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Защо нашият кодекс има значение: 
Съобщение от председателя и 
главен изпълнителен директор 
Кристоф Бек
Уважаеми колеги:

В Ecolab ние вярваме, че многообразният, включващ и целенасочен екип е от решаващо 
значение за успеха на нашите отделни сътрудници, компания, клиенти и общности.  
В продължение на един век ние развиваме бизнеса, като работим заедно с многообразни 
гледни точки, правейки това, което е правилно, което е справедливо и което е честно. За да 
постигнем целите си и да изпълним предназначението си да защитаваме хората и ресурсите, 
жизненоважни за живота, трябва да действаме етично във всяко взаимодействие всеки ден. 

Именно в този контекст имам удоволствието да споделя с вас Кодекса за поведение  
на Ecolab. В него ние обсъждаме ценностите, вярванията и очакванията на всички нас  
в Ecolab. Надявам се, че ще прочетете този документ и ще го използвате като ръководство в 
ежедневните си взаимодействия помежду си и с нашите клиенти. Ако видите някой  
да действа неетично, използвайте ресурсите в този документ, за да го докладвате. 

Нямаше да сме компанията, която сме днес, без нашите невероятни хора. Ние в Ecolab  
сме едно цяло. Едно семейство. И заедно с нашите клиенти правим света по-чист,  
по-безопасен и по-здравословен. Винаги очаквам с нетърпение да надграждам върху нашето 
наследство да правим велики неща за човечеството по правилния начин.

С уважение,
Кристоф Бек
Председател, президент  
и главен изпълнителен директор

Ние вярваме, че 
многообразният, включващ 
и целенасочен екип е от 
решаващо значение за 
успеха на нашите отделни 
сътрудници, компания, 
клиенти и общности.
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Нашите ценности
ПОСТИГАМЕ ЦЕЛИТЕ СИ

Предоставяме резултати за нашите 
клиенти, нашите акционери и един  
за друг. 

ПРЕДИЗВИКВАМЕ СЕБЕ СИ 

Ние надхвърляме статуквото, учим 
се, растем и правим иновации, за да 
подобрим процесите и да постигнем 
по-добри резултати.

ПРАВИМ ПРОМЯНА 

Оказваме положително въздействие 
върху хората около нас, нашата 
общност и нашия свят. Вдъхновяваме 
и другите да направят положителна 
промяна.

ПРАВИМ ТОВА, КОЕТО Е ПРАВИЛНО 

Ние сме честни, надеждни и истински в 
действията си. Ние действаме почтено.

ПРАВИМ ВСИЧКО ТОВА ВНИМАТЕЛНО, 
КАТО ПОСТАВЯМЕ БЕЗОПАСНОСТТА  
НА ПЪРВО МЯСТО

Ежедневните действия на всички 
сътрудници на Ecolab в крайна сметка 
определят кои сме ние като компания.

РАБОТИМ ЗАЕДНО С МНОГООБРАЗНИ 
ГЛЕДНИ ТОЧКИ

Работим заедно за доброто на екипа 
и компанията – във всички функции и 
географски области. Споделяме знания 
и се подкрепяме взаимно.

+

+

+

+
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ЗАЩО НАШИЯТ КОДЕКС ИМА ЗНАЧЕНИЕ:  
СЪОБЩЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ГЛАВЕН  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР КРИСТОФ БЕК i
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Нашият кодекс  
и нашата роля1
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Когато вземаме решения и 
предприемаме действия, 
винаги се питаме:

•  Спазва ли действието ми нашия кодекс, 
нашите политики и приложимите 
закони?

•  Искам ли действието ми да бъде 
публично достояние?

•  Действието ми отразява ли ценностите 
на Ecolab и правилно ли е?

Ако не можете да отговорите с „да“  
на всички тези въпроси, тогава трябва да 
преосмислите действията си и да  
се консултирате с вашия мениджър или с 
глобалния отдел по съответствие  
и етика, преди да продължите.

Ние спазваме нашия кодекс
Всеки в Ecolab следва нашия кодекс, нашите политики и приложимите закони.

