಿ್ತೀರಿ.

ಕೆಲವು ದೆೀಶಗಳಲ್್, ಸ್ವತಂತರಾ ವರದ್ಯನುನು ಕೆಲವು ನದ್್ಪರಟೆ 
ರಿೀತಿಯ ಸಂಹಿತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವರದ್ಗಳನುನು ಮಾತರಾ 
ಸ್್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕಕುಪತರಾ, 
ಲೆಕಕುಪರಿಶೆೊೀಧನೆ ಅಥವಾ ಲಂಚ ವಿರಯಗಳ್). ನೀವು 
ವಿರಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತಿದದಲ್್, ಅದು ಸ್ಥಳಿೀಯ 
ಕಾನೊನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳಿೀಯವಾಗಿ 
ನವ್ಪಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಮಗರಾತೆ ವರದ್ ತಜ್ಞರು ಮರಳಿ ನಮ್ಮನುನು 
ಸ್ಥಳಿೀಯ ನವ್ಪಹಣೆಗೆ ನದೆೀ್ಪಶಿಸುತಾ್ತರೆ.

Q. ನನಗೆ ಏನಾದರೊ ತಪು್ ಅನನುಸ್ದರೆ, ನನನು ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕ, 
ನವ್ಪಹಣೆ ಇನೆನುೊಂದು ಸದಸ್ಯ, ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ & 
ನೆೈತಿಕತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತರಾ ವರದ್ ಸಂಪಕಿ್ಪಸುವುದು 
ಉತ್ತಮವೆೀ?

A.
ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?

ಒಂದು ಮತೆೊ್ತಂದಕಿಕುಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇರಲೆೀಬೆೀಕೆಂದ್ಲ್. ನಮಗೆ 

ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಎನಸುವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ಬಳಸ್. ನಮ್ಮ 

ಕಾಳಜಿಗಳನುನು ನೀವು ಹಂಚಿಕೆೊಳ್ಳುವುದೆೀ ಪರಾಮುಖ ವಿರಯ.

ಫೋನ್ ಮ್ಲಕ ವರದ್ ಮ್ಡಿ:

ಯು.ಎಸ್.: 866-203-4957

ಅಥವ್ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನಲ್ಲ ವರದ್ ಮ್ಡಿ: 
ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಕ್ ಮ್ಡಿ

http://compliance.harsco.com/
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ಸಂಪೂಣ್ಪ ತನಖೆ ನಂತರ, ಯಾರಾದರೊ ನೀತಿಸಂಹಿತೆ, ನಮ್ಮ 
ನೀತಿಗಳನುನು ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ಪವಿರಾನಗಳ್ ಅಥವಾ ಕಾನೊನು 
ಸೊಕ್ತ ಕರಾಮಗಳ ಉಲ್ಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಲ್್ 
ಸೊಕ್ತ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಕಾಯ್ಪವನುನು ಮಾಡುವುದು. 
ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ ಸತ್ಯ ಅವಲಂಬಿಸ್, ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲ್ಂಘನೆಗಳ್ 
ಉದೆ್ಯೊೀಗ ಮುಕಾ್ತಯ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧ ಕಾನೊನು ಮುಕಾ್ತಯಕೆಕು 
ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ನಮಮೂ ನೋತಿ ಸಂಹಿತ�ಯ ಉಲಲಂಘನ�ಗಳು1.4

ಕಾಯಬೆೀಡಿ; ನೀವು ಶಂಕಿಸ್ರುವುದು 
ತಪಾ್ಗಿದದಲ್್, ಈಗಿನಂದಲೆೀ ಮಾತನಾಡಿ.

ಸಮಸೆ್ಯಯ ಕುರಿತು ಸಂವಹನ 
ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
ಪಾರಾಮಾಣಿಕ ಮತು್ತ ಸಂಪೂಣ್ಪವಾಗಿಡಿ.

ನೀವು ನಂಬಿದ ಮೊಲ ವರದ್ಗಳ 
ಸಮಯದಲ್್ ನೆೈಜವಾಗಿರಿ.

ನೀವು ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳುವ ಕರಾಮದ ಕುರಿತು 
ಖಚಿತವಾಗಿರದ್ದದಲ್್, ನಮ್ಮ 
ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳಲ್್ನ ಒಂದರಿಂದ 
ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೆೊಳಿಳು.

ಇದು ನನ್ನ ಉದ�್ ್ಯೋಗ

Q. ನಾನು, ನನನು ಸಹೆೊೀದೆ್ಯೊೀಗಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಯಂದ 
ಕದ್ಯುತಿ್ತದಾದಳ  ೆಎಂದು ನಂಬುತೆ್ತೀನೆ, ಆದರೆ ಅವಳ್ 
ಸೆನುೀಹಿತೆಯಾಗಿದುದ ಮತು್ತ ಅವಳಿಗೆ ತೆೊಂದರೆ ತರಲು 
ಬಯಸುವುದ್ಲ್.

ಅನೆೈತಿಕ ವತ್ಪನೆ ಎಲ್ರ ಮ್ೀಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ 
ಹೆೊಂದ್ದೆ ಮತು್ತ ಸೆ್ಥೈಯ್ಪ, ಖಾ್ಯತಿ ಮತು್ತ ಇಡಿೀ ಕಂಪನ 
ಯ್ೊೀಗಕೆೀಮ ಮ್ೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಬಹುದು. ನಮಗೆ 
ಗೆೊತಿ್ತದದರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಹೆೊೀದೆ್ಯೊೀಗಿಗಳ್ 
ಕದ್ಯುತಿ್ತದಾದರೆಂದು ಅನಸ್ದರೆ, ನೀವು ಏನನಾನುದರೊ 
ಹೆೀಳಬೆೀಕು. ಸೊಕ್ತತೆಯು ಎಲ್ದರ ಕುರಿತು ವೆೈಯಕಿ್ತಕ 
ಸಮಗರಾತೆಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾದಾಗ ಮಾತನಾಡಿ.

A.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?
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ಪರಾತಿೋಕ್ರ ವಿರ�್ ೋಧಿ ನೋತಿ1.5
ನಮ್ಮ ನೆೈತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸುವುದು 
ಪರಾತಿಯಬ್ಬರ ವಾ್ಯಪಾರ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ನೀವು 
ಸರಿಯಾದುದನೆನುೀ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಯಾಗಿ, ನಾವು 
ವಿಶಾ್ವಸ ಕಾಳಜಿ ಹಂಚಿಕೆೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾರಾದರೊ ಅದರ ವಿರುದಧಿ 
ಪರಾತಿೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಹಿಸುವುದ್ಲ್. ವಿಶಾ್ವಸ ಎಂದರೆ ನೀವು 
ನಜ ಎಂದು ಪಾರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಂಬುವ ವಿರಯವನುನು ವರದ್ 
ಮಾಡುವುದು ಮತು್ತ ಹಾನಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ವರದ್ಯನುನು 

Q. ನಾನು ಘಟನೆಯ ವರದ್ ಸಮಗರಾತೆ ಓಣೆ ಸಂಪಕಿ್ಪಸಲು 
ಬಯಸುವೆ, ಆದರೆ ನನನು ವಿಭಾಗದಲ್್ ಎಲ್ರೊ ಅದರ ಬಗೆಗೆ 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತಾ್ತರೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಇದೆ.

ಎಲಾ್ ಪರಾಶೆನುಗಳನುನು ಮತು್ತ ಕಾಳಜಿಗಳ್ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ 
ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು ರಹಸ್ಯವಿರುವಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತನಖೆ 
ಪರಾಕಿರಾಯ್ ಸಮಯದಲ್್, ಸಮಸೆ್ಯಯನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು 

A.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?

ಕಾನೊನನಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವಂತೆ ತಿಳಿದುಕೆೊಳ್ಳುವ 
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆರಾರದ ಮ್ೀಲೆ ನಾವು ಮಾತರಾ ಮಾಹಿತಿ 
ಹಂಚಿಕೆೊಳ್ಳುತೆ್ತೀವೆ. ನೀವು ಸಂಭವನೀಯ ವರದ್ ನೀಡುವದನುನು 
ಉಲ್ಂಘನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತನಖೆಗೆ ಸಹಕಾರ ವಿರುದಧಿ ಸೆೀಡು 
ತಿೀರಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲಾಗುತಿ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಪರಾತಿೀಕಾರ 
ವರದ್ ನೀಡಿ.

ಮಾಡದ್ರುವುದು. ಪರಾತಿೀಕಾರ ಭಯ ಬೆೀಡ ಅಥವಾ ಪರಾಶೆನುಗಳನುನು 
ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿಗಳನುನು ಹಂಚಿಕೆೊಂಡಿದದಕೆಕು ನಮ್ಮನುನು ವಿರೆೊೀಧಿಸುವ 
ಅವಕಾಶ ಅನುತೆ್ತೀಜಿಸುತೆ್ತೀವೆ. ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ದದಲ್್ ಅಥವಾ 
ಪರಾತಿೀಕಾರ ನೆೊೀಡಿದದಲ್್, ವರದ್ ಮಾಡಿ.

Harsco ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ12
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ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನುನು ನದೆೀ್ಪಶಿಸುವ ಅಥವಾ ಅದಕೆಕು ಮಾಗ್ಪದಶ್ಪನ 
ನೀಡುವ Harsco ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು ಮತು್ತ ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರು 

ಮತು್ತ ಇತರರು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೊಲಕ 
ಮಾದರಿಯಾಗಿರುತಾ್ತರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ನೀತಿಸಂಹಿತೆ 
ಗೌರವಿಸ್ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಪದಗಳ ಮತು್ತ ಕಾಯ್ಪಗಳ 
ಸಮಗರಾತೆಯನುನು ಉನನುತ ಗುಣಮಟಟೆದಲ್್ ಮಾದರಿ 
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ನೀವು ನವಾ್ಪಹಕ, ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕ 
ಅಥವಾ ಅದೆೀ ರಿೀತಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿದದಲ್್, ಪರಾತಿದ್ನ 
ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನುನು ಪಾಲ್ಸಲು ನರ್್ಮಂದ 
ನರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡವು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ 
ಕುರಿತು ಅಥ್ಪಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿದೆಯ್ೀ ಮತು್ತ ಅದನುನು 
ಬಳಸುತ್ತದೆಯ್ೀ ಹಾಗೊ ಕಾಯ್ಪವಿರಾನಗಳ್ ಮತು್ತ 
ತಮ್ಮ ಪಾತರಾಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಆಂತರಿಕ 
ನಯಂತರಾಣಗಳ ಕುರಿತು ನವಿೀಕೃತವಾಗಿದೆಯ್ೀ 
ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಿಳು.

ನೌಕರರಲ್್ ಪರಾತಿೀಕಾರದ ಭಯವಿಲ್ದೆೀ 
ಆರಾಮದಾಯಕ ಕಾಳಜಿಯಂದ ಅಭಿಪಾರಾಯ 
ಪೆರಾೊೀತಾಸೂಹಿಸುವ ಅನುಸರಣೆಯರುವ 
ಸಂಸಕೃತಿಯನುನು ರಚಿಸ್. ನೆೈತಿಕ, ಕಾನೊನುಬದಧಿ 
ನೀತಿಯಲ್್ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಆಸಕಿ್ತ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಿಳು ಮತು್ತ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ಮತು್ತ ನೌಕರರಿಗೆ 
ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವಾಗ ಅನುಸರಣೆ ಪರಾಯತನುಗಳನುನು 
ಪರಿಗಣಿಸ್. ನೌಕರರು ನೆೈತಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತು್ತ 
Harsco ನೀತಿಗಳ ಅನುಸರಣೆಗಿಂತ ವಾ್ಯಪಾರ 
ಫಲ್ತಾಂಶಗಳ್ ಎಂದ್ಗೊ ಮುಖ್ಯವಲ್ ಎಂಬುದನುನು 
ಅಥ್ಪ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿರುವುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಿಳು.

ಆಡಳಿತದ ಜವ್ಬ್್ದರಿ1.6

ನೀವು ನಾಯಕತ್ವದ ಒಂದು ಸಾ್ಥನದಲ್್ ಇದದರೆ, 
ನರ್್ಮಂದ ಇದನುನು ನರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ…

ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಲ್್ ಶೆರಾೀರಠಾತೆಯ ಸೊಫೂತಿ್ಪ  
ತುಂಬಿ

ಸಲಹೆ ಮತು್ತ ಅಭಿಪಾರಾಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲನುನು 
ಮುಕ್ತ ವಾಗಿರಿಸ್ಕೆೊಳಿಳು.

ನಮ್ಮ ನೌಕರರು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನುನು ಓದಲು 
ಮತು್ತ ಅನುಸರಿಸಲು ಹಾಗೊ ಯಾವುದೆೀ 
ಪರಾಶೆನುಗಳ್ ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿಗಳಿದದಲ್್ ನಮಗೆ ಕೆೀಳಲು 
ಅವರಿಗೆ ಸಕಿರಾಯವಾಗಿ ಪೆರಾೊೀತಾಸೂಹಿಸ್.

ನಮ್ಮ ಪರಾದೆೀಶಕೆಕು ಅನ್ವಯಸುವ ಆಂತರಿಕ 
ನಯಂತರಾಣಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸ್.

ಸೊಕ್ತ ನವ್ಪಹಣೆ, ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ & 
ನೆೈತಿಕತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತರಾ ವರದ್ ನೀತಿಸಂಹಿತೆ, 
ನೀತಿ ಅಥವಾ ಕಾಯ್ಪವಿರಾನದ 
ಉಲ್ಂಘನೆಗಳನುನು ವರದ್ ಮಾಡಿ.

ಇದು ನನ್ನ ಉದ�್ ್ಯೋಗ

Q. ಉದೆ್ಯೊೀಗಿ, ಅವಳ ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕ ಹಾಗೊ ಮತೆೊ್ತಬ್ಬ 
ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಸಂಭವನೀಯ ನೀತಿ 
ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲ್ಂಘನೆ ಕುರಿತು ಚಚಿ್ಪಸಲು ನನನು ಬಳಿ 
ಬಂದ್ದಾದರೆ.

ಎಚಚುರಿಕೆಯಂದ ಆಲ್ಸ್ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಜೆೊತೆಗೆ ಎಲಾ್ 

ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಹಂಚಿಕೆೊಳಳುಲು ಉದೆ್ಯೊೀಗಿಯನುನು 

ಪೆರಾೊೀತಾಸೂಹಿಸ್. ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ & ನೆೈತಿಕತೆ, 

ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತರಾ ವರದ್ ಘಟನೆಯ 

ವರದ್ ಬಗೆಗೆ ಉದೆ್ಯೊೀಗಿಗೆ ಸಹಾಯ ಅಗತ್ಯವಿದದರೆ ಸಮಸೆ್ಯ 

ಸ್ರಟೆನೆ ಮಾಡಿಕೆೊಳಿಳು, ಮತು್ತ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.

A.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?
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2. ಸಹಕ್ರ್ಮಿಕರ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಬದ್ಧತ�

2.1 ಸೆೀಪ್ಪಡೆ 
2.2 ತಾರತಮ್ಯ ರಹಿತ 
2.3 ಕಿರುಕುಳ ಮುಕ್ತ 
2.4 ಆರೆೊೀಗ್ಯ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತೆ

ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಯಾಗಿ, ನಾವು ಅನೆೀಕ ರಾರಟ್ಗಳ್ 

ಮತು್ತ ಸಂಸಕೃತಿಯ ಜನರ ಅಕಕುಪಕಕುದಲ್್ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತೆ್ತೀವೆ. ನಾವು ಇತರರ ವಿವಿಧ ದೃಷ್ಟೆಕೆೊೀನಗಳನುನು 

ಗೌರವಿಸಬೆೀಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಿನನುತೆಗಳ ಹೆೊರತಾಗಿಯೊ, 

ನಾವು Harsco ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಯ 

ಮಾಗ್ಪದಶ್ಪನ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಸಮಗರಾತೆಯನುನು 

ಒಂದುಗೊಡಿವೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸ್ಕೆೊಳಳುಬೆೀಕು.

ಇದು ಏಕ� ವಿಷಯವ್ಗುತತುದ�
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ನಮ್ಮ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯತೆ ಕೆಲಸದ ಹೆಮ್್ಮಯ ಮೊಲವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ 
ಭಿನಾನುಭಿಪಾರಾಯಗಳನುನು ಗೌರವಿಸುತೆ್ತೀವೆ ಮತು್ತ ಪರಾತಿ ಉದೆ್ಯೊೀಗಿಯ 

ಸ�ೋಪಮಿಡ�2.1
ಅನನ್ಯ ಕೆೊಡುಗೆಗಳನುನು ದೃಷ್ಟೆಕೆೊೀನಗಳ್ ಮತು್ತ ಕಲ್ನೆಗಳನುನು 
ಸಾ್ವಗತ ಮಾಡುತೆ್ತೀವೆ. ನಾವು ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡುವಲೆ್ಲಾ್ 

15Harsco ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ
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ತ್ರತಮ್ಯ ರಹಿತ

ನಾವು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶದ ಉದೆ್ಯೊೀಗಿಗಳಾಗಿದೆದೀವೆ. ನಮ್ಮ ನೀತಿಗಳ್ 
ಕಾನೊನುಬಾಹಿರ ತಾರತಮ್ಯ ನಷೆೀಧಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲಾ್ ಉದೆೊ್ಯೀಗ- 
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿರಯಗಳ್ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೆೀಮಕ, ಪರಾಚಾರ) ವ್ಯಕಿ್ತಯ 
ಸಾಧನೆ ಮತು್ತ ಕೆಲಸ ವಿದಾ್ಯಹ್ಪತೆಗಳ್ ಆಧರಿಸ್ವೆ.

Q. ನನನು ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕ ನಾನು ಹೆಚುಚು ಜವಾಬಾದರಿಗಳನುನು ಕೆೀಳಿದಾಗ 
ನನನುನುನು ನಲ್ಪಕ್ಷಿಸುತಾ್ತರೆ, ಮತು್ತ ಇದಕೆಕು ಕಾರಣ ನನನು ಜನಾಂಗ 
ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನನನು ಅಭಿಪಾರಾಯ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿರುದಧಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ತದೆ ಎಂದು 
ಭಾವಿಸ್ದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿರಯ ತನಖೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ್,ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ & ನೆೈತಿಕತೆ 
ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತರಾ ವರದ್ ಮಾಹಿತಿ - ನಮ್ಮ ಅನೆೀಕ 
ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ ಒಂದಕೆಕು ನೀವು ವರದ್ ಮಾಡಿ. ವರದ್ಗಳನುನು 
ಪಡೆದ ನವಾ್ಪಹಕರು ಸೊಕ್ತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಗರಾಹ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.

A.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?

2.2
Harsco, ಅನೆೀಕ ರಾರ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ತನ್ನದೆೀ ಆದ 
ಕಾನೊನುಗಳು, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 
ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾನೊನಿನ ಉತ್ತಮ 
ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ - ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ 
- ನಿಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು 
ಗೌರವಾನ್ವಿತತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೆೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
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ಕ್ರುಕುಳ ಮುಕತು2.3

ನಮಗ� ಗ�್ ತಿತುರಬ�ೋಕು

ಕಿರುಕುಳ ಸೆರಿದಂತೆ ಇದು ಅನೆೀಕ ಸ್ವರೊಪಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳುಬಹುದು ಆದರೆ ಅದಕೆಕುೀ ಸ್ೀರ್ತವಾಗಿಲ್:

•  ಬೆೀರೆಯವರ ಕುರಿತು ದುರುದೆದೀಶದ ವದಂತಿಗಳ್ 
ಅಥವಾ ಅವಮಾನ ಮಾತುಗಳನುನು ಹರಡುವುದು 

•  ಆಕರಾಮಣಕಾರಿ ಮತು್ತ ಅಶಿ್ೀಲ ರಿೀತಿಯ ಜೆೊೀಕ್ 
ಹೆೀಳ್ವುದು 

•  ಒಬ್ಬರನುನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ರುವುದು ಅಥವಾ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ, 
ಅಭಿಪಾರಾಯಗಳನುನು, ಹಿನೆನುಲೆ ಕುರಿತು ಯಾರಾದರೊ 
ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವದು 

•  ಇರಟೆವಿಲ್ದ ಸ್ಶಿ್ಪಸುವುದು ಅಥವಾ  
ಲೆೈಂಗಿಕ ಪರವಾಗಿ ಕೆೀಳ್ವುದು 

• ಬೆದರಿಕೆ ಹಿಂಸೆ, ಹಾನ ಅಥವಾ ಸೆೀಡು

ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಕಿರುಕುಳ, ಬೆದರಿಸುವ ಮತು್ತ ನಂದನಾ ನೀತಿ ರಹಿತ 

ಪರಿಸರದಲ್್ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು 

ನಂಬುತೆ್ತೀವೆ. ನಮ್ಮ ನೀತಿಗಳ್ ಯಾವುದೆೀ ಇರಟೆವಿಲ್ದ 

ನೀತಿಯನುನು ನಷೆೀಧಿಸುತ್ತದೆ - ಅದು ದೆೈಹಿಕ, ಮೌಖಿಕ ಅಥವಾ 

ದೃಶ್ಯ - ಆಕರಾಮಣಕಾರಿ ಸೃಷ್ಟೆಸುವ, ಪರಾತಿಕೊಲ ಅಥವಾ 

ಬೆದರಿಸುವ ಪರಿಸರವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. 

ಅದು ಲೆೈಂಗಿಕ ಅಥವಾ ಲೆೈಂಗಿಕೆೀತರವಾಗಿದದರೊ, ಮತು್ತ Harsco 
ಉದೆ್ಯೊೀಗಿ ಅಥವಾ ನಾವು ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡುವವರಲ್್ನ 

ಬೆೀರೆೊಬ್ಬರಿಂದ ಆಗಿದದರೊ ನೀತಿಗೆ ಬದಧಿವಾಗಿದುದ ನಾವು ಯಾವುದೆೀ 

ಕಿರುಕುಳ ಸಹಿಸುವುದ್ಲ್. ನೀವು ಕಿರುಕುಳವನುನು ನೆೊೀಡಿದರೆ 

ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸ್ದರೆ, ಅದನುನು ತಕ್ಷಣ ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ, 

ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಗರಾತೆ 

ರೆೀಖೆ ಗೆ ವರದ್ ಮಾಡಿ.
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Q. Q.ನನನು ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರು ಬಂದು ಪದೆೀಪದೆೀ ಅವರ ಜೆೊತೆ 
ಸುತಾ್ತಡಲು ನನಗೆ ಕೆೀಳಿದಾದರೆ. ನಾನು ಇಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತು್ತ 
ನನಗೆ ಆಸಕಿ್ತ ಇಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆೀಳಿದೆದೀನೆ. ಇದ್ೀಗ ಅವರು 
ನನನುನುನು ನೆೊೀಡಿದಾಗ ಕಣುಣಾ ರ್ಟುಕಿಸುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ನನಗೆ 
ತಿೀರಾ ಮುಜುಗರವುಂಟುಮಾಡುತಾ್ತರೆ.

ನಮಗೆ ಮೌಲ್ಯವಿರುವ ಮತು್ತ ಗೌರವವಿರುವ ಮತು್ತ 
ಕಿರುಕುಳದ್ಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕಾಯ್ಪಸ್ಥಳವನುನು ಹೆೊಂದುವ 
ಅಹ್ಪತೆ ನಮಗಿದೆ. ಈ ನಡವಳಿಕೆಯನುನು ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ 
ವಿಭಾಗ, ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ 
ಸಮಗರಾತೆ ಲೆೈನ್ ಗೆ ವರದ್ ಮಾಡಿ.

ಇತಿ್ತೀಚಿನ ಸಭೆಯಂದರಲ್್, ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ 
ಫೀನ್ ನಲ್್ರುವ ನದ್್ಪರಟೆ ರಾರ್್ಪಕ ಪಂಗಡದವರನುನು 
ಅವಮಾನಗೆೊಳಿಸುವ ಜೆೊೀಕ್ ಗಳನುನು ಓದಲು 
ಪಾರಾರಂಭಿಸ್ದಾದರೆ. ಜೆೊೀಕ್ ಗಳ್ ಅವಮಾನಕರವೆಂದು ನನಗೆ 
ಕಂಡುಬಂದ್ದೆ ಆದರೆ ಸಭೆಯಲ್್ರುವ ಪರಾತಿಯಬ್ಬರೊ ಅದನುನು 
ಕೆೀಳಿ ನಗುತಿ್ತದದರು.