КАК СПАЗВАМЕ НАШИЯ КОДЕКС?
• Ние спазваме нашия кодекс и разбираме, че той се отнася за всички служители, висши мениджъри  

и директори на Ecolab; всички служители на мажоритарни дъщерни дружества и съвместни предприятия;  
и всички наши агенти, подизпълнители и консултанти.

• Ние спазваме всички приложими закони и когато приложимото законодателство е по-строго от нашия кодекс, ние 
следваме по-строгото правило.

Разбираме, че нарушенията на нашия кодекс, нашите политики или всеки приложим закон или наредба могат  
да доведат до дисциплинарни действия до и включително прекратяване на трудовото правоотношение.

Мениджърите разбират и прилагат нашия кодекс, уверяват се, че техните преки подчинени разбират отговорностите  
си и отговарят на въпросите на служителите. Мениджърите са длъжни правилно да ескалират притесненията към отдела за 
човешки ресурси, към глобалния отдел по съответствие и етика или към помощния център за кодекса за поведение. 
Отказ от нашия кодекс се прави само в редки случаи от Съвета на директорите или комитет на Съвета  
на директорите. 
Ecolab периодично преглежда нашия кодекс, както и свързаните фирмени политики, и прави промени, ако  
се изисква или се счита за необходимо.

КАКВА РОЛЯ ИГРАЕМ НИЕ ЗА СПАЗВАНЕТО НА НАШИЯ КОДЕКС?
Уверяваме се, че всички спазваме нашия кодекс, нашите политики и всички приложими закони 
и разпоредби. Научаваме правилата, които се прилагат за нашата роля, и сме готови да говорим, 
ако имаме въпроси или притеснения.

Нашите мениджъри в Ecolab имат допълнителни отговорности да моделират етично поведение, да 
контролират преките си подчинени и да бъдат точка за контакт при въпроси и притеснения.
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Ние задаваме въпроси и докладваме за 
притеснения
Ние в Ecolab говорим ясно и открито. Ако забележим някакво поведение, което смятаме, 
че потенциално нарушава нашите политики или нашия кодекс, от нас се изисква да го 
докладваме незабавно и добросъвестно; или ако не сме сигурни в нещо, търсим помощ. 
Докладването на притеснения и задаването на въпроси е наша отговорност и най-добрият 
начин да продължим да правим бизнес по правилния начин.

Имаме задължение да докладваме за потенциално 
нарушение на нашия кодекс. 

В Ecolab имате няколко опции за получаване на 
поддръжка и докладване на притеснения.

• Вашият мениджър

• Човешки ресурси 

• Правен отдел

• Глобален отдел по съответствие и етика

• Главен съветник

•  Нашият помощен център за кодекса за 
поведение: номерът на помощния център 
за Съединените щати, Канада и Пуерто 
Рико е 800-299-9442; за други страни 
вижте тук 

•  Можете също така да подадете онлайн доклад за 
помощния център за кодекса за поведение в нашия 
публично достъпен формуляр за подаване.

Докладите могат да се подават анонимно до нашия 
помощен център за кодекса за поведение в повечето 
юрисдикции и ситуации. Дали ви е разрешено да 
докладвате анонимно за потенциални нарушения на 
кодекса за поведение зависи от законите във вашето 
местоположение. Някои държави ограничават или 
забраняват докладването на определени притеснения, 
без да се идентифицирате. 

Ако сте служител в Европейския съюз и докладвате до 
помощния център за кодекса за поведение,  
се прилагат следните указания:

• Ще бъдете помолени да разрешите името ви да бъде 
използвано в доклада.

• Трябва да посочите името на служител, заподозрян в 
нарушение, само ако е необходимо.

• Ние ще използваме предоставената от вас информация 
единствено за разследване на конкретния ви доклад, а 
не за каквато и да е друга цел.

• Няма да разкриваме на посочения служител, който е 
подал доклада.