Harsco ಉದೆೊ್ಯೀಗಿಗಳ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರನುನು 
ಒಳಗೆೊಂಡು ಯಾವುದೆೀ Harsco ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ 
ಈ ಪರಾಕಾರದ ಗೌರವ ಚು್ಯತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನುನು ನಾವು 
ಸಹಿಸುವುದ್ಲ್. ಘಟನೆಯನುನು ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ 
ನೆೈತಿಕತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಗರಾತೆ ಲೆೈನ್ ಗೆ ವರದ್ ಮಾಡಿ.

A. A.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?
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ಆರ�್ ೋಗ್ಯ ಮತುತು ಸುರಕ್ಷತ�

ಕೆಲಸದ ಗಾಯಗಳ್ ಮತು್ತ ಕಾಯಲೆಗಳನುನು ತೆೊಡೆದುಹಾಕುವ 
ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟೆ ನಮ್ಮ ನೌಕರರ ಆರೆೈಕೆ ಮೌಲ್ಯದಲ್್ ಹುದುಗಿದೆ 
ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ನೌಕರರು, ಗಾರಾಹಕರು, ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಮತು್ತ 
ಸಮುದಾಯಗಳನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿನಾ್ಯಸಗೆೊಳಿಸಲಾದ ಸುಸ್್ಥರ 
ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸಕೃತಿಯನುನು ಪೆರಾೀರೆೀಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ 
ಆರೆೊೀಗ್ಯ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹಾಸೆೊಕು್ಪ ಬದಧಿತೆಯು ಎಲಾ್ ಕೆಲಸದ 
ಗಾಯಗಳ್ ಮತು್ತ ಕಾಯಲೆಗಳನುನು ತಡೆಗಟಟೆಬಹುದು ಎಂಬ ನಮ್ಮ 
ನಂಬಿಕೆಯಲ್್ ನೆಲೆಗೆೊಂಡಿದೆ. ಎಲಾ್ ಹಾಸೆೊಕುೀ್ಪ ಉದೆೊ್ಯೀಗಿಗಳ್ ಮತು್ತ 
ಗುತಿ್ತಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮತು್ತ ಅವರ ಸಹೆೊೀದೆೊ್ಯೀಗಿಗಳ್ 
ಮತು್ತ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್್ ಇತರರ ಜವಾಬಾದರಿಯನುನು ಹೆೊಂದ್ರುತಾ್ತರೆ.

ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೊಲಕ ಮುನನುಡೆಸಲು, ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾಯ್ಪಗಳ್ 
ಅಥವಾ ರರತು್ತಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸೊಕ್ತ ಕರಾಮಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಲು 
ಮತು್ತ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳುಲು ಮತು್ತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತು್ತ 
ಆರೆೊೀಗ್ಯಕರ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನುನು ಸೃಷ್ಟೆಸುವ ನಡವಳಿಕೆಗಳನುನು 
ಸಕಿರಾಯವಾಗಿ ಉತೆ್ತೀಜಿಸಲು ನಾವೆಲ್ರೊ ಬಾಧ್ಯತೆಯನುನು ಹೆೊಂದ್ದೆದೀವೆ.

2.4

ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ 
– ವ್ಯವಹಾರ ಗುರಿಯನುನು ಪೂರೆೈಸಲು ಎಂದ್ಗೊ 
ಸುರಕ್ಷತೆಯಂದ್ಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಬೆೀಡಿ.

ಯಾವುದೆೀ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯ, ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ 
ಗಾಯವನುನು ತಕ್ಷಣವೆೀ ವರದ್ ಮಾಡಿ.

ಎಲಾ್ ಅಪಾಯದ ವಿಶೆ್ೀರಣೆಗಳ್ ನೀಡಿ

ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತರಬೆೀತಿ ಪಡೆದುಕೆೊಳಳುದೆೀ ಇರುವ 
ಯಾವುದೆೀ ಕಾಯ್ಪವನುನು ಪರಾಯತಿನುಸಬೆೀಡಿ.

ಯಾವಾಗಲೊ ಕೆಲಸವನುನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರಿೀತಿಯಲ್್ 
ಮಾಡಿ - ಅದನುನು ಮಾಡುವ ಸುಲಭವಾದ ಅಥವಾ 
ವೆೀಗವಾದ ಮಾಗ್ಪವಿದದರೊ ಸಹ.

ಸಹೆೊೀದೆೊ್ಯೀಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತು್ತ ಯೀಗಕೆೀಮದ 
ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ ಮತು್ತ ಅನಗತ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ 
ಕುರಿತು ತಕ್ಷಣವೆೀ ಕಾಯ್ಪಪರಾವೃತ್ತರಾಗುವಂತೆ 
ಅವರನುನು ಒತಾ್ತಯಸ್.

ಇದು ನನ್ನ ಉದ�್ ್ಯೋಗ
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ಕತ್ಪವ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಪವು Harsco ಗೆ 
ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಿಸುವ ಪರಾತಿಯಬ್ಬರಿಗೆ ಮೊಲಭೊತ 
ಅಗತ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯಪಾನ, ಕಾನೊನುಬಾಹಿರ 
ಔರಧಗಳ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನುನು ಮಾಡುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಪವನುನು ಕುಂದ್ಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೆೀ ಔರಧ 
ಅಥವಾ ಔರರೆೊೀಪಚಾರದ ಸೊಕ್ತವಲ್ದ ಅಥವಾ ಅಸುರಕ್ಷಿತ 
ಬಳಕೆಯ ವಿರುದಧಿ ಎಲಾ್ Harsco ಕಾಯ್ಪಸ್ಥಳಗಳ್ ಕಟುಟೆನಟಿಟೆನ 
ನೀತಿಯನುನು ಹೆೊಂದ್ವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ 
ಸಹೆೊೀದೆೊ್ಯೀಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆಗಿದೆ. 

Q.Q. Q.ಯಾರೆೊೀ ಒಬ್ಬರು ಕಾಯ್ಪವನುನು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವಿರಾನದಲ್್ 
ನವ್ಪಹಣೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನುನು ನಾನು ಗಮನಸ್ದೆದೀನೆ, 
ಆದರೆ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬೆೀರೆ ವಿಭಾಗದಲ್್ 
ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಿಸುತಿ್ತದಾದರೆ.

ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೆೀ ಆಗಿರಲ್, ನಾವೆಲ್ರೊ 
ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣಕೆಕು ಜವಾಬಾದರರಾಗಿದೆದೀವೆ. 
ತಕ್ಷಣವೆೀ ನಮ್ಮ ಕಳವಳಗಳನುನು ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರು 
ಅಥವಾ ಮತೆೊ್ತಬ್ಬ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ವರದ್ ಮಾಡಿ. 
ಕರಾಮವನುನು ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳುವುದು ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ 
ಹಾನಯನುನು ತಡೆಗಟಟೆಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. 
ಸಹೆೊೀದೆೊ್ಯೀಗಿಯಬ್ಬರ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಅಪಾಯದಲ್್ದೆ 
ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಭಾವಿಸ್ದರೆ ಅವರೆೊಂದ್ಗೆ ನೆೀರವಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶವನುನು ತೆಗೆದುಕೆೊಳಿಳು.

ನನನು ಸಹೆೊೀದೆೊ್ಯೀಗಿಯಬ್ಬರ ಬಾಯಯಂದ ಮದ್ಯಪಾನದ 
ವಾಸನೆ ಬರುತಿ್ತದೆ ಮತು್ತ ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್್ ವಿಚಿತರಾವಾಗಿ 
ವತಿ್ಪಸುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್್ ಮದ್ಯಪಾನ 
ಮಾಡಿರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕಳವಳವುಂಟಾಗಿದೆ.

ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್್ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕೆಕು ಬರುವ ಮೊದಲು 
ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಉದೆೊ್ಯೀಗಿಗಳ್ ಪರಾತಿಯಬ್ಬರನೊನು 
ಅಪಾಯಕಿಕುೀಡು ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಯಾರಾದರೊ ಕತ್ಪವ್ಯ ಮಾಡಲು 
ಸಮಥ್ಪರಾಗಿಲ್ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣವೆೀ 
ಅದನುನು ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರು, EH&S, ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ 
ವಿಭಾಗ, ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕತೆ ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ 
ನಮ್ಮ ಸಮಗರಾತೆ ಲೆೈನ್ ಗೆ ವರದ್ ಮಾಡಿ.

ಸಹೆೊೀದೆೊ್ಯೀಗಿಯಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್್ 
ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಅದನುನು ಅವರು ವರದ್ ಮಾಡಲು 
ಬಯಸುವುದ್ಲ್.

ಗಾಯವು ಎಷೆಟೆೀ ಚಿಕಕುದಾಗಿದದರೊ ಅದನುನು ವರದ್ 
ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಸಹೆೊೀದೆೊ್ಯೀಗಿಗೆ ತಿಳಿಸ್. 
ಘಟನೆಯನುನು ತಕ್ಷಣವೆೀ ವರದ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ 
ಸಹೆೊೀದೆೊ್ಯೀಗಿ ಅಗತ್ಯ ವೆೈದ್ಯಕಿೀಯ ಗಮನವನುನು ಪಡೆಯಲು 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಭವಿರ್ಯದ 
ಅಪಾಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಕರಾಮ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳುಲು ನಮ್ಮ 
ಕಂಪನಗೊ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಓವ್ಪ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಉಂಟಾದ 
ವರದ್ ಮಾಡದ ಚಿಕಕು ಪರಾಮಾಣದ ಗಾಯವು ಬೆೀರೆೊಬ್ಬರಿಗೆ 
ಗಂಭಿೀರ ಗಾಯವಾಗುವುದಕೆಕು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು 
ಏಕೆಂದರೆ ಇದನುನು ವರದ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದ್ಲ್, ತನಖೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದ್ಲ್ ಮತು್ತ ಮೊಲ ಕಾರಣವನುನು 
ತೆೊಡೆದುಹಾಕಲಾಗಿರುವುದ್ಲ್.

A.A. A.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?

ಅನ್ವಯಸುವ ಕಾನೊನಗೆ ಸುಸಂಗತವಾಗಿ ಮಾದಕ 
ಪದಾಥ್ಪ ಮತು್ತ ಮದ್ಯಪಾನದ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ 
ಉದೆೊ್ಯೀಗಿಗಳನುನು ಪರಿೀಕ್ಷಿಸುವ ಹಕಕುನುನು ನಾವು 
ಕಾಯದರಿಸ್ದೆದೀವೆ.

Harsco ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ20
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V

3. ಕಂಪನಯ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಬದ್ಧತ�

3.1 ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿ
3.2 ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್್ತ
3.3 ಕಂಪನಯ ಸ್ವತು್ತಗಳ್
3.4 ವ್ಯವಹಾರದ ದಾಖಲೆಗಳ್
3.5 ಬಾಹ್ಯ ಸಂವಹನಗಳ್
3.6 ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ
3.7 ಹಿತಾಸಕಿ್ತಯ ಸಂಘರ್ಪಗಳ್
3.8 ಉಡುಗೆೊರೆಗಳ್ ಮತು್ತ ಮನರಂಜನೆ

ಕಂಪನಯನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವೆಲ್ವೂ ಒಟಿಟೆಗೆ 
ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಿಸುತೆ್ತೀವೆ. ಇದರಥ್ಪ ನಾವು ನೆೊೀಡುವ ಮತು್ತ 
ಸ್ಶಿ್ಪಸುವ, ಕಟಟೆಡಗಳ್, ಸಾಧನ ಮತು್ತ ಇತರ ಭೌತಿಕ 
ಸ್ವತು್ತಗಳಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನುನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ನಾವು 
ಆಲೆೊೀಚನೆಗಳ್, ಕಾಯ್ಪನೀತಿಗಳ್ ಮತು್ತ ಪರಾಕಿರಾಯ್ಗಳನೊನು 
ಸಹ ರಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೀವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳನುನು ನಾವು ಕಳಳುತನ, ಹಾನ, 
ನರುಪಯುಕ್ತಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆ, ನಂದನೆ ಮತು್ತ ದುಬ್ಪಳಕೆಯಂದ 
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುತೆ್ತೀವೆ.

ಇದು ಏಕ� ವಿಷಯವ್ಗುತತುದ�
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ಗೌಪ್ಯ ಮ್ಹಿತಿ

ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯು ನಮ್ಮ ಕಂಪನ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ 
ಗಾರಾಹಕರು, ಪರಾತಿಸ್ಧಿ್ಪಗಳ್, ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ಅಥವಾ 
ಮಾಜಿ ಉದೆೊ್ಯೀಗಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ನಾವು ಅದನುನು ನಮ್ಮರಟೆಕೆಕುೀ 
ಇಟುಟೆಕೆೊಳ್ಳುತೆ್ತೀವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ 
ಆಚರಣೆಗಳ್

ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯು ಉದೆೊ್ಯೀಗಿಗಳ್, ಗಾರಾಹಕರು, 
ಸಂಭಾವ್ಯ ಗಾರಾಹಕರು, ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ಮತು್ತ ವ್ಯವಹಾರ 
ಪಾಲುದಾರರು ನಮೊ್ಮಂದ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೆೊಳ್ಳುವ ಖಾಸಗಿ, 
ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಡೆೀಟಾವನುನು ಸಹ 
ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಡೆೀಟಾ ಮತು್ತ 
ಗೌಪ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಡೆೀಟಾದ ಸಂಗರಾಹಿಸುವಿಕೆ, ಶೆೀಖರಣೆ, 
ಬಳಕೆ ಮತು್ತ ಹಂಚಿಕೆೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲೆ ಭರವಸೆ 
ಇಟಿಟೆರುತಾ್ತರೆ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನುನು 
ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದಾಗ ಮಾತರಾ ಪಡೆಯುವ, ಬಳಸುವ 
ಮತು್ತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೊಲಕ ಆ ಭರವಸೆಯನುನು 
ಗೌರವಿಸುತೆ್ತೀವೆ.

ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಗುರುತಿಗೆ ಟೆರಾೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವೆೈಯಕಿ್ತಕವಾಗಿ 
ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿ (PII) ಕುರಿತು ಪರಾಮುಖವಾಗಿ 
ಎಚಚುರದ್ಂದ್ರಿ. ಕಂಪನಯಾಗಿ, ಅನ್ವಯಸುವ ಡೆೀಟಾ ರಕ್ಷಣೆ 
ಕಾನೊನುಗಳ್ ಮತು್ತ ನಬಂಧನೆಗಳ ಪರಾಕಾರವಾಗಿ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ 
ಡೆೀಟಾವನುನು ಸಂಗರಾಹಿಸುವ, ಶೆೀಖರಿಸುವ, ಪರಾಕಿರಾಯ್ಗೆೊಳಿಸುವ 
ಮತು್ತ ವಗಾ್ಪಯಸುವ ಬಾಧ್ಯತೆಯನುನು ಹೆೊಂದ್ದೆದೀವೆ. 
ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಂದ ನೀಡಿರುವ PII ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು. 
ಅನ್ವಯಸುವ ಕಾನೊನು ಅನುಮತಿಸದ ಹೆೊರತು ವೆೈಯಕಿ್ತಕ 
ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದ್ಲ.್

3.1
ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು PII ನವ್ಪಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, 
ಅಧಿಕಾರ ಹೆೊಂದ್ರುವ ಮತು್ತ ಅದನುನು ಕಾನೊನು ಬದಧಿವಾದ 
ವ್ಯವಹಾರ ಉದೆದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತರಾ ಅಗತ್ಯ ಹೆೊಂದ್ರುವ 
ಜನರೆೊಂದ್ಗೆ ಮಾತರಾ ಹಂಚಿಕೆೊಳಿಳು. ಕಾಯ್ಪವನುನು ಸಾಧಿಸಲು 
ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದಕೆಕು ಮಾತರಾ ನೀವು ಹಂಚಿಕೆೊಕಳ್ಳುವ ಮಾಹಿತಿಯ 
ಪರಾಮಾಣವನುನು ರ್ತಿಗೆೊಳಿಸ್.

ಆಪಾದ್ತ ದುರಕೃತ್ಯಕೆಕು ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಯಾವುದೆೀ ಸಕಾ್ಪರಿ 
ಏಜೆನಸೂಯಂದ್ಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ನಮ್ಮ ಸಾಮಥ್ಯ್ಪವನುನು 
ಕೆೊೀಡ್ ನಲ್್ ಯಾವುದೊ ರ್ತಿಗೆೊಳಿಸುವುದ್ಲ್.

ನಮಗ� ಗ�್ ತಿತುರಬ�ೋಕು
ಸಹೆೊೀದೆೊ್ಯೀಗಿಗಳ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ 
ನವ್ಪಹಣೆ ಮಾಡುವ ಯಾರಿಗಾದರೊ PII 
ಸಂಬಂಧಿಸ್ರಬಹುದು ಮತು್ತ ಇಂತಹ ರೊಪದಲ್್ 
ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:

• ವೆೈದ್ಯಕಿೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ್

• ಪರಿಹಾರ ಮತು್ತ ಪರಾಯೀಜನದ ಡೆೀಟಾ

• ಬಾ್ಯಂಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ

• ತೆರಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳ್
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Q.

A.

ಮತೆೊ್ತಂದು ವಿಭಾಗದ ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರೆೊಬ್ಬರು 
ನನನು ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಇಮ್ೀಲ್ ವಿಳಾಸವನುನು ಹಲವಾರು 
ಸಹೆೊೀದೆೊ್ಯೀಗಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಪಾರಾರಂಭದ ದ್ನಾಂಕಗಳನುನು 
ಕೆೀಳಿದಾದರೆ. ಇದು ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು 
ಅವರು ತಿಳಿಸ್ದಾದರೆ.

ನಾವು ಉದೆೊ್ಯೀಗಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆಯನುನು ಗೌರವಿಸುತೆ್ತೀವೆ ಮತು್ತ 
ಉದೆೊ್ಯೀಗಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಕಾನೊನುಬದಧಿ ವ್ಯವಹಾರ 
ಉದೆದೀಶಕೆಕು ಅಗತ್ಯವಾದಾಗ ಮಾತರಾ ಹಂಚಿಕೆೊಳ್ಳುತೆ್ತೀವೆ. ಈ 
ಉದಾಹರಣೆಯು ನಮ್ಮ ಮಾನದಂಡವನುನು ಪೂರೆೈಸುವುದ್ಲ್. 
ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಬಹಿರಂಗಗೆೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿಲ್ 
ಎಂಬುದಾಗಿ ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್.

Q. ನಮ್ಮ ಅತಿೀ ದೆೊಡ್ಡ ಪರಾತಿಸ್ಧಿ್ಪಗಳ ಒಬ್ಬರ ಬಳಿ 
ನಾನು ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಿಸುತಿ್ತದೆ ಮತು್ತ ನನನು ಮಾಜಿ 
ಉದೆೊ್ಯೀಗದಾತರಿಂದ   
  
  
.Harsco

ನೀವು Harsco ನ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೆಯ್ೀ, 
ಹಿಂದ್ನ ಉದೆೊ್ಯೀಗದಾತರ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ರಕ್ಷಿಸಲೊ 
ಸಹ ನೀವು ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರುತಿ್ತೀರಿ. ನೀವು ಈ ಜ್ಾನವನುನು 
ನಮ್ಮರಟೆಕೆಕುೀ ಇರಿಸ್ಕೆೊಳಳುಬೆೀಕು.

A.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?

ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರಿೀತಿಯಲ್್ 
ಸಂಗರಾಹಿಸ್ ಮತು್ತ ಶೆೀಖರಿಸ್.

ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಅದನುನು ಸ್್ವೀಕರಿಸಲು 
ಅಧಿಕಾರ ಹೆೊಂದ್ರುವವರೆೊಂದ್ಗೆ ಮಾತರಾ 
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್.

ನಮ್ಮ ಸಂಭಾರಣೆಯನುನು ಆಲ್ಸಲಾಗುವ ಅಥವಾ 
ಕಾಗದದ ಕೆಲಸವನುನು ನೆೊೀಡಬಹುದಾದ 
ಸಾವ್ಪಜನಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್್ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
ಎಂದ್ಗೊ ಚಚಿ್ಪಸಬೆೀಡಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್್ ಎಂದ್ಗೊ ರಹಸ್ಯ 
ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಹಂಚಿಕೆೊಳಳುಬೆೀಡಿ ಅಥವಾ 
ಅದನುನು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ದ ನೆಟ್ ವಕ್್ಪ ಗಳಲ್್ 
ಕಳ್ಹಿಸಬೆೀಡಿ.

ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಮತು್ತ ಸಂರಕ್ಷಿದ 
ಸಂಗರಾಹಣೆಯನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ಸೊಕ್ತ 
ರಕ್ಷಣೆಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ ಮೊಲಕ ರಹಸ್ಯ 
ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಕಳಳುತನದ್ಂದ ಮತು್ತ ಸೊಕ್ತವಲ್ದ 
ಬಳಕೆಯಂದ ರಕ್ಷಿಸ್.

ಇದು ನನ್ನ ಉದ�್ ್ಯೋಗ
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ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್್ತಯು (IP) ಕೆಲವು ರಿೀತಿಗಳಲ್್ ಭೌತಿಕ ಆಸ್್ತಗಿಂತ 
ಹೆಚುಚು ತುತಾ್ತಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್್ತಗಳಲ್್ 
ಪೆೀಟೆಂಟ್ ಗಳ್, ಟೆರಾೀಡ್ ಮಾಕ್್ಪ ಗಳ್, ಕೃತಿಸಾ್ವಮ್ಯಗಳ್, 
ವಿನಾ್ಯಸಗಳ್, ಅನೆ್ವೀರಣೆಗಳ್ ಮತು್ತ ವಾ್ಯಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳ್ 
ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ವಿಶೆೀರ ಜ್ಾನವನುನು ಮತು್ತ ಹಲವು 
ಜನರ ತಂಡಕಾಯ್ಪವನುನು ಮತು್ತ ಹಲವಾರು ವರ್ಪಗಳ ಪರಿಶರಾಮ 
ಕಾಯ್ಪವನುನು ಪರಾತಿನಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ IP ಒಂದು ಪರಾಮುಖ 
ಅಂಶವಾಗಿದುದ ಇದು ನಮಗೆ ಮಾಕೆ್ಪಟ್ ಪೆ್ೀಸ್ ನಲ್್ ಸ್ರಾ್ಪತ್ಮಕ 
ಪರಾಯೀಜನವನುನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಸೆೊಕು್ಪದಲ್್ ನಮ್ಮ ಉದೆೊ್ಯೀಗದ 
ಸಮಯದಲ್್ ನೀವು ರಚಿಸುವ ಯಾವುದೆೀ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ 
ಆವಿಷಾಕುರಗಳ್ ಹಾಸೆೊಕು್ಪಗೆ ಸೆೀರಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ್ರಲ್.

ಬೌದ್್ಧಕ ಆಸ್ತು

ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ

ಕಂಪನಗಳ IP ಅನುನು ಗೌರವಿಸ್. ಅನುಮತಿ ಇಲ್ದೆಯ್ೀ 
ಅದನುನು ಯಾರೆೊಂದ್ಗೊ ಹಂಚಿಕೆೊಳಳುಬೆೀಡಿ.

ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರೆೊಂದ್ಗೆ 
ಮಾತರಾ IP ಹಂಚಿಕೆೊಳಿಳು.

ನೀವು Harsco ತೆೊರೆದರೆ, ಯಾರೆೊಂದ್ಗೊ ನಮ್ಮ IP 
ಹಂಚಿಕೆೊಳಳುಬೆೀಡಿ.

ಇದು ನನ್ನ ಉದ�್ ್ಯೋಗ

3.2
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ನಮಗ� ಗ�್ ತಿತುರಬ�ೋಕು

IP ಇವುಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:

•  ದರದ ಯೀಜನೆಗಳ್, ಮುನೊಸೂಚನೆಗಳ್ 
ಮತು್ತ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ್

• ವಿವರವಾದ ಉತ್ನದದ ಮಾಹಿತಿ

•  ಮಾಕೆ್ಪಟಿಂಗ್, ಮಾರಾಟಗಳ್ ಮತು್ತ 
ವಿತರಣೆಯ ಕಾಯ್ಪನೀತಿಗಳ್

•  ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ಮತು್ತ ಗಾರಾಹಕರ 
ಪಟಿಟೆಗಳ್

•  ಉತಾ್ದನಾ ವಿರಾನಗಳ್ ಮತು್ತ 
ತಂತರಾಗಳ್

ನಮ್ಮ ಪರಾತಿಸ್ಧಿ್ಪಗಳಲ್್ ಒಬ್ಬರು ಸಂಶೊೀಧನೆ ಮಾಡಿದ 
ಹೆೊಸ ತಯಾರಿಕೆ ಪರಾಕಿರಾಯ್ಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು 
ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ದಾದರೆ. ಯೀಜನೆಗಳ್ ಇನೊನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ 
ಆದರೆ ಅನೆ್ವೀರಣೆಯು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಕೆಕು ದೆೊಡ್ಡ ರಿೀತಿಯಲ್್ 
ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ದಾದರೆ.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?