НАШИЯТ КОДЕКС И НАШАТА РОЛЯ

НЕДОПУСКАНЕ НА ОТМЪСТИТЕЛНИ 
ДЕЙСТВИЯ
Ecolab не толерира отмъстителни действия 
срещу служители, които задават въпроси, 
докладват за своите притеснения или 
сътрудничат на разследванията. Ако 
знаете за някакви отмъстителни действия, 
трябва незабавно да се свържете с 
вашия мениджър, с глобалния отдел по 
съответствие и етика или с нашия помощен 
център за кодекса за поведение. 

Вижте нашата Политика за докладване и 
разследвания за повече подробности.
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Ние подкрепяме разследванията
Ecolab приема сериозно докладите за неправомерно поведение 
и нарушения на нашия кодекс и нашите политики.

КАК ECOLAB ПРОВЕЖДА РАЗСЛЕДВАНИЯ?

• След като бъде направено обвинение, главният служител по спазването на 
правилата или назначено лице ще назначи вътрешен следовател, който ще завърши 
разследването по задълбочен и навременен начин. В някои случаи може да бъде 
назначен външен следовател.

• Водещият следовател ще направи препоръки, които могат да включват липса на 
предприемане на действие, предоставяне на инструктаж или обучение, предлагане 
на някаква форма на дисциплинарно действие до и включително прекратяване на 
трудовото правоотношение и допълнителни действия, ако се счете за необходимо.

• Отделът за глобално съответствие и етика ще уведоми репортера, след като 
разследването приключи.

• Очакваме служителите да пазят разследванията поверителни и да не обсъждат 
въпроса с колеги.

Вижте нашата Политика за докладване и разследвания за повече подробности.

КАКВО ПРАВИ ECOLAB, КОГАТО СЕ НАПРАВИ ДОКЛАД?
Ecolab реагира незабавно на сигналите и се стреми да запази 
поверителността на доклада във възможно най-голяма степен. В замяна 
очакваме служителите да ни помогнат да защитим поверителността на 
доклада и разследването, като не обсъждаме въпроса с колеги.
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2 Как работим  
един с друг
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Ние се отнасяме един към друг с уважение
Ecolab не толерира никаква форма на тормоз или малтретиране. Ние винаги се отнасяме 
един към друг с уважение. Това включва взаимодействия с нашите колеги и други,  
с които работим, включително търговци, доставчици и клиенти.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТОРМОЗЪТ?
Тормозът е всяка форма на неподходящо поведение, което може да създаде смущаваща, враждебна или 
обидна работна среда, оказваща отрицателно въздействие върху работата на служителя.

ВЪПРОС 
Мениджърът ми често крещи на един от моите 
колеги и го нарича с обидни названия. Не съм 
сигурен, но колегата ми изглежда се чувства 
неудобно. Трябва ли просто да оставя колегата 
си да се погрижи за тази ситуация?

ОТГОВОР
Не. От вас се изисква да докладвате всяко 
поведение, което смятате, че може да бъде 
нарушение на нашия кодекс. Тормозът  
е поведение на тормоз и трябва да бъде 
докладван чрез многобройните налични 
опции за докладване.

КАК СЕ ОТНАСЯМЕ ЕДИН КЪМ ДРУГ С УВАЖЕНИЕ?

• Ние се отнасяме един към друг с уважение и обмисляме начините, по които поведението и речта ни могат  
да повлияят на нашите колеги и екипа ни.

• Ние говорим ясно и открито и се свързваме с отдел „Човешки ресурси“ или с някоя от наличните опции за 
докладване, когато имаме въпроси или притеснения относно потенциално поведение на тормоз.

• Ние не участваме в поведение на тормоз, като например:

   Вербален тормоз – тормоз или правене на унизителни коментари, обиди или неуместни шеги или забележки;

  Физически тормоз – участие в нападение или други физически сплашващи действия;

   Визуален тормоз – показване или изпращане на обидни карикатури, рисунки, снимки или други печатни или 
електронни материали; или

   Сексуален тормоз – отправяне на нежелани физически или вербални прояви или искания за сексуални услуги 
или участие в друго неподходящо сексуално поведение.