Q. A. ನಮ್ಮ ಪರಾತಿಸ್ಧಿ್ಪಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ  ಯಾವುದೆೀ  
ಮೊರನೆೀ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳ ವಾ್ಯಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳನುನು ನಾವು 
ಗೌರವಿಸುತೆ್ತೀವೆ. ನಮಗೆ ಆಸಕಿ್ತಯಲ್ ಮತು್ತ ಇದರಂತಹ 
ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಂಚಿಕೆೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಸ್್ವೀಕಾರಾಹ್ಪವಲ್ 
ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್. ಘಟನೆಯನುನು ನಮ್ಮ 
ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗಕೆಕು ವರದ್ ಮಾಡಿ.

25Harsco ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ
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ಕಂಪನಯ ಸ್ವತುತುಗಳು

ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನುನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಬಳಸುವ ಯಾವುದೆೀ 
ವಸು್ತವು ಕಂಪನಯ ಸ್ವತಾ್ತಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಸ್ವತು್ತಗಳಲ್್ 
ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ, ಆಸ್್ತಪಾಸ್್ತ, ಸಾಧನ ಮತು್ತ ನಾವು 
ಬಳಸುವ ಪೂರೆೈಕೆಗಳ್ ಮತು್ತ ನಾವು ಕಾಯಾ್ಪಚರಿಸುವ ಕಂಪನ 
ವಾಹನಗಳ್ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳನುನು ರಕ್ಷಿಸುವ 
ಜವಾಬಾದರಿಯನುನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೆೊಳ್ಳುತೆ್ತೀವೆ. ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ 
ಸ್ವತು್ತಗಳನುನು ಉದೆದೀಶಿತವಾದ ಉದೆದೀಶಗಳಿಗೆ ಮಾತರಾ ಬಳಸ್ 
ಮತು್ತ ಯಾವುದೆೀ ಶಂಕಿತ ಕಳವು, ಹಾನ, ದುಬ್ಪಳಕೆ ಅಥವಾ 
ನಂದನೆಯನುನು ವರದ್ ಮಾಡಿ. 

ಭೌತಿಕ ಸ್ವತು್ತಗಳಲ್ ್ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ ಗಳ್, ಲಾ್ಯಪ್ ಟಾಪ್ ಗಳ್, ಸೆಲ್ 
ಫೀನ್ ಗಳ್ ಮತು್ತ ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ ಗಳಂತಹ ಎಲೆಕಾಟ್ನಕ್ 
ಸಾಧನಗಳೊ ಸಹ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳ್ 
ಜೆೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಮತು್ತ ಸಂವಹನವನುನು ಸಂಗರಾಹಿಸಲು, 
ಮರುಪಡೆಯಲು ಮತು್ತ ಪರಾಸರಣ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಸ್ಸಟೆಂಗಳ್, 
ನೆಟ್ ವಕ್್ಪ ಗಳ್ ಮತು್ತ ಸಾಫ್ಟೆ ವೆೀರ್ ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆ ಮತು್ತ 
ಭದರಾತೆಯನುನು ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳ್ಳುವುದು ಪರಾಮುಖವಾಗಿದೆ. ಕಳವು 
ಮತು್ತ ಅನಧಿಕೃತ ಬಳಕೆಯಂದ ನಮ್ಮ ತಂತರಾಜ್ಾನವನುನು ರಕ್ಷಿಸ್. 
ಕಾಯ್ಪ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಇತರ ದೊರದ ಸ್ಥಳಕೆಕು ಎಲೆಕಾಟ್ನಕ್ 
ಸಾಧನವನುನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊೀದರೆ, ಅವುಗಳನುನು 
ಎಲಾ್ ಸಮಯದಲ್ ್ನಮ್ಮ ಬಳಿಯ್ೀ ಇಟುಟೆಕೆೊಳಿಳು.

3.3

ನಮ್ಮ ಎಲೆಕಾಟ್ನಕ್ ಸ್ವತು್ತಗಳನುನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾಕುಗಿ 
ಜವಾಬಾದರಿಯನುನು ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳುಲು…

ಯಾರಿಗೊ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ದೆಯ್ೀ ಕಂಪನಯ 
ಎಲೆಕಾಟ್ನಕ್ ಸಾಧನಗಳನುನು ಎರವಲು 
ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳುಲು, ಬಳಸಲು ಅಥವಾ ಪರಾವೆೀಶಿಸಲು 
ಅನುಮತಿಸಬೆೀಡಿ.

ಎಂದ್ಗೊ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಫ್ಟೆ ವೆೀರ್ ಅಪಿ್ಕೆೀಶನ್ 
ಗಳನುನು ಯಾವುದೆೀ ಕಂಪನ ಸಾಧನದಲ್್ 
ಸಾ್ಥಪಿಸಬೆೀಡಿ ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಲೆೊೀಡ್ ಮಾಡಬೆೀಡಿ.

ಅನಧಿಕೃತ ನೆಟ್ ವಕ್್ಪ ಅಥವಾ ಸಾಧನದ ಮೊಲಕ 
ಎಂದ್ಗೊ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ವಕ್್ಪ ಪರಾವೆೀಶಿಸಬೆೀಡಿ.

ಎಂದ್ಗೊ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ ವಡ್್ಪ ಗಳನುನು 
ಹಂಚಿಕೆೊಳಳುಬೆೀಡಿ.

ಇದು ನನ್ನ ಉದ�್ ್ಯೋಗ
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Q.

A.

ಮನೆಯಲ್್ನ ಕೆಲವು ದೆೊಡ್ಡ ಪರಾಮಾಣದ ವಸು್ತಗಳನುನು 
ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್್ ಸಾಗಿಸುವುದಕಾಕುಗಿ Harsco ವಾಹನವನುನು 
ಎರವಲು ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳುಲು ನಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೀನೆ. ವಾಹನವು 
ಸೆೊೀಮವಾರದ ತನಕ ಯಾರಿಗೊ ಅಗತ್ಯವಿಲ್

ನಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳ್ ವ್ಯವಹಾರ ಉದೆದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಆಗಿದೆ. 
ಅವುಗಳನುನು ನೀವು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರ ಮುಂಚಿತ ಲ್ಖಿತ 
ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ದೆಯ್ೀ ನಮ್ಮ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಎರವಲು 
ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್.

ನಮಗ� ಗ�್ ತಿತುರಬ�ೋಕು

ದೊರವಾಣಿಗಳಂತಹ ಕಂಪನ ಸ್ವತು್ತಗಳ 
ಸಾಂದಭಿ್ಪಕವಾದ, ನಾ್ಯಯಸಮ್ಮತ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ 
ಬಳಕೆಯನುನು ಈ ಮಟಟೆದವರೆಗೆ 
ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

• Harsco ಗೆ ವೆಚಚುವು ಪರಾಮುಖವಾಗಿರುವುದ್ಲ್.

•  ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಇತರರ 
ಕೆಲಸದೆೊಂದ್ಗೆ ಅಡಿ್ಡಪಡಿಸುವುದ್ಲ್.

•  ಇದು ನಮ್ಮ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ 
ಸದಸ್ಯರ ಪರಾಯೀಜನಕಾಕುಗಲ್ ಉದೆದೀಶಿತವಾಗಿಲ್.

Q. ಕೆಲವು ಸಾಧನವನುನು ಕಾಯಾ್ಪಚರಿಸುವಾಗ ನಾನು 
ಆಕಸ್್ಮಕವಾಗಿ ಘಟಕದಲ್್ ನೆಗಗೆನುನು ಮಾಡಿದೆದೀನೆ, ಆದರೆ ಅದು 
ಕಾಣುವುದೊ ಇಲ್.

ಎಷೆಟೆೀ ಚಿಕಕುದಾಗಿದದರೊ ನಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿ 
ವಹಿಸಲು ಮತು್ತ ಯಾವುದೆೀ ಹಾನಗಳನುನು ವರದ್ ಮಾಡಲು 
ನಾವೆಲ್ರೊ ಜವಾಬಾದರಿಯುತರಾಗಿದೆದೀವೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬ 
ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರಿಗೆ ಪಾರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್.

A.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?

ಕಂಪನ ಸ್ವತು್ತಗಳ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತು್ತ ಎಂಬ 
ರಿೀತಿಯಲ್್ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್.

ನಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳನುನು Harsco-ಸಂಬಂಧಿತ 
ವ್ಯವಹಾರಕೆಕು ಮಾತರಾ ಬಳಸ್.

ನಮಗೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಇರದ ಹೆೊರತು 
ಎಂದ್ಗೊ ಸ್ವತು್ತಗಳನುನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಬೆೀಡಿ, 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೆೀಡಿ ಅಥವಾ ಬೆೀರೆಯವರಿಗೆ 
ನೀಡಬೆೀಡಿ. 

ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ್ಸಟೆಂಗಳಲ್್ ರಚಿಸುವ, ಸಂಗರಾಹಿಸುವ, 
ಕಳ್ಹಿಸುವ, ಹಂಚಿಕೆೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಲೆೊೀಡ್ 
ಮಾಡುವ ಯಾವುದೆೀ ಸಂಗತಿಗಳ್ Harsco ಗೆ 
ಸೆೀರಿರುತ್ತವೆ ಮತು್ತ ಕಾನೊನು ಅನುಮತಿಸುವ 
ಮಟಿಟೆಗೆ ನಮಗೆ ಸೊಚಿಸದೆಯ್ೀ ಸ್ಸಟೆಂಗಳನುನು 
ನಾವು ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಎಂದ್ಗೊ Harsco ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ ಗಳ್ ಅಥವಾ 
ಸ್ಸಟೆಂಗಳನುನು ಕಾನೊನುಬಾಹಿರ, ನಂದನಾತ್ಮಕ, 
ತಾರತಮ್ಯದ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆಯ ವಿರಯವನುನು 
ಕಳ್ಹಿಸಲು, ಸ್್ವೀಕರಿಸಲು, ವಿೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ 
ಡೌನ್ ಲೆೊೀಡ್ ಮಾಡಲು; ಯಾರಿಗಾದರೊ ಕಿರುಕುಳ 
ನೀಡಲು; ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ತಿಳಿಸಲು 
ಬಳಸಬೆೀಡಿ.

ಇದು ನನ್ನ ಉದ�್ ್ಯೋಗ
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ವ್ಯವಹ್ರದ ದ್ಖಲ�ಗಳು

ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳ್ ಮತು್ತ ದಾಖಲೆಗಳ್ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸ್್ಥತಿಯ 
ಪರಾತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಪರಾಮುಖ ವ್ಯವಹಾರದ ನರಾ್ಪರಗಳನುನು 
ನಾವು ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳುವ ಮೊಲಾರಾರವಾಗಿದೆ. ನಖರವಾಗಿ 
ದಾಖಲಾತಿಯನುನು ಇಟುಟೆಕೆೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ 
ಯಶಸ್್ವ ಕಾಯಾ್ಪಚರಣೆಯನುನು ನವ್ಪಹಿಸಲು ಪರಾಮುಖವಾಗಿದೆ, 
ಇದರ ಜೆೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶೆೀರುದಾರರ ವಿಶಾ್ವಸಗೆೊಳಿಸಲು 
ಮತು್ತ ಕಾನೊನು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ನೀತಿಗಳ ಅನುಸರಣೆಗೊ 
ಪರಾಮುಖವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಮಯಕೆಕು 
ಸರಿಯಾಗಿ, ನಖರವಾಗಿ ಮತು್ತ ಸಂಪೂಣ್ಪವಾಗಿರುವುದು ಮತು್ತ 
ಎಂದ್ಗೊ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳ್ ಮತು್ತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್್ ಡೆೀಟಾ 
ನಮೊದ್ಸುವಾಗ ಎಂದ್ಗೊ ತಪಾ್ಗಿ ತಿದದದೆೀ ಇರುವುದು, 
ಹಾದ್ ತಪಿ್ಸದೆೀ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಊಹಿಸದೆೀ ಇರುವುದು 
ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರೆಗು್ಯಲೆೀಟರಿ ಸಲ್್ಕೆಗಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನುನು 
ನೀವು ಸ್ದಧಿಪಡಿಸುತಿ್ತದದರೆ, ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ 
ಕುರಿತು ಪರಿಚತರಾಗಿರುವುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಿಳು ಮತು್ತ 
ಎಂದ್ಗೊ ವಾಸ್ತವ ಅಂಶಗಳನುನು ತಪಾ್ಗಿ ತಿಳಿಸಬೆೀಡಿ. 
ಯಾವಾಗಲೊ ಅನ್ವಯಸುವ ಕಾನೊನು ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನು ಮತು್ತ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಪಿ್ರುವ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ತತ್ವಗಳನುನು ಜೆೊತೆಗೆ 
ನಾವು ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸ್ರುವ Harsco ಆಂತರಿಕ ನಯಂತರಾಣಗಳ್, 
ನೀತಿಗಳ್ ಮತು್ತ ಪರಾಕಿರಾಯ್ಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸ್.

ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ಇರಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನೀತಿಗಳ್ ಮತು್ತ ಕಾನೊನಗೆ 
ಅನುಸರಣೆಯಲ್್ ದಾಖಲಾತಿಗಳನುನು ನವ್ಪಹಿಸ್, ಸಂಗರಾಹಿಸ್, 
ಇರಿಸ್ಕೆೊಳಿಳು ಮತು್ತ ವಿಲೆೀವಾರಿ ಮಾಡಿ.

3.4

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?

Q. ಮುಂದ್ನ ತೆರೈಮಾಸ್ಕದವರೆಗೆ ಗುತಿ್ತಗೆಯನುನು 
ಅಂತಿಮಗೆೊಳಿಸರದೆೀ ಇದದರೊ ಪರಾಸು್ತತ ತೆರೈಮಾಸ್ಕಕಾಕುಗಿ 
ಮಾರಾಟಗಳ ವಹಿವಾಟನುನು ದಾಖಲ್ಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೀನೆ.

ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳ್ ಮತು್ತ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ 
ನಮೊದುಗಳ್ ಸಮಯಕೆಕು ಸರಿಯಾಗಿರಬೆೀಕು. ಒಪ್ಂದವು 
ಪೂಣ್ಪಗೆೊಳ್ಳುವ ತನಕ ಮಾರಾಟವನುನು ನೀವು 
ದಾಖಲ್ಸಬಾರದು.

A.

Q. ನಾನು ವೆಚಚುದ ವರದ್ಯಲ್್ ಆಕಸ್್ಮಕವಾಗಿ ತಪಾ್ದ ಮೊತ್ತವನುನು 
ನಮೊದ್ಸ್ದೆದೀನೆ.

ನಾವೆಲ್ರೊ ತಪು್ಗಳನುನು ಮಾಡುತೆ್ತೀವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ವತಃ 
ದೆೊೀರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ ಮತು್ತ 
ಲೆಕಕುಪುಸ್ತಕಗಳ್ ಮತು್ತ ದಾಖಲೆಗಳ್ ನಖರವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು, ನದೆೀ್ಪಶಿಸ್ದ ಪರಾಕಾರವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ 
ಕರಾಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೊಳಿಳು.

A.
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Q. A.ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನುನು ಹೆೊಂದ್ರುವ ಫೆೈಲ್ 
ಕಾ್ಯಬಿನೆಟ್ ನನನು ವಿಭಾಗದಲ್್ದೆ. ಹೆೊಸ ಫೆೈಲ್ ಗಳಿಗೆ 
ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆೊಡಲು ಕಾ್ಯಬಿನೆಟ್ ಅನುನು ಖಾಲ್ ಮಾಡಲು 
ನಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೀನೆ.

ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ನಯಂತರಾಣಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸ್ 
ಮತು್ತ ಅಗತ್ಯವಾದೆಡೆ ಎಲಾ್ ಬೆಂಬಲ್ತ 
ದಾಖಲಾತಿಯನುನು ಒದಗಿಸ್.

ವಹಿವಾಟುಗಳನುನು ಸೊಕ್ತ ಖಾತೆಯಲ್್, ವಿಭಾಗದಲ್್ 
ಮತು್ತ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅವಧಿಯಲ್್ ದಾಖಲ್ಸ್. 

ಎಲಾ್ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ಮತು್ತ ಮೊರನೆೀ-ವ್ಯಕಿ್ತ 
ಗುತಿ್ತಗೆಗಳನುನು ನಖರವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಸ್.

ಆಂತರಿಕ ಮತು್ತ ಬಾಹ್ಯ ಲೆಕಕುಪರಿಶೊೀಧನೆಗಳಲ್್ 

ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. ಲೆಕಕುಪರಿಶೊೀಧನೆ, ತನಖೆ 

ಅಥವಾ ಮೊಕದದಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರಬಹು-

ದಾದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಎಂದ್ಗೊ ವಿಲೆೀವಾರಿ 

ಮಾಡಬೆೀಡಿ.

ಯಾವುದೆೀ ನಖರವಾಗಿರದೆೀ ಇರುವ ಅಥವಾ 
ಹಣಕಾಸು ದುನ್ಪಡತೆಯ ಅನುಮಾನಾಸ್ದ 
ಕಿರಾಯ್ಯನುನು ತಕ್ಷಣವೆೀ ವರದ್ ಮಾಡಿ.

ಇದು ನನ್ನ ಉದ�್ ್ಯೋಗ
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ನಮಗ� ಗ�್ ತಿತುರಬ�ೋಕು

“ಪುಸ್ತಕಗಳ್ ಮತು್ತ ದಾಖಲೆಗಳ್” ಪದವು ಇವುಗಳನುನು 
ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:

• ಇನ್ ವಾಯ್ಸೂ ಗಳ್

• ಖರಿೀದ್ ಆಡ್ಪರ್ ಗಳ್

• ಖರಿೀದ್ ವರದ್ಗಳ್

• ಪೆೀರೆೊೀಲ್ ದಾಖಲೆಗಳ್ 

• ಟೆೈಮ್ ಕಾಡ್್ಪ ಗಳ್

• ಪರಾಯೀಜನದ ಕೆ್ೈಮ್ ಗಳ್

• ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತು್ತ ಗುಣಮಟಟೆ ವರದ್ಗಳ್

ದಾಖಲೆಗಳನುನು ವಿಲೆೀವಾರಿ ಮಾಡಬಹುದೆೀ ಎಂಬುದನುನು 
ನೆೊೀಡಲು ದಾಖಲೆಗಳನುನು ಇರಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನೀತಿಯನುನು 
ಪರಿಶಿೀಲ್ಸ್. ಹಾಗೆಯ್ೀ ದಾಖಲೆಗಳ್ ಕಾನೊನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಟೆಲ್ 
ಮತು್ತ ಯಾವುದೆೀ ದಾವೆ, ತನಖೆ ಅಥವಾ ಲೆಕಕುಪರಿಶೊೀಧನೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಲ ್ಎಂಬುದನೊನು ಸಹ ಪರಿಶಿೀಲ್ಸ್.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?
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ಬ್ಹ್ಯ ಸಂವಹನಗಳು

ನಾವು Harsco ಕುರಿತು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಳಜಿ 
ವಹಿಸುತೆ್ತೀವೆ. ನಖರತೆಯನುನು ಖಾತಿರಾಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು, ನಮ್ಮ 
ವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತು ಸಮಯಕೆಕು ಸರಿಯಾದ ಮತು್ತ ಸಂಪೂಣ್ಪ 
ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಹೊಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾವ್ಪಜನಕರು, 
ನಯಂತರಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಮತು್ತ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, 
ನಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಕಂಪನ ವಕಾ್ತರರಾಗಿ ಸೆೀವೆ ಸಲ್್ಸುವ 
ನಯೀಜಿತ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳ್ ನಮ್ಮಲ್್ದಾದರೆ.

ಇದರಥ್ಪ, ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದ್ಂದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
ನೀಡುವ ವಿನಂತಿಯನುನು ಸ್್ವೀಕರಿಸ್ದರೆ, Harsco ಪರವಾಗಿ 

3.5
ಮಾತನಾಡಲು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ದ ಹೆೊರತು ನೀವು 
ಪರಾತಿಕಿರಾಯ್ ನೀಡಬಾರದು. ಎಲಾ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಚಾರಣೆಗಳನುನು 
ಕಾರ್್ಪರೆೀಟ್ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ. ಗೆ ನೆೊೀಡಿ.ವಿಶೆ್ೀರಕರು ಮತು್ತ 
ಹಣಕಾಸು ಸಲಹಾಗಾರರಂತಹ ಹೊಡಿಕೆಯ ಸಮುದಾಯದ ಎಲಾ್ 
ಪರಾಶೆನುಗಳನುನು ಕೆಕು ತಿಳಿಸ್ ಹೊಡಿಕೆದಾರ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಭಾಗ.

ನೀವು ಸಕಾ್ಪರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಏಜೆನಸೂಯಂದ ವಿಚಾರಣೆಯನುನು 
ಪಡೆದರೆ, ವನುನು ಸಂಪಕಿ್ಪಸ್. ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗ. ಸಕಾ್ಪರಿ 
ಪರಾತಿನಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಒದಗಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ 
ಇರದ ಹೆೊರತು ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೆೀಡಿ.
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ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಮ್ಧ್ಯಮ

ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಆಗಮನವು ನಮಗೆ 
ತೆೊಡಗಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು ಮತು್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಹೆೊಸ 
ವಿರಾನಗಳನುನು ಪರಿಚಯಸ್ದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲಾ್ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್್ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಮಗರಾತೆ, 
ಪಾರದಶ್ಪಕತೆ ಮತು್ತ ಪರಾಬುದಧಿ ನರಾ್ಪರದ ಜವಾಬಾದರಿಗಳ್ 
ಅದರ ಜೆೊತೆಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊಕ್ತವಾದ, ವ್ಯವಹಾರ-ಸಂಬಂಧಿತ 
ಉದೆದೀಶಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಳಕೆಯಲ್್ 
ತೆೊಡಗಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳುವುದು ಮತು್ತ ಅದಕೆಕು ಉತೆ್ತೀಜಿಸುವುದು Harsco 
ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರ-ಸಂಬಂಧಿತ ಉದೆದೀಶಗಳ್, 
ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್್ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು 
ಸೆೀರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕೆಕು ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಇತರ 
ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಗ್ಪಸೊಚಿಗಳನುನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಮಾಧ್ಯಮ ನೀತಿಯಲ್್ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ 
ಭಾಗವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ಅನುಮೊೀದ್ತ 
ಭಾಗವಾಗಿದದರೆ, ನಮಗೆ ಲ್ಖಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರು 
ಅಥವಾ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು ಮತು್ತ ಕಾರ್್ಪರೆೀಟ್ 
ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗದವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತಾ್ತರೆ.

3.6
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ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ 
ಅನುಮೊೀದ್ತ ಭಾಗವಾಗಿದದರೆ ಮಾತರಾ ಕಂಪನಯ 
ಪರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್್ ತೆೊಡಗಿಸ್ಕೆೊಳಿಳು.

ಅಶಿ್ೀಲವಾದ, ಮಾನನರಟೆಕರ, ಅಗೌರವದ, 
ಮಾನಹಾನಕರವಾದ, ಬೆದರಿಕೆಯ, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ, 
ನಂದನಾತ್ಮಕ, ದೆ್ವೀರದ ಅಥವಾ ಮತೆೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ 
ಅಥವಾ ಸಂಸೆ್ಥಗೆ ಮುಜುಗರ ತರುವ ವಿರಯವನುನು 
ಎಂದ್ಗೊ ರ್ೀಸ್ಟೆ ಮಾಡಬೆೀಡಿ.