Ние никога не превръщаме поддаването на поведение на тормоз в условие за наемане на работа или фактор  
при решенията за наемане на работа.

Тормозът може да включва примери за публично 
засрамване, като например укоряване на някого, 
неуместно повишаване на тон или многократно 
критикуване на някого в групова обстановка.
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Ние насърчаваме равната заетост, 
многообразието, равнопоставеността 
и приобщаването
Ecolab работи за поддържане на разнообразна, приобщаваща и 
справедлива работна среда, в която работим с уважение като екип.

КАК НАСЪРЧАВАМЕ РАВНАТА ЗАЕТОСТ, МНОГООБРАЗИЕТО, РАВНОПОСТАВЕНОСТТА И 
ПРИОБЩАВАНЕТО?

• Ние не дискриминираме въз основа на лични характеристики или условия, защитени 
от националното, щатското или местното законодателство, като например пол, раса, 
етнически произход, националност, сексуална ориентация, полова идентичност, религия, 
възраст, увреждане, семейно положение или статут на ветеран.

• Ние вземаме решения за наемане на работа въз основа на квалификациите на 
отделните лица и способността им да изпълняват работата си.

• Ние се стремим да имаме различни гледни точки към нашия екип и насърчаваме 
приобщаващо и уважително работно място.

• Ние говорим ясно и открито и се свързваме с нашия мениджър или използваме някоя 
от наличните опции за докладване, когато имаме въпроси или притеснения.

Тъй като законите и разпоредбите се различават в различните местоположения, в които 
Ecolab работи, трябва да се консултираме с нашия мениджър, отдел „Човешки ресурси“ или 
отдела за глобално съответствие и етика, ако имаме въпроси. Ако имаме притеснение, което 
да споделим, трябва да използваме наличните опции за докладване.

КАКВО СА МНОГООБРАЗИЕТО, РАВНОПОСТАВЕНОСТТА И 
ПРИОБЩАВАНЕТО?
Ние празнуваме нашето многообразие – различните гледни точки, 
произход, културни, физически и социални различия, които правят 
всеки от нас уникален. Ние подкрепяме приобщаването, като ценим и 
целенасочено интегрираме разнообразните гледни точки и приноси 
на всички наши служители в структурата на Ecolab. Ние насърчаваме 
равнопоставеното третиране на всеки сътрудник, като гарантираме, 
че всеки сътрудник има достъп до това, от което се нуждае, за да 
расте и процъфтява.
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Ние поддържаме безопасността на работното място
Ecolab поставя безопасността на първо място. Ние поддържаме здравословна и 
безопасна среда за всички служители.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БЕЗОПАСНОТО РАБОТНО МЯСТО?
Ние вярваме, че безопасната работна среда е тази, в която се поддържат здравето  
и безопасността на всички служители, а рисковете за здравето и безопасността  
се идентифицират и адресират.

КАК ДА ПОДДЪРЖАМЕ БЕЗОПАСНО РАБОТНО МЯСТО?
• Ние следваме политиките, практиките и процедурите за здраве и безопасност на Ecolab и всички приложими 

правила, разпоредби и закони за здраве и безопасност.
• Ние внимателно наблюдаваме и докладваме за всички небезопасни или нездравословни условия на нашите мениджъри, 

като даваме възможност на служителите да спрат работа, когато условията или поведението са опасни.
• Ние не толерираме никакъв тормоз, сплашване или заплахи за насилие.
• Ние незабавно докладваме за заплахи или насилие на нашия мениджър или на съответните органи за спешни 

случаи, ако е необходимо. Притесненията също могат да се докладват и чрез всички опции за докладване.
• Ние не притежаваме оръжия (напр. огнестрелни оръжия, ножове), докато извършваме услуги от името на Ecolab 

или докато сме в собственост на Ecolab, в превозни средства на Ecolab или докато извършваме дейност на Ecolab, 
съгласно местното законодателство. 