ಇದು ನನ್ನ ಉದ�್ ್ಯೋಗ

Q.
A.

Q. ಸಹೆೊೀದೆೊ್ಯೀಗಿಯಬ್ಬರು ಆಗಾಗೆಗೆ ಸಕಾ್ಪರಿ ಅಧಿಕಾರಗಳ್ 
ಮತು್ತ ಪರಾಸು್ತತ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಟ್ ವಕಿ್ಪಂಗ್ ಸೆೈಟ್ ಗಳಲ್್ ಬಲವಾದ 
ಅಭಿಪಾರಾಯಗಳನುನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತಿ್ತದುದ, 
 ಇವುಗಳಲ್್ ಕೆಲವು Harsco ಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಬಹುದು.

ನಮ್ಮ ಸಹೆೊೀದೆೊ್ಯೀಗಿಯು ಗೌಪ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ತನಕ ಮತು್ತ ಅವರ ಅಭಿಪಾರಾಯಗಳ್ ಅವರ 
ಸ್ವಂತದಾದಗಿದೆ ಮತು್ತ ಅದು Harsco ದ ಅಭಿಪಾರಾಯವಲ್ ಎಂದು 
ಸ್ರಟೆಗೆೊಳಿಸುವ ತನಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್್ ಅವರ 
ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ರಾಜಕಿೀಯ ಅಭಿಪಾರಾಯಗಳನುನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು 
ಅವರು ಮುಕ್ತರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ.

A.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್್ ಎಂದ್ಗೊ ನಮ್ಮ 
ಗಾರಾಹಕರು, ಮಾರಾಟಗಾರರು, ವ್ಯವಹಾರ 
ಪಾಲುದಾರರು ಅಥವಾ ಪರಾತಿಸ್ಧಿ್ಪಗಳನುನು 
ಹಿೀಗಳೆಯಬೆೀಡಿ.

Harsco ವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತಾದ; ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ, 
ಸೆೀವೆಗಳ್ ಅಥವಾ ಉತ್ನನುಗಳನುನು ತಪಾ್ಗಿ 
ಪರಾತಿನಧಿಸುವ; ಅಥವಾ Harsco ನ ವ್ಯವಹಾರ, 
ಪರಾಖಾ್ಯತಿ ಅಥವಾ ಸಾವ್ಪಜನಕ ಪರಾಭಾವಕೆಕು 
ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾನ ತರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ 
ರ್ೀಸ್ಟೆ ಅನುನು ನೀವು ಕಂಡರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್್ಪರೆೀಟ್ 
ಸಂವಹನಗಳ ವಿಭಾಗವನುನು ಸಂಪಕಿ್ಪಸ್.

ಸ್ಥಳಿೀಯ ಸಕಾ್ಪರಿ ಏಜೆನಸೂಯ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನನನುನುನು ಸಂಪಕಿ್ಪಸ್ 
ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳನುನು ಕೆೀಳ್ತಾ್ತರೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು, ಹುದೆದ ಮತು್ತ ಅವರು ಪರಾತಿನಧಿಸುವ 
ಏಜೆನಸೂಯ ಕುರಿತು ವಿವರವನುನು ಪರಿಶಿೀಲ್ಸ್ ಮತು್ತ ತಕ್ಷಣವೆೀ 
ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗವನುನು ಸಂಪಕಿ್ಪಸ್. ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
ಒದಗಿಸುವಂತೆ Harsco ನಮಗೆ ನದೆೀ್ಪಶನ ನೀಡಿದರೆ, 
ಸಂಪೂಣ್ಪವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸ್.
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ಹಿತ್ಸಕ್ತುಯ ಸಂಘಷಮಿಗಳು

ನಾವು Harsco ಪರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರ ನರಾ್ಪರಗಳಲ್್ 
ಎಂದ್ಗೊ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಹಿತಾಸಕಿ್ತಗಳ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಗಳ್ 
ಅಡ್ಡಬರಬಾರದು. ನೀವು Harso ಹೆೊರಗೆ ಮಾಡುವ 
ಕಾಯ್ಪವು (ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ 
ನಕಟ ಸೆನುೀಹಿತರು ಮಾಡುವ ಕಾಯ್ಪ) ನೀವು Harsco 
ಉದೆೊ್ಯೀಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದೆೊಂದ್ಗೆ ಅಡಿ್ಡಪಡಿಸ್ದಾಗ 
ಹಿತಾಸಕಿ್ತಯ ಸಂಘರ್ಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಘರ್ಪವನುನು 
ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ ಪರಾತಿ ಸನನುವೆೀಶವನುನು ಪಟಿಟೆ 
ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆೀ ಇದದರೊ, ಕೆಲವಂದು 

3.7
ಸನನುವೆೀಶಗಳಿದುದ ಅಲ್್ ಸಂಘರ್ಪಗಳ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸನನುವೆೀಶಗಳನುನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತು್ತ 
ಹಿತಾಸಕಿ್ತಯ ಲವಲೆೀಶವೂ ಕಂಡುಬಾರದಂತೆ ತಪಿ್ಸುವ 
ಬಾಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲ್ದೆ. ಅವುಗಳ್ ಉಂಟಾದಾಗ, ಅವುಗಳನುನು 
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಜವಾಬಾದರಿ ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲ್ರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೆೀ 
ಪರಿಸ್್ಥತಿಯಲ್್ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ವಿರಯದ ಬಗೆಗೆ ನಮಗೆ 
ಪರಾಶೆನುಗಳಿದದರೆ, ಮಾತನಾಡುತಾ್ತರೆ.
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ನಮಗ� ಗ�್ ತಿತುರಬ�ೋಕು
ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನುನು ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿತಾಸಕಿ್ತಯ ಸಂಘರ್ಪ 
ಉಂಟಾಗಬಹುದು:

•   ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಪರಾಣಯಭರಿತ ಸಂಬಂಧವನುನು 
ಹೆೊಂದ್ರುವ ಯಾರನಾನುದರೊ ನೀವು ನೆೀಮಕ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಾಗ, ಅವರ 
ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ವರದ್ ಮಾಡುವುದು.

•  ನೀವು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ಸೆನುೀಹಿತರು ಮುಂತಾದವರು 
ಮಾಲ್ೀಕತ್ವದ ಅಥವಾ ಅವರ ನಯಂತರಾಣದಲ್್ರುವ ಕಂಪನಯ 
ಜೆೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನುನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವನುನು 
ಮಾಡುವಂತೆ Harsco ನ ನರಾ್ಪರಕೆಕು ಪರಾಭಾವ ಬಿೀರುವುದು.

•   Harsco ಜೆೊತೆಗೆ ಪರಾತಿಸ್ರೆ್ಪಯನುನು ಹೆೊಂದ್ರುವ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ 
ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವನುನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಕಂಪನಯ ಜೆೊತೆಗೆ 
ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಿಸ್ವುದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೆೀವೆಗಳನುನು ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ 
ಅವುಗಳಿಂದ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಪರಾಯೀಜನಗಳನುನು ಸ್್ವೀಕರಿಸುವುದು.

•   ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ೀಕತ್ವವು ಸಾವ್ಪಜನಕ ಕಾರ್್ಪರೆೀಶನ್ ಆಗಿರದ 
ಹೆೊರತು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಆಸಕಿ್ತಯು ಶೆೀಕಡಾ ಒಂದಕಿಕುಂತ 
ಕಡಿಮ್ಯಾಗಿರದ ಹೆೊರತು Harsco ಜೆೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನುನು 
ಮಾಡುವ ಕಂಪನಯ ಮಾಲ್ೀಕತ್ವವನುನು ಹೆೊಂದುವುದು ಅಥವಾ 
ಅದರಲ್್ ಹೊಡಿಕೆಯನುನು ಮಾಡುವುದು.

•  ಸ್ವತಃ ನೀವೆೀ ಅಥವಾ Harsco ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಸಂಬಂಧಿಗಾಗಿ 
ವ್ಯವಹಾರ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳುವುದು.

•  ಒಂದು ವೆೀಳ  ೆನೀವು ಅದಕಾಕುಗಿ ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳುವ ನರಾ್ಪರಗಳ್ ನೀವು 
Harsco ಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳುವ ನರಾ್ಪರಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತಿ್ತದದರೆ 
ಕಂಪನಯಂದರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನದೆೀ್ಪಶಕರಾಗಿ ಸೆೀವೆ 
ಸಲ್್ಸುವುದು.

•  ಒಂದು ವೆೀಳ  ೆನೀವು Harsco ಗೆ ವಿನಯೀಗಿಸುವ ಸಮಯ, ಪರಾತಿಭೆ 
ಅಥವಾ ಸಾಮಥ್ಯ್ಪಕೆಕು ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತಿ್ತದದರೆ, ಎರಡನೆಯ 
ಉದೆೊ್ಯೀಗ ಮಾಡಲು ಒಪಿ್ಕೆೊಳ್ಳುವುದು (ಒಂದು ವೆೀಳ  ೆಸ್ಥಳಿೀಯ 
ಕಾನೊನು ಅಥವಾ ಉದೆೊ್ಯೀಗದ ಗುತಿ್ತಗೆಯು ಅನುಮತಿಸ್ದರೆ).

•  ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಅಥವಾ ರಾಜಕಿೀಯ ಉದೆದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ 
ಯಾವುದೆೀ ಪರಾಕಾರದ Harsco ಸ್ವತು್ತಗಳನುನು ಬಳಸುವುದು.
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ಕೆಲಸದಿಂದ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ 

Harsco ಮಾಡುವ 

ಡಸ್?

ಹಾರ್ಸ್ಕೋದ ಉತ್ತಮ 

ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ನಲ್ಲಿ 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 

ನನ್ನ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು 

ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ನಾನು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ 
ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ನಿಕಟ 
ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾನು Harsco 

ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ 
ಉದ್ಯೋಗದ ಕಾರಣ-
ದಿಂದ ಸೊಕ್ತವಲ್ಲದ 
ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು 
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ-

ದ್ದಾರೆಯೇ?

ಕೆಲಸದ ಕುರಿತಾಗಿ 
ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂದ 

ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾನು 
Harsco ನಿಂದ ದೊರಕ್ಕೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು-

ತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೇ?

Harsco ದಲ್ಲಿನ 
ನನ್ನ ಕೆಲಸದ 

ಸಮಯವನ್ನು ಚಟುವ-
ಟಿಕೆಯು ವಿನಿಯೋಗ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ-

ದೆಯೇ?

ನಾನು Harsco 
ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ಸಂಪ-
ನ್ಮೊಲಗಳು ಅಥವಾ 
ಹಣವನ್ನು ಚಟುವಟಿ-

ಕೆಯೊಂದನ್ನು
ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅಥವಾ 
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಬಳ-
ಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೇ?

ಈ ಯಾವುದೆೀ ಪರಾಶೆನುಗಳಿಗೆ ನೀವು “ಹೌದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದಾದರೆ, ನೀವು ಆಸಕಿ್ತಯ ಸಂಘರ್ಪವನುನು ಹೆೊಂದ್ರಬಹುದು. ನಮ್ಮನುನು ನೆೀಮಕ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಾಗ 
ಅಥವಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂಘರ್ಪವು ಉಂಟಾದಾಗ ಯಾವುದೆೀ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಥವಾ ನೆೈಜ ಹಿತಾಸಕಿ್ತಯ ಸಂಘರ್ಪವನುನು ಲ್ಖಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ಜಾಗತಿಕ 

ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಗ್ೆ ತಿಳಿಸಬೆೀಕು Harsco ಪರವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನುನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಉದೆೊ್ಯೀಗದ ಸಮಯದಲ್ ್ಅಥವಾ 
ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂಘರ್ಪವು ಉಂಟಾದಾಗ ಯಾವುದೆೀ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಥವಾ ನೆೈಜ ಹಿತಾಸಕಿ್ತಯ ಸಂಘರ್ಪಗಳನುನು ತಮ್ಮ Harsco ಸಂಪಕ್ಪಕೆಕು ಲ್ಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೆೀಕು.

ಇದನುನು  
ಮಾಡಬೆೀಡಿ.

ಅದನುನು ಮಾಡುವುದು 
ಬಹುಶಃ ಸರಿ

ನಮ್ಮ  
ಉತ್ತರ ಇಲ್ 

ಎಂದ್ಗಿದ್ದರ�,

ನಮ್ಮ 
 ಉತ್ತರ ಇಲ್ 
ಎಂದ್ಗಿದ್ದರ�,

ಸರಿಯ್ದ ಕ್ಯಮಿವನು್ನ ಕ�ೈಗ�್ ಳಿಳು

ನೀವು ಕಾಯ್ಪ ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳುವ 

ಮುನನು, ಒಮ್್ಮ ಯೀಚಿಸ್:
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Q. Q.
A. A.

Q. ನಾನು ಹಲವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಉಪಗುತಿ್ತಗೆದಾರರುಗಳ ಬಿಡ್ 
ಗಳನುನು ಪರಿಶಿೀಲ್ಸುತಿ್ತದೆದೀನೆ ಮತು್ತ ಓವ್ಪ ಬಿಡ್ಡರ್ ನಕಟ 
ಸಂಬಂಧಿಯ ಮಾಲ್ೀಕತ್ವದ ಕಂಪನಯಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಪರಿಶಿೀಲನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ತಟಸ್ಥರಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆ 
ಸಾಧ್ಯವಿದದರೊ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನುನು ಹಿತಾಸಕಿ್ತಯ 
ಸಂಘರ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ 
ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರಿಗೆ ಇದನುನು ತಿಳಿಸ್ ಮತು್ತ ನಮ್ಮನುನು ಬಿಡಿ್ಡಂಗ್ 
ಪರಿಶಿೀಲನೆ ಪರಾಕಿರಾಯ್ಯಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ತಿಳಿಸ್.

A.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?

ನನನು ಮಗಳ್ ಕೆಲಸಕಾಕುಗಿ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಾದಳ  ೆಮತು್ತ 
ನನನು ವಿಭಾಗದಲ್್ ಖಾಲ್ಯರುವ ಹುದೆದಗೆ ಸೊಕ್ತ 
ಅಭ್ಯಥಿ್ಪಯಾಗಿದಾದಳೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆ್ತೀನೆ.

ನೆೀಮಕಾತಿ ಪರಾಕಿರಾಯ್ಯಲ್್ ಎಲ್್ಯವರೆಗೆ ನೀವು ಒಳಗೆೊಳಳುದೆೀ 
ಇರುತಿ್ತೀರೆೊೀ ಮತು್ತ ಉದೆೊ್ಯೀಗದ ನೆೀಮಕಾತಿ ನರಾ್ಪರದಲ್್ 
ಅಸೊಕ್ತವಾಗಿ ಪರಾಭಾವ ಬಿೀರಲು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನುನು ಬಳಸಲು 
ಪರಾಯತಿನುಸುವುದ್ಲ್ವೀ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಜಿ್ಪ ಸಲ್್ಸುವಿಕೆ 
ವಿರಾನಗಳ ಮೊಲಕ Harsco ನಲ್್ ಕೆಲಸಕೆಕು ಅಜಿ್ಪ ಸಲ್್ಸಲು 
ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಲ್್ ತಪಿ್ಲ್. ನಮ್ಮ 
ಸಂಬಂಧವನುನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದು ಸೊಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತು್ತ 
ಒಂದು ವೆೀಳ  ೆನಮ್ಮ ಮಗಳ್ ನೆೀಮಕಗೆೊಂಡರೆ, ಅವಳನುನು ನೀವು 
ಇತರರ ಕೆಲಸವನುನು ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್್ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಲು ನಯೀಜಿಸಲಾಗುವುದ್ಲ್.

Harsco ಪರಾತಿಸ್ಧಿ್ಪಯಬ್ಬರು ಅವರ ಬಳಿ ಕನಸೂಲ್ಟೆಂಗ್ 
ಸೆೀವೆಯನುನು ಒದಗಿಸಬಹುದೆೀ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನುನು 
ಕೆೀಳಿದಾದರೆ. ನಾನು ಅವರ ಉದೆೊ್ಯೀಗಿಯಲ್, ಆದರೆ ಕೆಲವು 
ಯೀಜನೆಗಳಲ್್ ಸ್ವತಂತರಾ ಗುತಿ್ತಗೆದಾರರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು 
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆ್ತೀನೆ.

Harsco ಜೆೊತೆಗೆ ನೆೀರವಾಗಿ ಪರಾತಿಸ್ರೆ್ಪ ಮಾಡುವ 
ಉತ್ನನುಗಳ್ ಅಥವಾ ಸೆೀವೆಗಳನುನು ನೀಡುವ ವ್ಯವಹಾರದ 
ಜೆೊತೆಗೆ ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಿಸುವುದು ಹಿತಾಸಕಿ್ತಯ ಸಂಘರ್ಪವನುನು 
ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೆೊತೆಗೆ, ಇದು ಗೌಪ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ 
ಮಾಹಿತಿಯ ವಿನಮಯಕೆಕು ಅವಕಾಶವನುನು ನೀಡಬಹುದು. 
ನೀವು ಕೆೊಡುಗೆಯನುನು ನರಾಕರಿಸಬೆೀಕು.
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ಉಡುಗ�್ ರ�ಗಳು ಮತುತು ಮನರಂಜನ�

ಸದಾಭಾವನೆಯನುನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ವ್ಯವಹಾರ ಉಡುಗೆೊರೆಗಳ್ 

ಅಥವಾ ಇತರ ಸೌಜನ್ಯತೆಗಳನುನು ವಿನಮಯ 

ಮಾಡಿಕೆೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವ್ಯವಹಾರ 

ನರಾ್ಪರಗಳನುನು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ವಿಶೆೀರ 

ಉಪಚಾರವನುನು ನೀಡುವುದಕಾಕುಗಿ ಬೆೀರೆೊಬ್ಬರನುನು 

ಪೆರಾೀರೆೀಪಿಸುವುದಕಾಕುಗಿ ವಿಶೆೀರ ಒಲವುಗಳ್ ಅಥವಾ 

ಉಡುಗೆೊರೆಗಳನುನು ನಾವು ಬಳಸುವುದ್ಲ್. ಮತು್ತ ನಾವು 

ಏನನಾನುದರೊ ಪರಾತಿಫಲವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದಕಾಕುಗಿ ಆಶಿಸ್ ಅಥವಾ 

ನಮೊ್ಮಂದ್ಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನುನು ಮಾಡುವಂತೆ ಯಾರಿಗಾದರೊ 

ಉತೆ್ತೀಜಿಸುವುದಕಾಕುಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸೌಜನ್ಯತೆಗಳನುನು ನಾವು 

ನೀಡುವುದ್ಲ್ ಅಥವಾ ಸ್್ವೀಕರಿಸುವುದ್ಲ್. ನಮ್ಮ ನೀತಿಗಳನುನು 

ಅನುಸರಿಸ್ ಮತು್ತ ಯಾವುದೆೀ ಖಚು್ಪವೆಚಚುಗಳನುನು 

ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ದಾಖಲ್ಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ 

ಬಗೆಗೆ ಖಾತಿರಾಯಂದ್ರಿ.

3.8
ನಮಗ� ಗ�್ ತಿತುರಬ�ೋಕು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನೀವು ಇವುಗಳನುನು ಮಾಡಬಹುದು:

•  ವ್ಯವಹಾರ ಚಚೆ್ಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ 
ಇತರರಿಗೆ and ಟ ಮತು್ತ ಉಪಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ 
ಪಾವತಿಸ್.

•  ಸಮಥ್ಪನೀಯ ಮನರಂಜನೆ ಮತು್ತ ವಿನೀತವಾದ 
ಆತಿಥ್ಯವನುನು ಒದಗಿಸುವುದು.

•  ವ್ಯವಹಾರ ಚಚೆ್ಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಇತರರ 
ಭೆೊೀಜನಗಳ್ ಮತು್ತ ಉಟೆೊೀಪಚಾರಗಳನುನು 
ಸ್್ವೀಕರಿಸುವುದು.

•  ಸಮಥ್ಪನೀಯ ಮನರಂಜನೆ ಮತು್ತ ವಿನೀತವಾದ 
ಆತಿಥ್ಯವನುನು ಸ್್ವೀಕರಿಸುವುದು.

•  ಅದೊಧಿರಿಯಾದ ಅಥವಾ ಆಡಂಬರವಾದ ವ್ಯವಹಾರ 
ಉಡುಗೆೊರೆಗಳನುನು ಸ್್ವೀಕರಿಸುವುದು.

•  ಯಾವುದೆೀ ರೊಪದಲ್್ಯಾದರೊ, ಮೊತ್ತವು ಎರುಟೆ 
ಚಿಕಕುದಾದರೊ ನಗದು ಅಥವಾ ಅದಕೆಕು 
ಸಮಾನವಾದುದನುನು ನೀಡದೆೀ ಇರುವುದು ಅಥವಾ 
ಸ್್ವೀಕರಿಸುವುದು.

•  ಲಂಚವೆಂದು ಗರಾಹಿಸಬಹುದಾದರೆ ಮೌಲ್ಯದ 
ಯಾವುದನೊನು ನೀಡುವುದ್ಲ್ ಅಥವಾ 
ಸ್್ವೀಕರಿಸಬೆೀಡಿ. 
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Q. Q. Q.ಭಾವಿ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ಮತೆೊ್ತಂದು ನಗರದಲ್್ರುವ ಅವರ 
ಕೆೀಂದರಾಕಚೆೀರಿಯಲ್್ ನನನುನುನು ಭೆೀಟಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತಾ್ತರೆ 
ಮತು್ತ ನನಗೆ ಮತು್ತ ನನನು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪರಾಯಾಣದ 
ಮತು್ತ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಹೆೊೀಟೆಲ್ ತಂಗುವಿಕೆಯ ವೆಚಚುವನುನು 
ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ದಾದರೆ.

ನಾವು ವ್ಯವಹಾರವನುನು ಪಾರಾಮಾಣಿಕತೆಯಂದ ಮತು್ತ 
ನಾ್ಯಯೀಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುತೆ್ತೀವೆ. ಪೂರೆೈಕೆದಾರರ 
ಕೆೊಡುಗೆಯನುನು ಒಪು್ವುದು ನಮ್ಮ ನೀತಿಗಳನುನು 
ಉಲ್ಂಘಿಸುವುದೆೀ ಅಲ್ದೆೀ, ನಾವು ಗುಣಮಟಟೆ, ದರ ಮತು್ತ 
ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಣೆಯನುನು ಹೆೊರತುಪಡಿಸ್ದ ಅಂಶಗಳ 
ಆರಾರದ ಮ್ೀಲೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತು ನರಾ್ಪರಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳುತೆ್ತೀವೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಇತರರಿಗೆ ಸಂದೆೀಶವನುನು 
ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೊ ನಮ್ಮ ನೀತಿಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸ್ 
ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಕಿರಾಯ್ಗಳ್ ಹೆೀಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ 
ಗಮನಸುವವರಿಗೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು 
ಯೀಚಿಸ್. ನೀವು ಕೆೊಡುಗೆಯನುನು ನರಾಕರಿಸಬೆೀಕು.

A.
A. A.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?

ನಮ್ಮ ಉಪಗುತಿ್ತಗೆದಾರರಲ್್ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಕಚೆೀರಿಗೆ ಭೆೀಟಿ 
ನೀಡಿದಾಗಲೆಲಾ್ ದೆೊಡ್ಡ ಮಟಟೆದ ಕಿರಾೀಡಾ ಕಾಯ್ಪಕರಾಮಗಳಿಗೆ 
ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನುನು ನೀಡುತಾ್ತರೆ.

ಒಂದು ವೆೀಳ  ೆಉಪಗುತಿ್ತಗೆದಾರರು ನಮೊ್ಮಂದ್ಗೆ 
ಕಾಯ್ಪಕರಾಮದಲ್್ ಭಾಗವಹಿಸ್ದರೆ ಮತು್ತ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳ್ 
ಅತಿಯಾಗಿಲ್ದೆೀ ಇದದರೆ ಮತು್ತ ಅದನುನು ಅಪರೊಪಕೆಕು ನೀಡಿದರೆ, 
ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೆೊಳ್ಳುವುದನುನು ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, “ಯಾವಾಗಲೊ ನೀಡುವುದು” ಮತು್ತ “ದೆೊಡ್ಡ 
ಮಟಟೆದ ಕಿರಾೀಡಾ ಕಾಯ್ಪಕರಾಮಗಳ್” ಎಂಬ ಪದಗಳ್ ಏನನೆೊನುೀ 
ಬೆೀರೆಯದನುನು ಸೊಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ನೀತಿಗಳನುನು ಪರಿಶಿೀಲ್ಸ್ 
ಮತು್ತ ಈ ಕೆೊಡುಗೆಯು ಸ್್ವೀಕಾರಾಹ್ಪವೆೀ ಎಂಬುದನುನು 
ನಣ್ಪಯಸಲು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರಿಂದ 
ಲ್ಖಿತ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಕೆೀಳಿ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇನೊನು ಸಹ 
ಪರಾಶೆನುಗಳಿದದರೆ, ನೀವು ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕತೆ 
ಅನುನು ಸಂಪಕಿ್ಪಸಬೆೀಕು.

ಒಂದು ವೆೀಳ  ೆಕಂಪನ ಬಿಡ್ ಅನುನು Harsco ಒಪಿ್ಕೆೊಂಡರೆ, 
ನನನು ಕರ್ೀರನ್ ಪಾಲನುನು ನನಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸಂಭಾವ್ಯ 
ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ಭರವಸೆ ನೀಡುತಾ್ತರೆ.

ಈ ಕೆೊಡುಗೆಯು ಲಂಚದ ರೊಪವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೆೊಡುಗೆಯನುನು 
ಸ್್ವೀಕರಿಸಬಾರದು ಮತು್ತ ಈ ರಿೀತಿಯಲ್ ್Harsco ವ್ಯವಹಾರ 
ಮಾಡುವುದ್ಲ ್ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್. ಇದು 
ನಮ್ಮ ನಯಮಾವಳಿಯನುನು ಉಲಂ್ಘಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಇದು 
ಕಾನೊನುಬಾಹಿರವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಘಟನೆಯನುನು ಜಾಗತಿಕ 
ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕತೆಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾನೊನು 
ಇಲಾಖೆಗೆ ವರದ್ ಮಾಡಿ.
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4. ಗ್ರಾಹಕರು, ಪೂರ�ೈಕ�ದ್ರರು ಮತುತು ಇತರ� ಮ್ರನ�ೋ ವ್ಯಕ್ತುಗಳ ಕುರಿತ್ಗಿ ನನ್ನ ಬದ್ಧತ�

4.1 ಮಾರಾಟ ಹಾಗೊ ಮಾರುಕಟೆಟೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ್

4.2 ಜವಾಬಾದರಿಯುತ ಒಪ್ಂದ

4.3 ಪೂರೆೈಕೆದಾರ ಸಂಬಂಧಗಳ್

4.4 ಮೊರನೆೀ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳ ತೆೊಡಗಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳುವಿಕೆ

ನಂಬಿಕೆಯನುನು ಖರಿೀದ್ಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್, 
ಕೆೀವಲ ಅದನುನು ಗಳಿಸಬಹುದು. 160 ಕಿಕುಂತ ಹೆಚುಚು ವರ್ಪಗಳ ಕಾಲ, 
ಜನರು ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಸೆೀವೆಗಳ್ ಮತು್ತ ಉತ್ನನುಗಳ 
ಮ್ೀಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನುನು ಇರಿಸ್ದಾದರೆ. ಅವರು ನಾವು 
ನಾ್ಯಯೀಚಿತರಾಗಿರುವುದರ ಮತು್ತ ಪರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರುವುದರ ಮ್ೀಲೆ 
ಮತು್ತ ನಾವು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಪರಾಕಾರವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದರ 
ಮ್ೀಲೆ ವಿಶಾ್ವಸವಿಡುತಾ್ತರೆ. ಪರಾತಿದ್ನ, ನಮ್ಮ Harsco ಸ್ಥಳದಲ್್ರುವ 
ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಈ ನಂಬಿಕೆಯನುನು ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳಳುಲು 
ಜವಾಬಾದರರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ.

ಇದು ಏಕ� ವಿಷಯವ್ಗುತತುದ�
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ನಮ್ಮ ಗಾರಾಹಕರನುನು ಸಂತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪರಾಥಮ 
ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ನಾವು “ಸಮಗರಾತೆಯ ಮೊಲಕ ಏಕಿೀಕೃತವಾಗಿರುವ” 
ಕಾರಣದ್ಂದ, ಯಾರೆೀ ಆಗಿರಲ್, ಅವರ ಉದೆೊ್ಯೀಗವು ಗಾರಾಹಕರ 
ಸಂಪಕ್ಪವನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರದೆೀ ಇರುವವರನೊನು ಒಳಗೆೊಂಡು 
ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ಉದೆೊ್ಯೀಗಿಯು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಕೆಲಸ 
ಮತು್ತ ನಾವು ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ನರಾ್ಪರಗಳ್ ನಮ್ಮ ಗಾರಾಹಕರ ಮ್ೀಲೆ 
ಪರಿಣಾಮವನುನು ಬಿೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೆೀಕು.

ನಮ್ಮ ಉತ್ನನುಗಳ್, ಸೆೀವೆಗಳ್ ಮತು್ತ ಸಾಮಥ್ಯ್ಪಗಳ ಕುರಿತು 
ನಾವು ಪಾರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದೆದೀವೆ ಮತು್ತ ನಮಗೆ ಪೂರೆೈಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಭರವಸೆಗಳನುನು ನಾವು ಎಂದ್ಗೊ ಮಾಡುವುದ್ಲ್. 
ನಮ್ಮ ಪಾರಾಮಾಣಿಕತೆಯು ನಮ್ಮ ಮಾಕೆ್ಪಟಿಂಗ್, ಜಾಹಿೀರಾತು 
ಮತು್ತ ಪರಾಚಾರಗಳಲ್್ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ - ತಪಾ್ಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ 
ಮೊಲಕ ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳನುನು ಮುಚಿಚುಡುವ ಮೊಲಕ ನಾವು ಎಂದ್ಗೊ 
ನಾ್ಯಯೀಚಿವಲ್ದ ಪರಾಯೀಜನವನುನು ಪಡೆದುಕೆೊಳ್ಳುವುದ್ಲ್. ಗಾರಾಹಕರಿಗೆ 
ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ನರಾ್ಪರವನುನು ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳುಲಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
ಒದಗಿಸಲು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಸಂವಹನಗಳಲ್್ ಸದಾ ಪಾರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಲು 
ಮತು್ತ ನಖರವಾಗಿರಲು ನಾವು ಶರಾಮಪಟುಟೆ ಪರಾಯತಿನುಸುತೆ್ತೀವೆ

ಮ್ರ್ಟ ಹ್ಗ್ ಮ್ರುಕಟ�ಟೆಯ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳು4.1

ನಾ್ಯಯೀಚಿತವಾದ ಮತು್ತ ಸಮತೆೊೀಲ್ತ 

ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನೀಡಿ.

ಹಾದ್ ತಪಿ್ಸುವ ರಿೀತಿಯಲ್್ ಎಂದ್ಗೊ ನಮ್ಮ 

ಉತ್ನನುಗಳ್ ಅಥವಾ ಸೆೀವೆಗಳನುನು ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡಬೆೀಡಿ.

ದೃಢವಾದ ಅಂಶಗಳ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕಿಕುರಬೆೀಕು 

ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಿಳು.

ಯಾವುದೆೀ ಲ್ಖಿತ ಅಥವಾ ದೃಶಾ್ಯತ್ಮಕ 

ಪಾರಾತಿನಧ್ಯತೆಗಳ್ ನಾವು ನೀಡುವ ಉತ್ನನುಗಳನುನು 

ನಖರವಾಗಿ ಪರಾತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನುನು 

ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಿಳು.

ಇದು ನನ್ನ ಉದ�್ ್ಯೋಗ

Q. ನಮ್ಮ ಉತ್ನನುಗಳಲ್ ್ಇಲದ್್ರುವ ವೆೈಶಿರಟೆ್ಯಗಳ್ ಮತು್ತ 
ಕಾಯ್ಪಕ್ಷಮತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಫೀನ್ ನಲ್ ್ಗಾರಾಹಕರೆೊಂದ್ಗೆ ನನನು 
ಸಹೆೊೀದೆೊ್ಯೀಗಿಯಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವುದನುನು ನಾನು ಆಲ್ಸ್ದೆ.
ನಮ್ಮ ಉತ್ನನುಗಳ್ ಅಥವಾ ಸೆೀವೆಗಳನುನು ಯಾವುದೆೀ ಸಮಯದಲ್್ 
ತಪು್ದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ರಿೀತಿಯಲ್್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು 

A.
ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?

ನಮ್ಮ ಉನನುತ ಗುಣಮಟಟೆವನುನು ಉಲ್ಂಘಿಸುತಿ್ತದೆದೀವೆ ಮತು್ತ 
ಕಾನೊನನುನು ಉಲ್ಂಘಿಸುತಿ್ತರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸಹೆೊೀದೆೊ್ಯೀಗಿಗೆ ನಮ್ಮ 
ಕಾಳಜಿಗಳನುನು ಸೊಚಿಸ್. ನಡವಳಿಕೆಯು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅದನುನು 
ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರು ಅಥವಾ ಸಮಗರಾತೆ ಲೆೈನ್ ಗೆ ವರದ್ ಮಾಡಿ.
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– ಈ ತತ್ವಗಳ್ ನಮ್ಮ ವಾಣಿಜಿ್ಯಕ ಗುತಿ್ತಗೆಗಳ್ ಜೆೊತೆಗೆ ಸಕಾ್ಪರಿ-
ಸಂಬಂಧಿತ ಏಜೆನಸೂಗಳ ಜೆೊತೆಗಿನ ಗುತಿ್ತಗೆಗಳಿಗೊ ಸಹ ಸಮಾನವಾಗಿ 
ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ವೆೀಳ  ೆನಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಬಿಡ್ ಮತು್ತ ಗುತಿ್ತಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ಅಥವಾ 
ನವ್ಪಹಣೆಯನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದದರೆ, ನೀವು ಅನ್ವಯಸುವ ರ್ರಾಕೊ್ಯರ್ 
ಮ್ಂಟ್ ಕಾನೊನುಗಳ್ ಮತು್ತ ನಬಂಧನೆಗಳ್ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ 
ನೀತಿಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಿಳು. 
ಕಿಕ್ ಬಾ್ಯಕ್, ಲಂಚ ಅಥವಾ ಗುತಿ್ತಗೆ ಫಲ್ತಾಂಶಕೆಕು ಅಸೊಕ್ತವಾಗಿ 
ಪರಾಭಾವ ಬಿೀರುವ ಪರಾಯತನುವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೆೀ 
ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್್ ಭಾಗವಹಿಸಬೆೀಡಿ.

ಸಕಾ್ಪರಕೆಕು-ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಗುತಿ್ತಗೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ನ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ್ 
ಕೆಲವಮ್್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಣಿಜಿ್ಯಕ ಗುತಿ್ತಗೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ 
ಎಂಬುದನುನು ನಾವು ಅಥ್ಪಮಾಡಿಕೆೊಳ್ಳುತೆ್ತೀವೆ, ಆದದರಿಂದ ನಾವು 
ಎಲಾ್ ಶಾಸನಬದಧಿ, ನಯಂತರಾಣದ ಮತು್ತ ಗುತಿ್ತಗೆ ನಬಂಧನೆಗಳನುನು 

ಜವ್ಬ್್ದರಿಯುತ ಒಪ್ಪಂದ4.2
ಅನುಸರಿಸುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಚಚುರಿಕೆಯಂದ್ರಬೆೀಕು ಮತು್ತ ಯಾವುದೆೀ 
ಅನುಚಿತವಲದ್ ಅಂಶವನುನು ಸಂಪೂಣ್ಪವಾಗಿ ತಡೆಗಟಟೆಬೆೀಕು. ನಮ್ಮ 
ನೀತಿಗಳ್ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳಿೀಯ ಕಾನೊನುಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸ್ ಮತು್ತ 
ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕತೆ ನಂದ ಮಾಗ್ಪದಶ್ಪನ 
ಪಡೆಯರಿ. ಮನರಂಜನೆಯ ಕೆೊಡುಗೆ - ಸಕಾ್ಪರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ.

Q. ನಾವು ಪರಾಸು್ತತ ನಮ್ಮ ಪಾರಾಂತ್ಯದಲ್್ ಸಕಾ್ಪರಿ ನಾ್ಯಯವಾ್ಯಪಿ್ತಯ 
ಅಡಿಯಲ್್ರುವ ಏಜೆನಸೂಯ ಜೆೊತೆಗೆ ಒಪ್ಂದದಲ್್ದೆದೀವೆ. ಸಕಾ್ಪರಿ 
ಪರಾತಿನಧಿಯು ನಮ್ಮ ಕೆೀಂದರಾಕೆಕು ಭೆೀಟಿಗಾಗಿ ಬರಲ್ದಾದರೆ ಮತು್ತ 
ನಮ್ಮ ತಂಡದೆೊಂದ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭೆೊೀಜನದ ವ್ಯವಸೆ್ಥ 
ಮಾಡಲು ನಾವು ಬಯಸುತೆ್ತೀವೆ.

ಭೆೊೀಜನಗಳನುನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೀ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದುದನುನು 
ಸಕಾ್ಪರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವಾಗ ತಿೀರಾ ಕಟುಟೆನಟಿಟೆನ 
ನಯಮಗಳಿವೆ. ಯೀಜನೆಗಳನುನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ 
ಕೆೊಡುಗೆಯನುನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಭರಾಷಾಟೆಚಾರ-ವಿರೆೊೀಧಿ 
ನೀತಿಯನುನು ಪರಿಶಿೀಲ್ಸ್. ನಮಗೆ ಇನೊನು ಸಹ ಯಾವುದನುನು 
ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತಾಗಿ ಖಾತಿರಾ ಇರದ್ದದರೆ, ನಮ್ಮ 
ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರು ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ 
ನೆೈತಿಕತೆಯ ಜೆೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.

A.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?



Harsco ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ42

ವಿಷಯಗಳು | ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು | ಗ�್ ಲೋಸರಿ | ಸ್ಚಿ

ಗುತಿ್ತಗೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ ಗಳ್ ಮತು್ತ ರ್ರಾರ್ಸಲ್ 
ಗಳನುನು ಸ್ದಧಿಪಡಿಸುವಾಗ ನಖರವಾಗಿರಿ, 
ಸಾಚಾತನವಿರಲ್ ಮತು್ತ ಪರಿಪೂಣ್ಪವಾಗಿರಿ.

ನಮ್ಮ ಗುತಿ್ತಗೆಗಳ ಎಲಾ್ ವಿವರಗಳ್

ಇದು ನನ್ನ ಉದ�್ ್ಯೋಗ

ಕೆಲಸಕಾಕುಗಿನ ನಖರವಾದ ವೆಚಚುಗಳನುನು ಪರಾತಿಬಿಂಬಿಸುವ 
ಸ್ರಟೆವಾದ, ಸರಿಯಾದ ಇನ್ ವಾಯ್ಸೂ ಗಳನುನು ರಚಿಸ್.

ಅಧಿಕೃತ ಪರಿಶಿೀಲನೆಗಳ್

ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತು್ತ ಆಸ್್ತಯನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್

ಸಕಾ್ಪರಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಗುತಿ್ತಗೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಸುವ ಯಾವುದೆೀ 
ನದ್್ಪರಟೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸ್.
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ಪೂರೆೈಕೆದಾರರ ಜೆೊತೆಗಿನ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳ್ 
ನಾ್ಯಯೀಚಿತವಾಗಿವೆ, ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಮತು್ತ ಪಾರದಶ್ಪಕವಾಗಿವೆ 
ಎಂಬುದನುನು ಖಾತಿರಾಪಡಿಸಲು ನಾವು ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಿಸುತೆ್ತೀವೆ. Harsco 
ಗೆ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯವನುನು ಒದಗಿಸುವ ಅವರ ಸಾಮಥ್ಯ್ಪವನುನು 
ಆಧರಿಸ್ ನಾವು ಪೂರೆೈಕೆದಾರರನುನು ಆಯ್ಕುಮಾಡುತೆ್ತೀವೆ, ಆ 
ಸಂದಭ್ಪದಲ್್ ನಾವು ವೆಚಚು, ಗುಣಮಟಟೆ, ವಿತರಣೆ, ಸೆೀವೆ, ನವ್ಪಹಣೆ 
ಮತು್ತ ಪರಾಖಾ್ಯತಿಯ ಆರಾರದಲ್್ ಅವರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತೆ್ತೀವೆ.

ಸ್ಥಳಿೀಯ ಮತು್ತ ಇತರ ಅನ್ವಯಸುವ ಕಾನೊನು ಅಗತ್ಯತೆಗಳ್ ಮತು್ತ 
ಕಾರ್್ಪಕರು, ಪರಿಸರ, ಆರೆೊೀಗ್ಯ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ 
Harsco ಮಾಗ್ಪದಶಿ್ಪಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸುವ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರೆೊಂದ್ಗೆ 
ಮಾತರಾ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತೆ್ತೀವೆ. ಹೆಚುಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹಿತಾಸಕಿ್ತಯ 
ಸಂಘರ್ಪಗಳ್, ಲಂಚ-ವಿರೆೊೀಧಿ ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆ ವಿರೆೊೀಧಿಗಳಂತಹ, 
Harsco ಉದೆೊ್ಯೀಗಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಸುವ ಅದೆೀ ನೆೈತಿಕ ಮತು್ತ ಕಾನೊನು 
ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ಬದಧಿರಾಗಿರುತಾ್ತರೆಂಬುದನುನು 
ನಾವು ನರಿೀಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೀವೆ.

ಪೂರೆೈಕೆದಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಪರಾತಿಯನುನು ನೀಡಬೆೀಕು 
ಮತು್ತ ಅದರ ಅನ್ವಯಸುವ ನಬಂಧನೆಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸಲು 
ಉತೆ್ತೀಜಿಸಬೆೀಕು.

ಪೂರ�ೈಕ�ದ್ರ ಸಂಬಂಧಗಳು4.3

Q.

Q.

ಸಂಭಾವ್ಯ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ತಿೀರಾ ಕಡಿಮ್ ದರವನುನು ಮತು್ತ 
ತ್ವರಿತ ವಿತರಣೆಯನುನು  
ಉಲೆ್ೀಖಿಸ್ದಾದರೆ

ಎಲಾ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ನಮ್ಮ ಪರಾಕಿರಾಯ್ಗಳನುನು 
ಅನುಸರಿಸಬೆೀಕು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನು 
ಪೂರೆೈಸಬೆೀಕು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್. ಏನಾದರೊ 
ಅನುಚಿತವಾದುದನುನು ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಒತ್ತಡ 
ಹೆೀರಲಾಗುತಿ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸ್ದರೆ, ಅದನುನು ನಮ್ಮ 
ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರು, ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕತೆ 
ಅಥವಾ ಸಮಗರಾತೆ ಲೆೈನ್ ಗೆ ವರದ್ ಮಾಡಿ.

ನಮ್ಮ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರಲ್್ ಒಬ್ಬರು ವೆೀತನ ಮತು್ತ ಗಂಟೆಯ 
ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನು ಉಲ್ಂಘಿಸುತಿ್ತದಾದರೆಂದು ನನಗೆ ಸಂದೆೀಹ 
ಮೊಡಿದೆ.

ಮಾತನಾಡಿ. ನಾ್ಯಯೀಚಿವಲ್ದ ಅಭಾ್ಯಸಗಳ ಕುರಿತು ನಮಗೆ 
ಸಂದೆೀಹ ಮೊಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಳವಳಗಳನುನು ನಮ್ಮ 
ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರು, ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕತೆ, 
ನಮ್ಮ ಕಾನೊನು ಇಲಾಖೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗ 
ಅಥವಾ ಸಮಗರಾತೆ ಲೆೈನ್ ಗೆ ವರದ್ ಮಾಡಿ. ನರ್್ಮಂದ ನಾವು 
ನರಿೀಕ್ಷಿಸುವ ಅತು್ಯತತೃರಟೆ ಗುಣಮಟಟೆವನೆನುೀ ನಮ್ಮ 
ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ಪೂರೆೈಸಬೆೀಕು ಎಂದು ನಾವು 
ನರಿೀಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೀವೆ.

A.

A.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?
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ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಿಸಲು ಮಾರಾಟ ಪರಾತಿನಧಿಗಳ್, 
ಸಲಹಾಗಾರರು ಮತು್ತ ಇತರರನುನು ಆಯ್ಕುಮಾಡುವಲ್್ ನಾವು 
ಎಚಚುರಿಕೆ ವಹಿಸುತೆ್ತೀವೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ “ಮೊರನೆೀ-ಪಾಟಿ್ಪ” ವ್ಯವಹಾರ 
ಪಾಲುದಾರರು ಪರಾಖಾ್ಯತರಾಗಿದಾದರೆ, ಅಹ್ಪತೆ ಪಡೆದ್ದಾದರೆ ಮತು್ತ 
ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನು ಪೂರೆೈಸುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಪ ಪಡೆದ್ದಾದರೆಂಬುದನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಿಳು. ಸದ್ಯ, ಯಾವುದೆೀ ಮೊರನೆೀ ಪಾಟಿ್ಪಯವರನುನು 
ತೆೊಡಗಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವಿವರವಾದ ನಗಾವಣೆಯು 
ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಕಟುಟೆನಟಿಟೆನ ನೀತಿಗಳನುನು ನಾವು ಹೆೊಂದ್ದೆದೀವೆ. ನೀವು 
ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯ ಪರಾತಿಯನುನು ಮೊರನೆೀ ಪಾಟಿ್ಪಗಳಿಗೆ ಸಹ ನೀವು 
ನೀಡಬೆೀಕು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಅತು್ಯತಕೃರಟೆ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅವರನುನು 
ಹೆೊಣೆಗಾರರನಾನುಗಿಸಬೆೀಕು.

ಮ್ರನ�ೋ ವ್ಯಕ್ತುಗಳ ತ�್ ಡಗಿಸ್ಕ�್ಳುಳುವಿಕ�4.4

Q.

Q.

Q.
ಅಗತ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಕಾಗದದಕೆಲಸವನುನು 
ಪೂಣ್ಪಗೆೊಳಿಸುವುದಕಾಕುಗಿ ಸಕಾ್ಪರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಹಣಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿರುವ 
ಕಂಪನಯಂದರ ಪರಾತಿನಧಿಯ ಜೆೊತೆಗೆ ನಾವು 
ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಿಸುತಿ್ತದೆದೀವೆ.

ಈ ಪರಾಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆಯನುನು Harsco ನಷೆೀಧಿಸುತ್ತದೆ. 
ನಮಗೆ ತಿಳಿದ್ರುವ ವಿರಯವನುನು ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ 
ನೆೈತಿಕತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾನೊನು ಇಲಾಖೆಗೆ ವರದ್ ಮಾಡಿ, 
ಇದರಿಂದ ವಿರಯದ ತನಖೆ ಮಾಡಬಹುದು.

A.

A.

A.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?

ಕಿರಾೀಡಾ ಕಾಯ್ಪಕರಾಮಗಳ್, ಸಂಗಿೀತ ಕಚೆೀರಿಗಳ್ ಮತು್ತ ರಾತಿರಾ 
ಭೆೊೀಜನಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊೀಗುವುದಾಗಿ ನರಂತರವಾಗಿ 
ಕೆೊಡುಗೆ ನೀಡುತಿ್ತರುವ Harsco ಪೂರೆೈಕೆದಾರರೆೊಬ್ಬರು ಕುರಿತಾಗಿ 
ಗಾರಾಹಕರೆೊಬ್ಬರು ನನನುನುನು ಸಂಪಕಿ್ಪಸ್ದಾದರೆ. ಗಾರಾಹಕರು ಎಂದ್ಗೊ 
ಕೆೊಡುಗೆಗಳನುನು ಒಪಿ್ಕೆೊಂಡಿಲ್ ಆದರೆ ಇದು ಸೊಕ್ತವೆೀ ಎಂಬ 
ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೆೀಕಿದೆ.

ಒಂದು ವೆೀಳ  ೆಈ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ನಮೊ್ಮಂದ್ಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನುನು 
ಮುಂದುವರಿಸುವ ಗಾರಾಹಕರ ನರಾ್ಪರದ ಮ್ೀಲೆ ಪರಾಭಾವ ಬಿೀರಲು 
ಪರಾಯತಿನುಸುತಿ್ತದದರೆ, ಇದು ಲಂಚದ ಪರಾಯತನುವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ 
ಪರಾತಿನಧಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಗೆ Harsco ಬಾಧ್ಯವಾಗಿರಬಹುದಾದದರಿಂದ, 
ಇದು ಗಂಭಿೀರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನುನು ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ 
ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಗರಾತೆ ಲೆೈನ್ ಗೆ ವರದ್ ಮಾಡಿ.

Harsco ಉಪಗುತಿ್ತಗೆದಾರರೆೊಬ್ಬರು ಮಕಕುಳನುನು ಕಾರ್್ಪಕರಾಗಿ 
ಬಳಸ್ಕೆೊಳ್ಳುತಿ್ತದಾದರೆಂದು ನಮ್ಮ ಯೀಜನೆಗಳೊೆಂದರ 
ಸಹೆೊೀದೆೊ್ಯೀಗಿಯಬ್ಬರು ತಿಳಿಸ್ದಾದರೆ.

ಯಾವುದೆೀ ಪರಿಸ್್ಥತಿಯಲ್್ ಮಕಕುಳನುನು ಕಾರ್್ಪಕರಾಗಿ 
ದುಡಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳುವುದನುನು ನಾವು ನಷೆೀಧಿಸ್ದೆದೀವೆ. ಇದನುನು ತಕ್ಷಣವೆೀ 
ಅವರ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಗರಾತೆ ಲೆೈನ್ ಗೆ ವರದ್ 
ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಹೆೊೀದೆೊ್ಯೀಗಿಗೆ ಉತೆ್ತೀಜನ ನೀಡಿ.
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5. ಮ್ರುಕಟ�ಟೆ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಬದ್ಧತ�

5.1 ಲಂಚ ವಿರೆೊೀಧಿ

5.2 ಅಕರಾಮ ಹಣ ವಗಾ್ಪವಣೆ ವಿರೆೊೀಧಿ

5.3 ವಂಚನೆ ವಿರೆೊೀಧಿ

5.4 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೀಯ ವಾ್ಯಪಾರ 

5.5 ಆಂತರಿಕ ವಹಿವಾಟು

5.6 ವಿಶಾ್ವಸದೆೊರಾೀಹ

5.7 ನಾ್ಯಯಯುತ ಒಪ್ಂದ

ಅನ್ವಯಸುವ ಕಾನೊನುಗಳ್ ಮತು್ತ ನಬಂಧನೆಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ 
ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾನೊನು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನುನು 
ನಾವು ಪೂರೆೈಸುತೆ್ತೀವೆ ಎಂಬುದನುನು ಖಾತಿರಾಪಡಿಸುವುದಷೆಟೆೀ 
ಅಲ್ದೆಯ್ೀ ನಮಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಕೆ್ಪಟ್ ಪೆ್ೀಸ್ ನಾದ್ಯಂತ 
ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ, ವಿಶಾ್ವಸಾಹ್ಪವಾದ Harsco ಉತ್ನನುಗಳ್ ಮತು್ತ 
ಸೆೀವೆಗಳನುನು ವಿತರಿಸುವುದನುನು ಮುಂದುವರಿಸಲು 
ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನೊನು ಖಾತಿರಾಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಏಕ� ವಿಷಯವ್ಗುತತುದ�

ವಿಷಯಗಳು | ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು | ಗ�್ ಲೋಸರಿ | ಸ್ಚಿ
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ನಾವು ವ್ಯವಹಾರವನುನು ನಾ್ಯಯೀಚಿತವಾಗಿ ಜಯಸುತೆ್ತೀವೆ ಮತು್ತ 
ಅದನುನು ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳ್ಳುತೆ್ತೀವೆ. ಲಂಚ ಮತು್ತ ಭರಾಷಾಟೆಚಾರವು 
ನಾ್ಯಯೀಚಿತವಲ್ದ ಸ್ರೆ್ಪಯನುನು ನರ್್ಪಸುತ್ತದೆ, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟಟೆದ 
ಉತ್ನನುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ 
ಮಾಕೆ್ಪಟ್ ಪೆ್ೀಸ್ ಅನುನು ದುಬ್ಪಲಗೆೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನುನು 
ಅಥ್ಪಮಾಡಿಕೆೊಳ್ಳುತೆ್ತೀವೆ. ಆದದರಿಂದ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ 
ರಾರಟ್ಗಳಲ್್ ಕಾನೊನುಗಳ್ ಮತು್ತ ನಯಂತರಾಣ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನು 
ಅನುಸರಿಸುತೆ್ತೀವೆ. 

ವ್ಯವಹಾರ ನರಾ್ಪರದ ಮ್ೀಲೆ ಪರಾಭಾವ ಬಿೀರಲು ಅಥವಾ ಸೊಕ್ತವಲ್ದ 
ಪರಾಯೀಜನವನುನು ಪಡೆಯಲು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಯಾವುದನೆನುೀ 
ಆಗಲ್ ಎಂದ್ಗೊ ನೀಡಬೆೀಡಿ ಅಥವಾ ಸ್್ವೀಕರಿಸಬೆೀಡಿ. ಲಂಚವು 
ನಗದನುನು ಹೆೊರತುಪಡಿಸ್ದ ರೊಪದಲ್್ಯೊ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದನುನು 
ತಿಳಿದ್ರಿ: ಉಡುಗೆೊರೆ, ಪಕ್ಷಪಾತ ತೆೊೀರಿಸುವುದು, ಉದೆೊ್ಯೀಗ, ದತಿ್ತ 
ಕೆೊಡುಗೆಯನೊನು ಸಹ ಒಂದು ವೆೀಳ  ೆಅವುಗಳನುನು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ 
ನರಾ್ಪರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪರಾಭಾವ ಬಿೀರಲು ನೀಡಿದರೆ ಲಂಚವೆಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸ್ಥಳಿೀಯ ಆಚರಣೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಂಪನಗಳ 
ಆಚರಣೆಗಳ್ ಏನೆೀ ಆಗಿದದರೊ, ಅಸೊಕ್ತವಾದ ಯಾವುದೆೀ ಆಗಿರಲ್ 
ಅದರ ಪುಟಟೆ ಸಂಗತಿಯನಾನುದರೊ ತಡೆಗಟಟೆಲು ಖಾತಿರಾಯುತವಾಗಿರಿ. 

ನಮ್ಮ ಕಿರಾಯ್ಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ, ನಮಗಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನುನು ನಡೆಸುವವರ 
ಕಿರಾಯ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜವಾಬಾದರರಾಗಿರುತೆ್ತೀವೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ 
ಅವರು ನೀಡುವ ಯಾವುದೆೀ ಲಂಚಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರಬಹುದು. 
ಈ ಕಾರಣದ್ಂದಲೆೀ ನಾವು ಯಾರೆೊಂದ್ಗೆ ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಿಸುತಿ್ತದೆದೀವೆ, 
ಅವರು ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರ ಆಚರಣೆಗಳನುನು ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸ್ದಾದರೆ ಮತು್ತ 
ಪಾರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಾಗಿ 
ಅವರು ಹೆೊಂದ್ರುವ ಪರಾಖಾ್ಯತಿಯ ಬಗೆಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೆೊಳ್ಳುವುದು 
ಪರಾಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಲಂಚ ವಿರ�್ ೋಧಿ5.1

ಎಂದ್ಗೊ ಲಂಚವನುನು ನೀಡಬೆೀಡಿ ಅಥವಾ 
ಪಡೆಯಬೆೀಡಿ.

ಯಾರಿಗೊ Harsco ಪರವಾಗಿ ಲಂಚವನುನು ನೀಡಲು 

ಅಥವಾ ಸ್್ವೀಕರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಬೆೀಡಿ.

ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳ್ ಮತು್ತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್್ 

ವಹಿವಾಟುಗಳನುನು ದಾಖಲ್ಸುವಾಗ ನಖರವಾಗಿರಿ 

ಮತು್ತ ಪರಿಪೂಣ್ಪವಾಗಿರಿ.

ಯಾವುದೆೀ ನೆೈಜವಾದ ಮತು್ತ ಶಂಕಾಸ್ದ ಲಂಚದ 

ಕಿರಾಯ್ಗಳನುನು ವರದ್ ಮಾಡಿ.

ಇದು ನನ್ನ ಉದ�್ ್ಯೋಗ
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ನಮಗ� ಗ�್ ತಿತುರಬ�ೋಕು

Q."ಸರಾಗಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆ ಪಾವತಿಗಳನುನು" Harsco 
ನಷೆೀಧಿಸ್ದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:
•  ಅಲ್ ಮೊತ್ತದ ಪಾವತಿಗಳ್

•  ಸರಕುಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಅಥವಾ ಶಿಪಿ್ಂಗ್ 
ಪರ್್ಪಟ್ ಗಳನುನು ಪಡೆದುಕೆೊಳ್ಳುವಂತಹ 
ನಯರ್ತ ವಹಿವಾಟುಗಳನುನು ನವ್ಪಹಿಸಲು 
ಕೆಳಮಟಟೆದ ವಿದೆೀಶಿ ಸಕಾ್ಪರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ 
ಬೆೀಡಿಕೆ ಇಡುವುದು 

•  ಕೆಲವು ರಾರಟ್ಗಳಲ್ ್ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ 
ಇತರ ರಾರಟ್ಗಳಲ್ ್ಗಂಭಿೀರ 
ಉಲಂ್ಘನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು

ಇದರಂತಹ ಪಾವತಿಯನುನು ಮಾಡುವಂತೆ 
ನಮ್ಮನುನು ಕೆೀಳಿದರೆ, ಅದು ಎಷೆಟೆೀ ಚಿಕಕುದಾಗಿರಲ್, 
ವಿರಯವನುನು ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕ 
ವಿಭಾಗದೆೊಂದ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚಚಿ್ಪಸ್.

ನಮೊ್ಮಂದ್ಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನುನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ 
ಪೂರೆೈಕೆದಾರರೆೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಶಿಪ್ ಮ್ಂಟ್ ಗಳನುನು 
ತ್ವರಿತಗೆೊಳಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ 
ತಿಳಿಸುತಾ್ತರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆಗಾಗೆಗೆ ಕೆಲಸವನುನು 
ಪೂಣ್ಪಗೆೊಳಿಸಲು ಸ್ಥಳಿೀಯ ಸಕಾ್ಪರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ "ಸ್ವಲ್ 
ಮಟಿಟೆಗೆ ಹೆಚುಚು ಹಣವನುನು" ನೀಡುತಿ್ತರುತಾ್ತರೆ.

Harsco ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನುನು ಮಾಡುವುದ್ಲ್ 
ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್. ನೀವು ಘಟನೆಯನುನು 
ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರು, ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ 
ನೆೈತಿಕತೆ ವಿಭಾಗಕೆಕು ಅಥವಾ ಸಮಗರಾತೆ ಲೆೈನ್ ಗೆ ವರದ್ 
ಮಾಡಬೆೀಕು.

ದ್ೀಘ್ಪಸಮಯದ ವಿಶಾ್ವಸಪೂಣ್ಪ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರೆೊಬ್ಬರು 
ತಮ್ಮ ಕಂಪನಗೆ ವಾಷ್್ಪಕ ಗುತಿ್ತಗೆಯನುನು 
ಪಡೆದುಕೆೊಳ್ಳುವುದಕಾಕುಗಿ ಕರ್ೀರನ್ ನೀಡುತಾ್ತರೆ.

ಈ ಪರಾಸಂಗದಲ್,್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದಕಾಕುಗಿ "ಕರ್ೀರನ್" 
ನೀಡುವುದು ಕಿಕ್ ಬಾ್ಯಕ್ ಅಥವಾ ಲಂಚದ ಮತೆೊ್ತಂದು 
ಪದವಾಗಿದೆ, ಇವೆರಡೊ ಸಹ ಅನೆೈತಿಕವಾಗಿದೆ ಮತು್ತ 
ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಕಾನೊನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ 
ಕರ್ೀರನ್ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳುಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿಲ ್ಎಂಬುದಾಗಿ 
ಪೂರೆೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ ಮತು್ತ ಘಟನೆಯನುನು ನಮ್ಮ 
ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರು, ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕತೆ 

A.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?

Q.

Q. Q.

A.

A. A.

ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಸಮಗರಾತೆ ಲೆೈನ್ ಗೆ ವರದ್ ಮಾಡಿ.
ಗುತಿ್ತಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮಾರಾಟದ ಪರಾತಿನಧಿಯಬ್ಬರು 
ಒಂದು ವೆೀಳ  ೆಗುತಿ್ತಗೆಯನುನು Harsco ಅವಳಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ 
ಕರ್ೀರನ್ ಅನುನು ಹಂಚಿಕೆೊಳ್ಳುವ ಕೆೊಡುಗೆಯನುನು 
ನೀಡುತಾ್ತರೆ.

ಇದು ಕಿಕ್ ಬಾ್ಯಕ್ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆೊಡುಗೆಯನುನು 
ತಿರಸಕುರಿಸ್ ಮತು್ತ ಘಟನೆಯನುನು ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರು, 
ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕತೆ ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ 
ಸಮಗರಾತೆ ಲೆೈನ್ ಗೆ ವರದ್ ಮಾಡಿ.

ಒಂದು ವೆೀಳ  ೆನಾವು ಅಲ್ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನುನು ನೀಡಿದರೆ 
ನಗದ್ತ ಸಮಯಕಿಕುಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ 
ಕೆೀಂದರಾದ ತಪಾಸಣೆಗಳ ಅನುಮೊೀದನೆಯನುನು ಮತು್ತ 
ದೃಢೀಕರಣವನುನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸ್ಥಳಿೀಯ ಸಕಾ್ಪರಿ 
ಅಧಿಕಾರಿಯಬ್ಬರು ತಿಳಿಸುತಾ್ತರೆ.

ಅವರು ವಿನಂತಿಸುತಿ್ತರುವ ಈ ಪರಾಕಾರದ ಪಾವತಿಯನುನು 
ಅನುಕೊಲ ಕಲ್್ಸುವ ಪಾವತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ 
ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಇದನುನು ನಮ್ಮ ಕಂಪನ 
ಅನುಮತಿಸುವುದ್ಲ್. ಅದನುನು ಪಾವತಿಸಬೆೀಡಿ. 
ಘಟನೆಯನುನು ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕತೆ 
ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಗರಾತೆ ಲೆೈನ್ ಗೆ ವರದ್ ಮಾಡಿ.
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ಕಿರಾರ್ನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೊಲಕ ಸಂಗರಾಹಿಸ್ದ ಹಣವನುನು ತಮ್ಮ 
ಕಿರಾರ್ನಲ್ ಮೊಲವನುನು ಮರೆಮಾಚುವುದಕಾಕುಗಿ ಕಾನೊನುಬದಧಿ 
ವ್ಯವಹಾರಕೆಕು ವಗಾ್ಪಯಸುವ ಅಕರಾಮ ಹಣದ ವಗಾ್ಪವಣೆಯಲ್್ 
ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳೊೆಂದ್ಗೆ ಎಂದ್ಗೊ ನಾವು ತಿಳಿದೊ 
ವ್ಯವಹಾರವನುನು ನಡೆಸುವುದ್ಲ್.

ಅಕರಾಮ ಹಣ ವಗ್ಮಿವಣ� ವಿರ�್ ೋಧಿ5.2

ನಮಗ� ಗ�್ ತಿತುರಬ�ೋಕು

ಇವುಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳ 
ಕುರಿತು ಎಚಚುರದ್ಂದ್ರಿ:

• ದೆೊಡ್ಡ ಪರಾಮಾಣದ ಹಣದ ಪಾವತಿಗಳ್

• ಗಾರಾಹಕ ಅಥವಾ ಪೂರೆೈಕೆದಾರ ವಾ್ಯಪಾರ 
ಮಾಡದ ದೆೀಶಗಳ ನಡುವೆ ನಧಿ ವಗಾ್ಪವಣೆ

• ಗಾರಾಹಕರ ಅಥವಾ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರ 
ವ್ಯವಹಾರದೆೊಂದ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆೊಂದ್ರದೆೀ 
ಇರುವ ಮೊಲದ್ಂದ ಅಥವಾ ಮೊಲಕೆಕು 
ಪಾವತಿಯನುನು ಮಾಡುವ ವಿನಂತಿಗಳ್

Q. ಒಂದು ದೆೀಶದಲ್್ರುವ ಕಂಪನಯ ಸಂಭಾವ್ಯ 
ಗಾರಾಹಕರೆೊಬ್ಬರು ಮತೆೊ್ತಂದು ದೆೀಶದಲ್್ರುವ ಬೆೀರೆೊಂದು 
ಕಂಪನಯಂದ ಪಾವತಿಯನುನು ಮಾಡಬಹುದೆೀ ಎಂದು 
ಕೆೀಳ್ತಾ್ತರೆ

ಇದು ಸಂದೆೀಹಾಸ್ದವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತಿ್ತದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ 
ಗಾರಾಹಕರ ಬಗೆಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ್ರುವ ಸಂಗತಿಯನುನು ಕಾನೊನು 
ಇಲಾಖೆಗೆ ವರದ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಗಾರಾಹಕರು ಮತು್ತ 
ಪಾಲುದಾರರ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೆೊಳಿಳು, ನಮ್ಮ ಉತ್ನನುಗಳ್ 
ಮತು್ತ ಸೆೀವೆಗಳ ಅವರ ಬಳಕೆಯನುನು ಅಥ್ಪಮಾಡಿಕೆೊಳಿಳು 
ಮತು್ತ ಯಾವುದೆೀ ಕಾನೊನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಸಲಹೆ 
ನೀಡಬಹುದಾದ ಯಾವುದೆೀ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳ 
ಕುರಿತು ಎಚಚುರದ್ಂದ್ರಿ.

ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನುನು ಬಿಟುಟೆ ಖಾಸಗಿ 
ವ್ಯಕಿ್ತಯಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ ವಾಯ್ಸೂ ಗಳನುನು ಕಳ್ಹಿಸುವಂತೆ 
ಗಾರಾಹಕರೆೊಬ್ಬರು ವಿನಂತಿಸ್ದಾದರೆ.

ಇದು ಅಸಹಜವಾದ ವಿನಂತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದ್ರುವ 
ಸಂಗತಿಯನುನು ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗಕೆಕು ವರದ್ ಮಾಡಿ.

A.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?

Q.
A.
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ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಯು ನಾವು ಸರಿಯಾದ 
ಕಾಯ್ಪವನುನು ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲೆ ವಿಶಾ್ವಸವಿಡುತ್ತದೆ 
ಎಂಬುದನೊನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ದೆದೀವೆ. ಕಂಪನಯ ಸ್ವತು್ತಗಳನುನು 
ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೀವೆ ಮತು್ತ ವಂಚನೆಯನುನು ತಡೆಯಲು 
ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಿಸುತೆ್ತೀವೆ. ನಾವು ವಂಚನೆ, ಕಳಳುತನ ಅಥವಾ 
ತಪಾ್ಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದನುನು ಸಹಿಸುವುದ್ಲ್ ಮತು್ತ ನಾವು 
ಎಂದ್ಗೊ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಲಾಭಕಾಕುಗಿ ಪರಾತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ 
ಅಥವಾ ಪರೆೊೀಕ್ಷವಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಮೊೀಸ ಮಾಡುವುದ್ಲ್. 
ಯಾವುದೆೀ ಅಪಾರಾಮಾಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಂದ Harsco ನ 
ವ್ಯವಹಾರವನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಪರಾತಿಯಬ್ಬರೊ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆ 
ಹೆೊಂದ್ದೆದೀವೆ.

ವಂಚನ� ವಿರ�್ ೋಧಿ5.3

ನಮಗ� ಗ�್ ತಿತುರಬ�ೋಕು

ಅಧಿಕ ಪರಾಮಾಣದ ಮೊೀಸದಾಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ 
ಅಪಾಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್್ 
ಇವುಗಳ್ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತ್ತವೆ:

•  ನಗದು ವಿತರಣೆಗಳನುನು ಪರಾಕಿರಾಯ್ಗೆೊಳಿಸುವುದು

• ನಗದು ಸ್್ವೀಕರಿಸುವುದು

• ವೆೀತನಪಟಿಟೆಯ ಪರಾಕಿರಾಯ್ಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆ 

• ಚೆಕ್ ಸಾಟೆಕ್ ಗಳ ನವ್ಪಹಣೆ 

Q. ಸಹೆೊೀದೆೊ್ಯೀಗಿಯಬ್ಬರು ಕೆಲವು ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ವೆಚಚುಗಳನುನು 
ತಮ್ಮ ಕಂಪನಯ ವೆಚಚುದ ವರದ್ಗೆ ಸೆೀರಿಸುವ ಕುರಿತಾಗಿ 
ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಕಿಕುದೆ.

ನಾವು ಪರಾತಿಯಬ್ಬರೊ ನಾ್ಯಯೀಚಿತವಾಗಿರುವ, 
ಪಾರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರುವ ಮತು್ತ ಪರಿಪೂಣ್ಪರಾಗಿರುವ 
ಜವಾಬಾದರಿಯನುನು ಹೆೊಂದ್ದೆದೀವೆ. ಸರಿಯಾದ ಕಾಯ್ಪವನುನು 
ಮಾಡುವಂತೆ ಮತು್ತ ವೆಚಚುದ ವರದ್ಯನುನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ 
ನಮ್ಮ ಸಹೆೊೀದೆೊ್ಯೀಗಿಗೆ ಉತೆ್ತೀಜನ ನೀಡಿ. ನಡವಳಿಕೆಯು 
ಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಶಂಕಿಸ್ದರೆ, ನಮ್ಮ 
ಕಳವಳವನುನು ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರು, ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ 
ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕತೆ ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಸಮಗರಾತೆ ಲೆೈನ್ ಗೆ ವರದ್ 
ಮಾಡಿ.

A.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?
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ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯವಹಾರವನುನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವ U.S.-ಮೊಲದ 
ಕಂಪನಯಾಗಿ, ನಾವು ಆಮದುಗಳ್, ರಫ್್ತಗಳ್, ಕಸಟೆಮ್ 
ಗಳ್ ಮತು್ತ ಇತರ ವಾ್ಯಪಾರ ಅನುಸರಣೆ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕಾನೊನುಗಳ್ ಮತು್ತ ನಬಂಧನೆಗಳನುನು 
ಅನುಸರಿಸುವ ಪಾರಾಮುಖ್ಯತೆಯನುನು ಅಥ್ಪಮಾಡಿಕೆೊಳ್ಳುತೆ್ತೀವೆ. 
ನೀವು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಗಡಿಗಳಾದ್ಯಂತ ಉತ್ನನುಗಳ್, 
ಸೆೀವೆಗಳ್, ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ತಂತರಾಜ್ಾನದ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್್ 
ತೆೊಡಗಿಸ್ಕೆೊಂಡಿದದರೆ, ಕೆೀವಲ U.S. ಕಾನೊನುಗಳ್ 
ಮಾತರಾವಲ್ದೆೀ, ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ದೆೀಶಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ವಾ್ಯಪಾರ ಕಾನೊನುಗಳ್ ಮತು್ತ ನಬಂಧನೆಗಳನೊನು 
ಸಹ ಅನುಸರಿಸ್.

ನಾವು ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಪಟಿಟೆರುವ ಅಥವಾ ನಬ್ಪಂಧಿತ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳ 
ಜೆೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನುನು ಮಾಡುವುದ್ಲ್ ಮತು್ತ ನಷೆೀಧಿತ 
ಶಿಪ್ ಮ್ಂಟ್ ಗಳ್ ಮತು್ತ ಉತ್ನನುಗಳ ಪಟಿಟೆಗಳ್ ಆಗಾಗೆಗೆ 
ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಉದೆೊ್ಯೀಗಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಈ ಪರಾದೆೀಶದಲ್್ 
ಪರಿಣತರಾಗಬೆೀಕೆಂದು ನರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿಲ್, ಆದರೆ ಸಹಾಯಕಾಕುಗಿ 
ತಜ್ಞರಾದವರೆೊಂದ್ಗೆ ನೀವು ಸಮಾಲೆೊೀಚಿಸುವ ನರಿೀಕೆಯದೆ.   
ವಿಭಾಗದ್ಂದ ಸಹಾಯವನುನು ಕೆೊೀರಿ ಕಾನೊನು ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ 
ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕತೆ.

ಅಂತರರ್ಷ್ಟ್ೋಯ ವ್್ಯಪ್ರ5.4
U.S. ಸಕಾ್ಪರವು ಅನುಮೊೀದ್ಸ್ರದ ಯಾವುದೆೀ ಬಹಿಷಾಕುರದಲೊ್ 
ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸುವುದ್ಲ್. ವಿದೆೀಶಿೀ ಬಹಿಷಾಕುರವನುನು 
ಅನುಸರಿಸಬೆೀಕೆಂಬ ವಿನಂತಿಯನುನು ನೀವು ಸ್್ವೀಕರಿಸ್ದರೆ (ಅಥವಾ 
ಬಹಿಷಾಕುರ-ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಪೂರೆೈಸುವ ವಿನಂತಿ), 
ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗದ್ಂದ ಮಾಗ್ಪದಶ್ಪವನುನು ಕೆೊೀರಿ.

ಆಮದು ಅಥವಾ ರಫ್್ತಗಾಗಿ ಉದೆದೀಶಿತವಾದ 
ಯಾವುದನಾನುದರೊ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 
ವಗಿೀ್ಪಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಿಳು.

ಅಂತರ್ ಗಡಿಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್್ ಒಂದಕಿಕುಂತ 
ಹೆಚುಚು ದೆೀಶದ ಕಾನೊನುಗಳ್ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ 
ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅರಿವಿರಲ್.

ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನುನು ಮಾಡುವ ಮೊರನೆೀ 
ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾ್ಯಪಾರ ನೀತಿಗಳನುನು ತಿಳಿಸ್

ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂದೆೀಹವಿರುವಾಗ, ಕೆೀಳಿ.

ಇದು ನನ್ನ ಉದ�್ ್ಯೋಗ
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Q.

A.

Q. ನದ್್ಪರಟೆ ದೆೀಶದ ಮೊಲಕ ಶಿಪ್ ಮ್ಂಟ್ ಸಾಗದೆೀ ಇರುವಂತೆ 
ನಮ್ಮ ಶಿಪಿ್ಂಗ್ ಪರಾಕಿರಾಯ್ಯನುನು ನಾನು ಮಾಪ್ಪಡಿಸಬಹುದೆೀ 
ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಾರಾಹಕರೆೊಬ್ಬರು ಕೆೀಳಿದಾದರೆ.

ನಮ್ಮ ಪರಾಕಿರಾಯ್ಗಳ್ ಮತು್ತ ಕಾಯ್ಪವಿರಾನಗಳನುನು 
ರ್ೀರಿ ಸಾಗುವ ಯತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಪರಾಕಾರ ವಿನಂತಿ 
ಸೊಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾನೊನನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವುದನುನು 
ಖಾತಿರಾಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು ನಮ್ಮ ನೀತಿಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸ್. 
ಬೆೀರೆ ರಿೀತಿಯಲ್್ ವತಿ್ಪಸಲು ನಮಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೆೀರಲಾಗಿದೆ 
ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ದರೆ, ಇದನುನು ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗದ 
ಜೆೊತೆಗೆ ಚಚಿ್ಪಸ್.

A.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?

ನಾನು ಹಲವಾರು ಖರಿೀದ್ ಆಡ್ಪರ್ ಗಳ ಪರಾಕಿರಾಯ್ಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆಯನುನು 
ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೆೀಕಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ನಷೆೀಧಿತ ಶಿಪ್ ಮ್ಂಟ್ 
ಗಳ್ ಮತು್ತ ಉತ್ನನುಗಳ ಪಟಿಟೆಗೆ ಪರಾತಿಯಾಗಿ ಪರಾತಿ ಗಾರಾಹಕರನುನು 
ಹಸ್ತಚಾಲ್ತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ಸಮಯವನುನು ಹೆೊಂದ್ಲ್.

ನೀವು ಈ ಹಂತವನುನು ಬಿಡಬಾರದು. ಪರಾತಿ ಗಾರಾಹಕರು ಮತು್ತ 
ಪೂರೆೈಕೆದಾರರನುನು ವ್ಯವಸ್್ಥತವಾಗಿ Harsco ನ ಶರಾದೆಧಿಯ 
ನೀತಿಯ ಪರಾಕಾರವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್್ ತೆೊಡಗಿಸ್ಕೆೊಳಳುದಂತೆ 
ನಷೆೀಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಕಾ್ಪರವು ಪಟಿಟೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ 
ಸಂಸೆ್ಥಗಳಿಗೆ ಪರಾತಿಯಾಗಿ ಪರಿಶಿೀಲ್ಸಬೆೀಕು..

51Harsco ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ



Harsco ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ52

ವಿಷಯಗಳು | ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು | ಗ�್ ಲೋಸರಿ | ಸ್ಚಿ

ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಯ ಕುರಿತಾದ 
ವಿರಯಸಾಮಗಿರಾಗಳ್, ಸಾವ್ಪಜನಕವಲ್ದ ("ಆಂತರಿಕ") 
ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪರಾವೆೀಶವನುನು ಹೆೊಂದ್ರಬಹುದು, ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
ನಮ್ಮ ಸಾಟೆಕ್ ಅನುನು ಖರಿೀದ್ಸುವ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ 
ಹಿಡಿದ್ಟುಟೆಕೆೊಳ್ಳುವ ನರಾ್ಪರವನುನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಥ್ಪನೀಯ 
ಹೊಡಿಕೆದಾರರು ಪರಿಗಣಿಸುತಾ್ತರೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು, 
ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಗಾರಾಹಕರ 
ಕುರಿತಾದ ಆಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಬಳಸ್ಕೆೊಂಡು ಸಹ ನಾವು 
ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು 
ನಾವು ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದೆದೀವೆ. ಎಂದ್ಗೊ ಆಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿ 
ಆರಾರದಲ್್ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಬೆೀಡಿ ಅಥವಾ ಇತರರು ವಾ್ಯಪಾರ 
ಮಾಡಲಾಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಳಿವನುನು ನೀಡಬೆೀಡಿ. 

ಕಂಪನಯ ಕೆಲವು ಉದೆೊ್ಯೀಗಿಗಳ್ (“ನಯೀಜಿತ ಉದೆೊ್ಯೀಗಿಗಳ್”) 
ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಟಟೆದ ನಯಂತರಾಣಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ 
ಅನುಮೊೀದ್ತ ಅವಧಿಗಳಲ್ ್ಮಾತರಾ ಪೂವ್ಪ-ಅನುಮೊೀದನೆಯಂ-
ದ್ಗೆ ಮಾತರಾ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಬೆೀಕು. ನಮ್ಮ ಸಾಟೆಕ್ ಅನುನು ನೀವು 
ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಬಹುದೆೀ ಅಥವಾ ಇಲವ್ೆೀ ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ ನಮಗೆ 
ಯಾವುದೆೀ ಪರಾಶೆನುಗಳಿದದರೆ, ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗ. ಅನ್ನು 
ಸಂಪರ್ಕುಸ್.

ಆಂತರಿಕ ವಹಿವ್ಟು5.5
ನಮಗ� ಗ�್ ತಿತುರಬ�ೋಕು

ಆಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳ್:

•  ಭವಿರ್ಯದ ಗಳಿಕೆಯ ಅಂದಾಜುಗಳ್ ಅಥವಾ ಲಾಭ

•  ಪರಾಮುಖ ಒಪ್ಂದಗಳ ಪರಾಶಸ್್ತಗಳ್ ಅಥವಾ ರದದತಿ

• ಯೀಜಿತ ವಿಲ್ೀನಗಳ್ ಅಥವಾ ಸಾ್ವಧಿೀನತೆಗಳ್ 

•  ಕಾಯ್ಪಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್್ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳ್

•  ಕಾನೊನುಕಟಟೆಳೆಗಳ್ ಅಥವಾ ಕಾನೊನು 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ್
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Q. Q.

A. A.

Q. ದೆೊಡ್ಡದಾದ ಸಾವ್ಪಜನಕ ಕಂಪನಯ ಜೆೊತೆಗೆ ವಿಲ್ೀನದ 
ಕುರಿತಾಗಿ ಉಪಗುತಿ್ತಗೆದಾರರ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲ್್ ಪತಿರಾಕಾ 
ಪರಾಕಟಣೆಯದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಈಗಾಗಲೆೀ ಸಾವ್ಪಜನಕವಾಗಿ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನುನು ವಿರಯವಸು್ತ 
ಎಂಬುದಾಗಲ್ೀ ಅಥವಾ ಸಾವ್ಪಜನಕವಲ್ದ ಮಾಹಿತಿ 
ಎಂಬುದಾಗಲ್ೀ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದ್ಲ್. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
ಆಧರಿಸ್ ನೀವು ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು

A.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?

ದೆೊಡ್ಡದಾದ, ಪರಾಮುಖ ಗಾರಾಹಕರ ಜೆೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರವಂದು 
ಬಾಕಿ ಉಳಿದ್ರುವುದು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬಂದ್ದೆ. ಇದು 
ಯಶಸ್್ವಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಖಾತಿರಾಯದೆ. 
Harsco ಗೆ ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಿಸುತಿ್ತದೆ ಮತು್ತ ಕನರಟೆ ಗಾರಾಹಕರ 
ಹೆಸರನಾನುದರೊ ತಿಳಿಸ್ದರೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ನನನು ಅಮ್ಮ 
ಬಯಸುತಾ್ತಳ .ೆ

ನಮಗೆ ತಿಳಿದ್ರುವ ಸಂಗತಿಯು ಸಾವ್ಪಜನಕವಲ್ದ 
ಮಾಹಿತಿಯ ವಿರಯ ವಸು್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನುನು 
ಹಂಚಿಕೆೊಳಳುಬಾರದು. ಒಂದು ವೆೀಳ  ೆಅವರು ಅದನುನು ಸಾಟೆಕ್ 
ಅನುನು ಟೆರಾೀಡ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಾಟೆಕ್ ಟೆರಾೀಡ್ 
ಮಾಡುವ ಬೆೀರೆ ಯಾರಿಗಾದರೊ ತಿಳಿಸ್ದರೆ, ನೀವು ಮತು್ತ 
ಅವರು ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಮತು್ತ ಕಾನೊನುನುನು ಉಲ್ಂಘಿಸುತಿ್ತೀರಿ.

ತಿೀರಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಹೆೊಸ 
ಉತ್ನನುವನುನು ಪರಿಚಯಸಲು ತಮ್ಮ ಕಂಪನ ಸ್ದಧಿಗೆೊಳ್ಳುತಿ್ತದೆ 
ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ದಾದರೆ. ಇನೊನು 
ಸಾವ್ಪಜನಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸದೆೀ ಇದದರೊ, ನನಗೆ 
ತಿಳಿದ್ರುವ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸ್ ಸಾಟೆಕ್ ಖರಿೀದ್ಸಲು ನಾನು 
ಬಯಸುತೆ್ತೀನೆ.

ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ರುವ ಮಾಹಿತಿಯು 
ಸಾವ್ಪಜನಕವಲ್ದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದುದ, ಇದು ಹೊಡಿಕೆಯ 
ನರಾ್ಪರದ ಮ್ೀಲೆ ಪರಾಭಾವ ಬಿೀರಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿಯು 
Harsco ಹೆೊರತುಪಡಿಸ್ದ ಕಂಪನಯ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ 
ಆಗಿದದರೊ, ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಆಧರಿಸ್ ಟೆರಾೀಡ್ ಮಾಡುವುದು 
ಕಾನೊನುಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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ನಾವು ನಾ್ಯಯೀಚಿತವಾಗಿ ಸ್ರೆ್ಪ ಮಾಡುತೆ್ತೀವೆ ಮತು್ತ ಸ್ರೆ್ಪಯನುನು 
ಮತು್ತ ಮುಕ್ತ ವಾ್ಯಪಾರವನುನು ಉತೆ್ತೀಜಿಸುವ ಕಾನೊನುಗಳನುನು 
ಅನುಸರಿಸುತೆ್ತೀವೆ. ಸ್ರೆ್ಪಯನುನು ರ್ತಿಗೆೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೆೀ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್್ ಎಂದ್ಗೊ ತೆೊಡಗಿಸ್ಕೆೊಳಳುಬೆೀಡಿ ಮತು್ತ 
ವಾ್ಯಪಾರವನುನು ನಯಂತಿರಾಸುವ ಅಥವಾ ಸ್ರೆ್ಪ ಮಾಡದಂತೆ 
ಇತರರನುನು ಹೆೊರಗಿಡುವ ಪರಾತಿಸ್ಧಿ್ಪಗಳ್, ಗಾರಾಹಕರ ಅಥವಾ 
ಪೂರೆೈಕೆದಾರರೆೊಂದ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ 
ಒಪ್ಂದಕೆಕು ಬರಬೆೀಡಿ.  ಪರಾತಿಸ್ಧಿ್ಪ ಅಂತಹ ವಿರಯಗಳನುನು ಚಚಿ್ಪಸಲು 
ಪಾರಾರಂಭಿಸುವ ಪರಿಸ್್ಥತಿಯಲ್್ ನೀವು ನಮ್ಮನುನು ಕಂಡುಕೆೊಂಡರೆ, ತಕ್ಷಣ 
ಸಂಭಾರಣೆಯನುನು ನಲ್್ಸ್ ಮತು್ತ ಘಟನೆಯನುನು ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗ. ಗೆ 
ವರದ್ ಮಾಡಿ

ವಿಶ್್ವಸದ�್ ರಾೋಹ5.6
ನಮಗ� ಗ�್ ತಿತುರಬ�ೋಕು

ಪರಾತಿಸ್ಧಿ್ಪಗಳೊೆಂದ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವಿರಾ? 
ಈ ಸಂಗತಿಗಳ್ ಚಚೆ್ಪಯಂದ ಹೆೊರಗಿರಲ್:

•  ಮಾರಾಟದ ದರ, ವೆಚಚುಗಳ್ ಅಥವಾ ರರತು್ತಗಳ್

•   ಸ್ರಾ್ಪತ್ಮಕ ಬಿಡಿ್ಡಂಗ್ ಪರಾಕಿರಾಯ್ಯಲ್್ ಬಿಡ್ ಗಳನುನು 
ತಿದುದವುದು

•   ಮಾರುಕಟೆಟೆಗಳ್, ಪಾರಾಂತ್ಯಗಳ್, ಉತ್ನನುಗಳ್ 
ಅಥವಾ ಗಾರಾಹಕರನುನು ವಿಭಾಗಿಸುವುದು

•  ಉತಾ್ದನೆ, ಮಾರಾಟವನುನು ನಬ್ಪಂಧಿಸುವುದು  
ಅಥವಾ ಟ್ ಪುಟ್ 

•  ಮಾರುಕಟೆಟೆಗೆ ಇತರರು ಪರಾವೆೀಶಿಸದಂತೆ 
ತಡೆಗಟುಟೆವುದು

•  ಕೆ್ೈಂಟ್ ಅಥವಾ ಪೂರೆೈಕೆದಾರ ನರಾಕರಿಸುವುದು

Q. ಇತಿ್ತೀಚಿನ ವಾ್ಯಪಾರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್,್ ನಮ್ಮ 
ಪರಾತಿಸ್ಧಿ್ಪಗಳಲೆೊಬ್್ಬರು ನನನುನನು ಪಕಕುಕೆಕು ಕರೆದು ಇತಿ್ತೀಚಿನ 
ರ್ರಾರ್ಸಲ್ ನಲ್ ್ಮಾಡಿದ ಬಿಡ್ ದರವೆೀನು ಎಂದು ಕೆೀಳಿದರು. 
ಇದು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೆೀಳಿ ದೊರ ನಡೆದೆ.

ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನುನು ಮಾಡಿರುವಿರಿ. 
ಪಾರಾಸಂಗಿಕ ಪರಿಸ್್ಥತಿಯಲ್್ಯೊ ಸಹ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಯಾವುದನಾನುದರೊ ಚಚಿ್ಪಸುವುದು ಅಥವಾ 
ಪರಾತಿಸ್ಧಿ್ಪಯಂದ್ಗೆ ಬಿಲ್್ಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ನೀತಿ 
ಮತು್ತ ಕಾನೊನನ ಉಲ್ಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯನುನು 
ತಕ್ಷಣವೆೀ ಕಾನೊನು ಇಲಾಖೆಗೆ ವರದ್ ಮಾಡಿ

A.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?
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ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರನುನು ನಾವು ನಾ್ಯಯೀಚಿತವಾಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸುತೆ್ತೀವೆ. ಪರಾತಿಸ್ಧಿ್ಪಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
ಸಂಗರಾಹಿಸುವುದು ಯಾವುದೆೀ ಉದೆೊ್ಯೀಮದಲ್್ ಪರಾಮಾಣಿತ 
ಅಬಾ್ಯಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದನುನು ನಾವು ಕಾನೊನುಬದಧಿವಾಗಿ ಮತು್ತ 
ನೆೈತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬದಧಿರಾಗಿದೆದೀವೆ. ಮಾರುಕಟೆಟೆ ಸಂಶೊೀಧನೆ, 
ಉತ್ನನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತು್ತ ಸಾವ್ಪಜನಕ ದಾಖಲೆಗಳ 
ಪರಿಶಿೀಲನೆಯು ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಪಡೆದುಕೆೊಳ್ಳುವ ಸ್್ವೀಕಾರಾಹ್ಪ 
ವಿರಾನಗಳಾಗಿವೆಯ್ೀ ಹೆೊರತು, ಮೊೀಸ, ತಪಾ್ದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಿಕೆ 
ಮತು್ತ ವಂಚನೆಯಲ್. ಪರಾಸು್ತತ ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ಉದೆೊ್ಯೀಗಿಗಳಿಂದ 
ಅಥವಾ ಮೊರನೆೀ-ವ್ಯಕಿ್ತ ಪಾಲುದಾರರು, ಗಾರಾಹಕರು ಅಥವಾ 
ಪೂರೆೈಕೆದಾರರಿಂದ ಎಂದ್ಗೊ ಪರಾತಿಸ್ಧಿ್ಪಗಳ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 
ಕೆೀಳಬೆೀಡಿ. conf ನೀವು ಗೌಪ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ಅಥವಾ ಅನುಚಿತ 
ವಿರಾನಗಳ ಮೊಲಕ ಪಡೆದ ಪರಾತಿಸ್ಧಿ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನೀವು 
ಸ್್ವೀಕರಿಸ್ದರೆ, ಅದನುನು ಗೆ ವರದ್ ಮಾಡಿ ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗ.

ನ್್ಯಯಯುತ ಒಪ್ಪಂದ5.7
ಪರಾತಿಸ್ಧಿ್ಪಯ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಕಾನೊನುಬದಧಿವಾಗಿ 
ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೆೊಳಿಳು.

ನಮ್ಮ ಮತು್ತ ಪರಾತಿಸ್ಧಿ್ಪಗಳ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರಿಸ್. 

ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಿಸುವ 
ಮೊರನೆೀ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳ್ ನಮ್ಮ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಿಳು.

ಇದು ನನ್ನ ಉದ�್ ್ಯೋಗ
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6. ಸಮುದ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಬದ್ಧತ�

6.1 ನಾಗರಿಕ, ದತಿ್ತ ಮತು್ತ ರಾಜಕಿೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ್

6.2 ಮಾನವ ಹಕುಕುಗಳ್

6.3 ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ನಾವು ಜಿೀವಿಸುವಲ್್ ಸಮುದಾಗಳಿಗೆ ಸೆೀವೆ ಸಲ್್ಸುವುದು ಮತು್ತ 
ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ್ಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನುನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ 
ಪರಾಮುಖ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಜಗತ್ತನುನು ಉತ್ತಮ 
ಸ್ಥಳವನಾನುಗಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಸಮಯ, ಪರಾತಿಭೆ ಮತು್ತ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಪವನುನು ನೀಡುವ ಮೊಲಕ ಉತ್ತಮ 
ನೆರೆಹೆೊರೆಯವರಾಗಿರಲು ಮತು್ತ ಮಾದರಿ ಕಂಪನಯಾಗಲು 
ಶರಾಮಪಡುತೆ್ತೀವೆ.

ಇದು ಏಕ� ವಿಷಯವ್ಗುತತುದ�

ವಿಷಯಗಳು | ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು | ಗ�್ ಲೋಸರಿ | ಸ್ಚಿ
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ನಮಗೆ ಪರಾಮುಖವಾಗಿರುವ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನುನು ನೀಡಲು 
ನಮ್ಮ ಸಮಯ, ಪರಾತಿಭೆ ಮತು್ತ ಹಣದ ಕೆೊಡುಗೆಯನುನು ನೀಡಲು 
ಸ್ವಯಂಪೆರಾೀರಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೆೀಕೆಂದು ಉತೆ್ತೀಜಿಸುತೆ್ತೀವೆ. ಇದು 
ಅನ್ವಯಸುವಲ್್ ರಾಜಕಿೀಯ ಅಭ್ಯಥಿ್ಪಗಳ್ ಮತು್ತ ಪರಾಚಾರಗಳನುನು 
ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎಚಚುರವಹಿಸ್, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ 
ಬೆಂಬಲ್ಸಲು Harsco ಹಣ, ಸ್ವತು್ತಗಳ್, ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ್, 
ಸಮಯ ಅಥವಾ Harsco ಹೆಸರನುನು ಬಳಸಬೆೀಡಿ. ನಮ್ಮ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ 
ಅಭಿಪಾರಾಯಗಳ್ ಮತು್ತ ಕಿರಾಯ್ಗಳ್ ಕಂಪನಯದದನುನು ಪರಾತಿನಧಿಸುವುದ್ಲ್ 
ಎಂಬುದನುನು ಸ್ರಟೆಪಡಿಸ್.

ನ್ಗರಿಕ, ದತಿತು ಮತುತು ರ್ಜಕ್ೋಯ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳು6.1
ನಮಗ� ಗ�್ ತಿತುರಬ�ೋಕು

57Harsco ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ

•  ಸಾಂದಭಿ್ಪಕವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕೆಕು ಪರಿಣಾಮ 
ಬಿೀರಬಹುದಾದ ರಾಜಕಿೀಯ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಕುರಿತು 
Harsco ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು.

•  Harsco ಪರವಾಗಿ ಪರಾಭಾವ ಬಿೀರುವ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ಮೊದಲು Harsco ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಕೌನೆಸೂಲ್ ಅನುಮೊೀದನೆ ನೀಡಬೆೀಕು.

•  ಹೆೀಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಸಬೆೀಕೆಂಬುದನುನು Harsco 
ಎಂದ್ಗೊ ಉದೆೊ್ಯೀಗಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ್ಲ್.
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ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ಜನರೊ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ, ಆರೆೊೀಗ್ಯವಂತ 
ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಣೆಯ ವಾತಾವರಣವನುನು ಹೆೊಂದುವ ಮತು್ತ ಘನತೆ 
ಮತು್ತ ಗೌರವದ್ಂದ ಕಾಣುವ ಹಕಕುನುನು ಹೆೊಂದ್ರುತಾ್ತರೆಂದು ನಾವು 
ಭಾವಿಸುತೆ್ತೀವೆ.

ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೆೈಕೆ ಸರಣಿಯಾದ್ಯಂತದ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು 
ಅತು್ಯತಕೃರಟೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ನಮ್ಮ ಬದಧಿತೆಯನುನು 
ಹಂಚಿಕೆೊಳ್ಳುತಾ್ತರೆಂಬುದನುನು ನಾವು ನರಿೀಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೀವೆ.

ಸಂಘರ್ಪದ ಅಂಶಗಳ ಜವಾಬಾದರಿಯುತ ಪಡೆದುಕೆೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಸಹ 
ನಾವು ಬದಧಿರಾಗಿದೆದೀವೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಕೆಯನುನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ 
ಕಾನೊನುಗಳನುನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸುತೆ್ತೀವೆ ಮತು್ತ ಇಂತಹುದೆೀ 
ನೀತಿಗಳ್ ಮತು್ತ ವ್ಯವಸೆ್ಥಗಳನುನು ನಮ್ಮ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು 
ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಬೆೀಕೆಂದು ನಾವು ಉತೆ್ತೀಜಿಸುತೆ್ತೀವೆ.

ಮ್ನವ ಹಕುಕುಗಳು6.2
ನಮಗ� ಗ�್ ತಿತುರಬ�ೋಕು

ಇವುಗಳನುನು ನಾವು ನಷೆೀಧಿಸ್ದೆದೀವೆ:

•  ಬಾಲ ಕಾರ್್ಪಕತೆ

•  ಬಲವಂತದ ಕಾರ್್ಪಕತೆ

•  ದೆೈಹಿಕ ಶಿಕೆ ಅಥವಾ ನಂದನೆ

•  ಗುಲಾಮಗಿರಿ

•  ಮಾನವನ ಕಳಳುಸಾಗಣೆ
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ನಮ್ಮ ಕಾಯಾ್ಪಚರಣೆಗಳಲ್್ ಉನನುತ-ಗುಣಮಟಟೆದ ಪರಿಸರ 
ನವ್ಪಹಣೆಯನುನು ತಲುಪಿಸಲು ಮತು್ತ ಎಲಾ್ ಪರಿಸರ ನಯಮಗಳ 
ಅನುಸರಣೆಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು ನಾವು ಬದಧಿರಾಗಿದೆದೀವೆ. 
ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ನರಾ್ಪರಗಳ್ ಸದಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾರಿಸರಿಕ 
ಆಚರಣೆಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರಬೆೀಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲಾ್, 
ಪರಿಸರದ್ಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಮತು್ತ ಸ್್ಥರವಾಗಿರುವ ಇಂಧನ 
ಮೊಲಗಳನುನು ಆಯ್ಕುಮಾಡಿ ಮತು್ತ ನೆೈಸಗಿ್ಪಕ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳನುನು 
ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ನ ನೆರವನುನು ನೀಡಿ. ಪರಿಸರದಲ್್ನ 
ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಮತು್ತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ದ ತಾ್ಯಜ್ಯವನುನು 
ಜವಾಬಾದರಿಯುತ ರಿೀತಿಯಲ್್ ಸಂಸಕುರಿಸ್ ಮತು್ತ ವಿಲೆೀವಾರಿ ಮಾಡಿ.

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ�6.3
ಸ್ಥಳಿೀಯ ಕಾನೊನುಗಳ್ ಮತು್ತ ನಬಂಧನೆಗಳನುನು 
ಅನುಸರಿಸ್.

ಪರಿಸರದ ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಣೆಯಲ್್ ನರಂತರವಾದ 
ಸುರಾರಣೆಗೆ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೆೊಳಿಳು.

ನಾವು ಸ್್ವೀಕಾರಾಹ್ಪ ಮಾನದಂಡಗಳನುನು 
ಪೂರೆೈಸುತೆ್ತೀವೆ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು 
ಪರಿಸರದ ಕುರಿತಾಗಿನ ಆಡಿಟ್ ಗಳಲ್್ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ.

ಕಾಯ್ಪಸ್ಥಳದ ತಾ್ಯಜ್ಯಗಳ್ ಮತು್ತ ಮಾಲ್ನ್ಯಗಳನುನು 
ಕಡಿಮ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ತೆೊಡೆದುಹಾಕುವ 
ತಂತರಾಜ್ಾನಗಳ್, ಪರಾಕಿರಾಯ್ಗಳ್ ಮತು್ತ ಸಂಸಕುರಣೆಯ 
ಪಯಾ್ಪಯಗಳನುನು ಆಯ್ಕುಮಾಡಿ.

ಇದು ನನ್ನ ಉದ�್ ್ಯೋಗ

Q. Q.ಪಾರಾಜೆಕ್ಟೆ ಸ್ಥಳದಲ್್ನ ಪೆೈಪ್ ನಂದ ಅಸಹಜವಾದ 
ಏನೆೊೀ ಹೆೊರಬರುತಿ್ತದೆ ಮತು್ತ ಅದರಿಂದ ದುಗ್ಪಂಧ 
ಹೆೊರಹೆೊಮು್ಮತಿ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಕಳವಳವನುನು ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್. 
ಉತ್ತರದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಂತೃಪಿ್ತ ಇಲ್ದ್ದದರೆ

ನನನು ಕಾಯ್ಪಸ್ಥಳದಲ್್ ಯಾವುದೆೊೀ ವಿದು್ಯತ್ ಸಾಧನವು 
ಬಳಕೆಯಲ್್ ಇಲ್ದೆೀ ಇರುವಾಗಲೊ ಚಾಲನೆಯಲ್್ರುವುದನುನು 
ನಾನು ಗಮನಸ್ದೆದೀನೆ.

ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರ ಜೆೊತೆಗೆ ಇದನುನು ಚಚಿ್ಪಸ್. 
ಸಮಸೆ್ಯಯನುನು ಎತಿ್ತ ತೆೊೀರಿಸುವುದು ಪರಿಹಾರಕೆಕು 
ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತು್ತ ಇದು ಹಣಕಾಸು ಜೆೊತೆಗೆ 
ನೆೈಸಗಿ್ಪಕ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳನುನು ಉಳಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು Harsco ಪರಿಸರ ಆರೆೊೀಗ್ಯ ಮತು್ತ 
ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಭಾಗವನೊನು ಸಹ ಸಂಪಕಿ್ಪಸಬಹುದು.

A. A.

ಹಿೋಗ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಡುವುದು...?
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ಸಂಪನ್ಮೂಲ: ಈ ಕುರಿತ್ಗಿ ಸಹ್ಯಕ್ಕುಗಿ: ಸಂಪಕ್ಮಿಸ್: 

Harsco ಸಮಗರಾತೆ ಲೆೈನ್ ಯಾವುದೆೀ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಸಮಸೆ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕತೆ ವಿಭಾಗದ (GC&E) ಯಾವುದೆೀ ಸದಸ್ಯರು

ಇಮ್ೀಲ್: compliance@harsco.com
ವೆಬ್: http://compliance.harsco.com/

Harsco ಜಾಗತಿಕ ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ ನೆೈತಿಕತೆ 

ವಿಭಾಗ

ಯಾವುದೆೀ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಸಮಸೆ್ಯ ಅಥವಾ ಕಂಪನ ನೀತಿಗಳ್, 

ಮೌಲ್ಯಗಳ್ ಮತು್ತ ವ್ಯವಹಾರ ನೆೈತಿಕತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿನ ಪರಾಶೆನು

ಎನ ರ್  ಗೆೊ್ೀಬಲ್ ಕಂಪೆ್ೈಯನ್ಸೂ & ಎಥಿಕ್ಸೂ (ಜಿಸ್ & ಇ)  

ಇಮ್ೀಲ್: compliance@harsco.com

Harsco ಕಾರ್್ಪರೆೀಟ್ ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗ ಯಾವುದೆೀ ಸಕಾ್ಪರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಂದ ಕಾನೊನುಗಳ್ ಮತು್ತ ವಿಚಾರಣೆಗಳ 

ಕುರಿತು ಪರಾಶೆನುಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಡು ಯಾವುದೆೀ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಸಮಸೆ್ಯ 

ಮತು್ತ ಲಾಬಿ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅನುಮೊೀದನೆ

ನಮ್ಮ ಪಾರಾದೆೀಶಿಕ ಕಚೆೀರಿ   ಜನರಲ್ ಕೌನಸೂಲ್ (ಒಜಿಸ್) ಸಂಪನೊ್ಮಲ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗಿೀಯ 

ಸಲಹೆಗಾರರ    

ಇಮ್ೀಲ್: legaldepartment@harsco.com

Harsco ಕಾರ್್ಪರೆೀಟ್ ಸಂವಹನಗಳ ವಿಭಾಗ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪರಾಶೆನುಗಳ್  ಕಾರ್್ಪರೆೀಟ್ ಸಂವಹನ ಇಲಾಖೆ  

ಇಮ್ೀಲ್: corporatecommunications@harsco.com

Harsco ಪಾರಿಸರಿಕ ಆರೆೊೀಗ್ಯ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತೆ 

(EH&S)
ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಆರೆೊೀಗ್ಯ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ್ ಸಂಪಕಿ್ಪಸ್: 717-763-7064

ಇಮ್ೀಲ್: info@harsco.com

Harsco ಹೊಡಿಕೆದಾರ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಭಾಗ ಹೊಡಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ್ಂದ ಪರಾಶೆನುಗಳ್ ಹೊಡಿಕೆದಾರರ ನದೆೀ್ಪಶಕ   ಸಂಬಂಧಗಳ್  

ಇಮ್ೀಲ್: ir@harsco.com
ಜಾಳಿಗೆ: http://investors.harsco.com/phoenix.zhtml?c=108575&p=irol-irhome

Harsco ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕು ಪರಿಶೊೀಧನೆ ಆಂತರಿಕ ನಯಂತರಾಣಗಳ ಕುರಿತು ಪರಾಶೆನುಗಳ್ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕು ಪರಿಶೊೀಧನೆ ವಿಭಾಗದ ಯಾವುದೆೀ ಸದಸ್ಯರು 

ವಿಭಾಗದ ಸಂಪಕ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನುನು Harsco ಜಾಗತಿಕ ವಿಳಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್್ 

ಕಾಣಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೆೊಳಳುಬಹುದು.

Harsco ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ್ ಉದೆೊ್ಯೀಗ, ಪರಾಯೀಜನಗಳ್, ಪಾವತಿ, ಕಾಯ್ಪಸ್ಥಳದ ನಡವಳಿಕೆಗಳ್ ಮತು್ತ 

ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಣೆ ಮತು್ತ HR ನೀತಿಗಳ್ ಮತು್ತ ಕಂಪನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು 

ಪರಾಶೆನುಗಳ್

ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳಿೀಯ ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ ಪರಾತಿನಧಿ.

ಹೆಸರುಗಳನುನು Harsco ಜಾಗತಿಕ ವಿಳಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್್ ಕಾಣಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ 

ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೆೊಳಳುಬಹುದು.

ನೀವು ಯಾವುದೆೀ ಸಮಯದಲ್್ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಮತು್ತ ಸಹಾಯಕಾಕುಗಿ ಮುಂದ್ನ ಯಾವುದೆೀ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳನುನು ಸಂಪಕಿ್ಪಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಂತರದ ನೀತಿ ಉಲೆ್ೀಖಗಳೊೆಂದ್ಗೆ ಸಮಾಲೆೊೀಚಿಸಬಹುದು. 
ನೀತಿಯನುನು ಗುರುತಿಸುವಲ್್ ನಮಗೆ ತೆೊಂದರೆ ಇದದರೆ ಅಥವಾ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನೀತಿಯ ಲ್ಂಕ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ದ್ರುವುದು ಗಮನಕೆಕು ಬಂದರೆ, ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು ಅಥವಾ ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯರಿ ಅಥವಾ 
ಸ್ಥಳಿೀಯ HR ಪರಾತಿನಧಿಯನುನು ಸಂಪಕಿ್ಪಸ್, ಅವರು ನಮಗೆ ಪಾಲ್ಸ್ಯನುನು ನೀಡಬಹುದು.

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
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http://compliance.harsco.com/
mailto:compliance%40harsco.com?subject=
mailto:legaldepartment%40harsco.com?subject=
mailto:corporatecommunications%40harsco.com?subject=
mailto:info%40harsco.com?subject=
mailto:ir%40harsco.com?subject=
http://investors.harsco.com/phoenix.zhtml?c=108575&p=irol-irhome
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ಶಬಧಿಕೆೊೀಶವು ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್್ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೊಲಭೊತ ಪರಿಕಲ್ನೆಗಳನುನು ಮತು್ತ ನಯಮಗಳನುನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಬ್ಧಸಂಗರಾಹ

ನಂದನ�. ಯಾವುದನಾನುದರೊ ಕೆಟಟೆದಾದಗಿ ಕಾಣುವುದು, 
ಅದನುನು ಅಸೊಕ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು 
ಅಥವಾ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಹಾನಯನುನು 
ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ ರಿೀತಿಯಲ್್ ಅದರ ಬಳಕೆಯ 
ಪರಾಯೀಜನವನುನು ಪಡೆದುಕೆೊಳಳುಲು. ವ್ಯಕಿ್ತಯನುನು ಕೊರಾರವಾಗಿ 
ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೌಖಿಕ ಅಥವಾ ದೆೈಹಿತವಾಗಿ 
ನಡೆಸ್ಕೆೊಳ್ಳುವುದು.

ಲಂಚ. ಅನುಸಚಿತವಾದ ಪರಾಯೀಜನವನುನು ಅಥವಾ 
ನೆರವನುನು ಪಡೆಯುವುದಕಾಕುಗಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ 
ಯಾವುದನಾನುದರೊ ಕೆೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು, ಅದರ ಭರವಸೆ 
ನೀಡುವುದು, ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾ ನರಾ್ಪರ.

ಬ್ಲ ಕ್ರ್ಮಿಕತ�. ಅವರ ಆರೆೊೀಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೀಗಕೆೀಮಕೆಕು ಅಡ್ಡಪಡಿಸುವ ಚಿಕಕು ಮಕಕುಲು 
ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಚಿಕಕು ಮಕಕುಳನುನು 
ಶೊೀರಣೆಪಡಿಸ್ರುವುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಕೆಲಸವು ಕಿರಾರ್ನಲ್ 
ಅಥವಾ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆ.

ಕಂಪನಯ ಸ್ವತುತುಗಳು. ಶಿಪ್ ಮ್ಂಟ್, ಪೂರೆೈಕೆಗಳ್, 
ವಾಹನಗಳ್, ಪಿೀಠೆೊೀಪಕರಣಗಳ್, ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ 
ಸ್ಸಟೆಂಗಳ್, ಸಾಫ್ಟೆ ವೆೀರ್, ಫೀನ್ ಗಳ್ ಮತು್ತ ತಂತಿಯ 
ಮತು್ತ ನಸ್ತಂತು ಸಾಧನಗಳನುನು ಸೆೀರಿದಂತೆ ವ್ಯವಹಾರವನುನು 
ನಡೆಸಲು ನಮ್ಮ ಕಂಪನ ಯಾವುದನಾನುದರೊ ಬಳಸುತ್ತದೆ. 
ಹಾಗೆಯ್ೀ ಮಾಹಿತಿ, ವಾ್ಯಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳ್ ಮತು್ತ 
ವೆೈಯಕಿ್ತಕವಾದವುಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಹಿತ್ಸಕ್ತುಯ ಸಂಘಷಮಿ. ಬೆೀಪ್ಪಡಿಸ್ದ ನಷೆಠಾಯ ಸನನುವೆೀಶ, 
ಇಲ್್ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಹಿತಾಸಕಿ್ತಗಳ್ ಕಂಪನಯ 
ವ್ಯವಹಾರ ಹಿತಾಸಕಿ್ತಗಳೊೆಂದ್ಗೆ ಅಡಿ್ಡಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ತ್ರತಮ್ಯ. ಕಾನೊನನಂದ ಸಂರಕ್ಷಿತವಾದ 
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನು ಆಧರಿಸ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನ 
ನಾ್ಯಯೀಚಿತವಲ್ದ ಅಥವಾ ಅಸಮಾನ ಪರಿಗಣನೆ.

ಎಲ�ಕ್ಟ್ನಕ್ ಸ್ವತುತುಗಳು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೆೈಲ್ ಗಲು, ಮಾಹಿತಿ, 
ಡೆೀಟಾಬೆೀಸ್ ಗಳ್, ಸಾಫ್ಟೆ ವೆೀರ್, ಖಾತೆಗಳ್ ಮತು್ತ ಪಾಸ್ 
ವಡ್್ಪ ಗಳ್ ಮತು್ತ ಅವುಗಳನುನು ಸಂಗರಾಹಿಸ್ಡಲು, 
ಕಳ್ಹಿಸಲು, ಸ್್ವೀಕರಿಸಲು ಮತು್ತ ಮರುಪಡೆಯಲು 
ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಾಧನಗಳ್, ಪರಿಕರಗಳ್ ಮತು್ತ 
ಉಪಕರಣಗಳ್.

ಸುಗಮಗ�್ ಳಿಸುವಿಕ� ಪ್ವತಿ. ನಯರ್ತ ಕಿರಾಯ್ ಅಥವಾ 
ಸೆೀವೆಯನುನು ಮಾಡಿಕೆೊಡುವುದಕಾಕುಗಿ ಸಕಾ್ಪರಿ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಅಥವಾ ಸಕಾ್ಪರಿ ಏಜೆನಸೂಯ ಪರಾತಿನಧಿಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಅಲ್ 
ಪರಾಮಾಣದ ಪಾವತಿ.

ವಂಚನ� . ಅನುಚಿತವಾದ ಪರಾಯೀಜನವನುನು 
ಪಡೆದುಕೆೊಳ್ಳುವುದಕಾಕುಗಿ ಅಂಶಗಳನುನು ಮೊೀಸದ್ಂದ 
ತಿದುದವುದು, ಸುಳ್ಳು ಹೆೀಳ್ವುದು ಅಥವಾ ತಪಾ್ಗಿ 
ತಿಳಿಸುವುದು.

ಉಡುಗ�್ ರ�. ನಗದು, ಟಿಕೆಟ್ ಗಳ್, ಪರಾಯಾಣ ಮತು್ತ 
ವಸತಿಯನುನು ಒಳಗೆೊಂಡು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ 
ಯಾವುದಾದರೊ. 

ಸಕ್ಮಿರಿ ಅಧಿಕ್ರಿ. ಸಕಾ್ಪರ ಅಥವಾ ಸಕಾ್ಪರಿ-
ನಯಂತರಾಣದ ಕಂಪನ, ಸಂಸೆ್ಥ, ಏಜೆನಸೂ ಅಥವಾ ಸರ್ತಿಯ 
ಉದೆೊ್ಯೀಗಿ ಅಥವಾ ನಯೀಜಿತರು. ರಾಜಕಿೀಯ ಪಕ್ಷದ 
ಉದೆೊ್ಯೀಗಿಗಳ್ ಅಥವಾ ಪರಾತಿನಧಿಗಳ್, ರಾಜಕಿೀಯ 
ಅಭ್ಯಥಿ್ಪಗಳ್ ಮತು್ತ ಸಕಾ್ಪರಗಳನುನು ಪರಾತಿನಧಿಸುವ 
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಸಂಸೆ್ಥಗಳ ಉದೆೊ್ಯೀಗಿಗಳ್ ಮತು್ತ 
ಸದಸ್ಯರನುನು ಸಹ ಒಳಗೆೊಂಡಿರಬಹುದು.

ಕ್ರುಕುಳ. ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್್ಥತಿಯನುನು ಆಧರಿಸ್ದ 
ಅಪಿರಾಯವಾದ ದೆೈಹಿಕ, ಮೌಖಿಕ ಅಥವಾ ನೆೊೀಟದ 
ನಡವಳಿಕೆ.
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ಮ್ನವನ ಕಳಳುಸ್ಗಣ�. ಒತಾ್ತಯ ಪೂವ್ಪಕ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಲೆೈಂಗಿಕ ಶೊೀರಣೆಯಂತಹ 
ಅನುಚಿತವಲ್ದ ಉದೆದೀಶಕಾಕುಗಿ ಒತಾ್ತಯ ಪೂವ್ಪಕವಾಗಿ, 
ಮೊೀಸದ್ಂದ ಅಥವಾ ಒತೆ್ತ ಇಟುಟೆಕೆೊಳ್ಳುವ ಮೊಲಕ 
ವ್ಯಕಿ್ತಗಳನುನು ನೆೀಮಕ ಮಾಡುವುದು, ಬಚಿಚುಟುಟೆಕೆೊಳ್ಳುವುದು, 
ವಗಾ್ಪಯಸುವುದು ಅಥವಾ ಸ್್ವೀಕರಿಸುವುದು.

ಒಳಗಿನವರ ವ್್ಯಪ್ರ. ಸಾವ್ಪಜನಕವಲ್ದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
ಆಧರಿಸ್ ಸೆಕು್ಯರಿಟಿಗಳನುನು ಖರಿೀದ್ಸುವುದು, ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಇರಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಹಾಗೆ 
ಮಾಡುವಂತೆ ಇತರರಿಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡುವುದು. 

ಬೌದ್್ಧಕ ಆಸ್ತು. ವಾಣಿಜಿ್ಯಕ ಮೌಲ್ಯವನುನು ಹೆೊಂದ್ರುವ ಮತು್ತ 
ಕೃತಿಸಾ್ವಮ್ಯ, ಪೆೀಟೆಂಟ್, ಸೆೀವೆ ಗುರುತು ಮತು್ತ ಟೆರಾೀಡ್ 
ಮಾಕ್್ಪ ಕಾನೊನುಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಜ್ಾನ, 
ಕಲ್ನೆಗಳ್, ಅನೆ್ವೀರಣೆಗಳ್, ಸೊತರಾಗಳ್, ಆವಿಷಾಕುರಗಳ್ 
ಮತು್ತ ಇತರ ಅಗೆೊೀಚರ ಸ್ವತು್ತಗಳ್.

ಅಂತರ್ಷ್ಟ್ೋಯ ವ್್ಯಪ್ರ. ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚುಚು 
ದೆೀಶಗಳ್ ಅಥವಾ ಪಾರಾಂತ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಬಂಡವಾಳ, 
ಸರಕುಗಳ್ ಮತು್ತ ಸೆೀವೆಗಳ ವಿನಮಯ. 

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ. ಸ್ವಲ್ ಮಟಿಟೆನ ಅಧಿಕಾರವನುನು 
ಹೆೊಂದ್ರುವ ಮುಂದಾಳ್ಗಳ್, ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು, 
ಮ್ೀಲ್್ವಚಾರಕರು ಮತು್ತ ಇತರರು.

ಸ್ವಮಿಜನಕವಲಲದ ಮ್ಹಿತಿ. ಇನೊನು ಸಾವ್ಪಜನಕರಿಗೆ 
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಮತು್ತ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕಂಪನಯ 
ಸೆಕು್ಯರಿಟಿಗಳನುನು ಖರಿೀದ್ಸಲು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 

ಅಥವಾ ಇರಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು ಹೊಡಿಕೆದಾರರ ನರಾ್ಪರದ ಮ್ೀಲೆ 
ಪರಾಭಾವ ಬಿೀರಬಹುದೆಂದು ನರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ.

ಅಕರಾಮ ಹಣ ವಗ್ಮಿವಣ�. ಕಿರಾರ್ನಲ್ ಗಳ್ ಮೊಲವನುನು 
ಮರೆಮಾಚಿ, ಹಣಕಾಸು ಮೊಲವು ಕಾನೊನುಬದಧಿ 
ಮೊಲದ್ಂದ ಬಂದ್ದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ 
ಕಿರಾರ್ನಲ್ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೊಲಕ ಪಡೆದುಕೆೊಂಡ ಹಣವನುನು 
ನಯಂತಿರಾಸುವ ಪರಾಕಿರಾಯ್. 

ಸ್ಬ್ಂದ್. ತಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಿಸಲು ಕಂಪನಯು 
ನೆೀಮಕ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿರುವ ಜನರು.

ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಮ್ಧ್ಯಮ. ವಿರಯ ಹಂಚಿಕೆೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಮತು್ತ 
ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಮಾಹಿತಿ ಸೆೀಪ್ಪಡೆ ಮತು್ತ ಸಂವಹನಕೆಕು ಅವಕಾಶ 
ನೀಡುವ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಸಂವಹನಗಳ ಚಾನಲ್ ಗಳ್- 
ಇವುಗಳಲ್್ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಗಳ್, ಚಾಟ್ ಕೆೊಠಡಿಗಳ್, ಬಾ್ಗ್ 
ಗಳ್, ಸುದ್ದ ಫ್ೀಡ್ ಗಳ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಟ್ ವಕಿ್ಪಂಗ್ ಸೆೈಟ್ 
ಗಳ್ ಮತು್ತ ಕಾಮ್ಂಟ್ ಗಳ್, ಲೆೀಖನಗಳ್, 
ಅಭಿಪಾರಾಯಗಳ್, ಆಲೆೊೀಚನೆಗಳ್, ಮಾಹಿತಿ ಮತು್ತ 
ಚಿತರಾಗಳ ರ್ೀಸ್ಟೆ ಮಾಡುವಿಕೆ ಮತು್ತ ಹಂಚಿಕೆೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ 
ಸಮಪಿ್ಪತವಾದ ವಿಶೆೀರ ಅಪಿ್ಕೆೀಶನ್ ಗಳ್ ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ.

ಪೂರ�ೈಕ�ದ್ರರು. ಕಂಪನಗೆ ಉತ್ನನುಗಳ್ ಅಥವಾ 
ಸೆೀವೆಯನುನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದೆದೀಶ ಹೆೊಂದ್ರುವ 
ಯಾವುದೆೀ ವ್ಯಕಿ್ತ, ಕಂಪನಯ ಪರಾತಿನಧಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನ 
- ಇದರಲ್್ ಸಲಹಾಗಾರರು, ಗುತಿ್ತಗೆದಾರರು ಮತು್ತ 
ಪರಾತಿನಧಿಗಳ್ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತಾ್ತರೆ.

ಮ್ರನ�ೋ ವ್ಯಕ್ತು.

ಶಬ್ಧಸಂಗರಾಹ
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