• Ние не произвеждаме, не продаваме, не разпространяваме, не притежаваме и не използваме никакви 
контролирани вещества, които могат да повлияят на поведението по време на работа в собственост на Ecolab, 
докато шофирате или се возите в превозни средства на Ecolab или докато извършвате дейност на Ecolab.

• Ние не изпълняваме работата си, включително шофиране по време на работа, увредени от употребата на 
наркотици, нито консумираме алкохол, докато извършваме бизнес на Ecolab, освен ако не сме на одобрено и 
санкционирано социално събитие. 

• Докладваме всеки служител, за когото подозираме, че може да е под въздействието на алкохол или контролирано 
вещество, което влияе на поведението.

ВЪПРОС 
Моя колежка редовно не носи предпазни 
очила, както се изисква, за да защити очите 
си, когато работим вътре в завода. Когато 
 го споменах, тя каза, че предпазните 

очила се замъгляват и всъщност намаляват 
безопасността . След като вече  го споменах, 
мога ли наистина да направя  
и нещо друго?

ОТГОВОР
Да. Ако ваш колега откаже да носи 
необходимите лични предпазни средства, 
трябва да докладвате за проблема, като 
използвате многото налични опции  
за докладване.
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Ние пазим поверителността на данните
Ecolab уважава и защитава личната информация на служителите.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ?
Лична информация или лични данни е информация за идентифициране на физическо лице, като 
например вашето име, дата на раждане, адрес, телефонен номер и имейл; вашата финансова 
и здравна информация; и друга лична информация, като например вашите хобита, области на 
интереси и професионални връзки.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ?

• Ние защитаваме личната информация на нашите служители и персонала на нашите клиенти, доставчици и бизнес 
партньори с най-голяма грижа по начин, съвместим с нашите политики и процедури и с всички приложими закони.  

• Уверяваме се, че сме запознати с всички приложими политики и процедури на Ecolab, които се прилагат  
за събирането, достъпа, използването, прехвърлянето, съхранението и унищожаването на личната информация, за 
която носим отговорност. 

• Ние прехвърляме или споделяме лична информация само с тези, които трябва да я знаят или са специално 
упълномощени да имат достъп до нея.

• Ние използваме лична информация само за необходими бизнес цели и запазваме личната информация само 
толкова дълго, колкото е необходима за тези конкретни бизнес цели.

• Ecolab признава, че много страни, в които работим, имат специфични закони за поверителност на данните  
и ние се ангажираме да спазваме тези закони.

• Ние докладваме за притеснения, включително възможно нарушение на поверителността, като използваме опциите 
за докладване. 

Вижте нашата Политика за поверителност на Ecolab за повече подробности.
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Ние подкрепяме  
човешките права
Ecolab е посветена на подкрепата и насърчаването на човешките 
права в рамките на нашите операции и по света.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА?
Правата на човека са основни универсални права, които всички 
притежаваме и които се прилагат по целия свят по всяко време.

КАК ПОДКРЕПЯМЕ ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА?

• Ние спазваме всички приложими закони относно трафика на хора, принудителния 
труд, робството и детския труд.

• Ние не работим с партньори, доставчици, рекрутъри или други трети страни, които 
участват в някакъв вид трафик на хора, принудителен труд, робство или детски труд.

• Очакваме нашите партньори и трети страни да поддържат безопасна, здравословна 
и сигурна работна среда.

• Ние не представяме погрешно основните условия за наемане на работа, 
включително заплати и допълнителни придобивки, местонахождението на работата, 
условията на живот или жилищните и свързаните с тях разходи, нито работим  
с трети страни, които правят такива погрешни твърдения.

• Ние докладваме за всякакви притеснения относно потенциални нарушения на 
правата на човека, като използваме наличните опции за докладване.

Вижте нашата глобална политика за правата на човека за повече подробности.
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Ние насърчаваме качеството и безопасността на 
продуктите
Репутацията на Ecolab се основава на качеството на нашите продукти и услуги. Ние  
се гордеем, че непрекъснато поддържаме най-високите стандарти и че оправдаваме  
и надминаваме очакванията на нашите клиенти.

КАКВО ИМАМЕ ПРЕДВИД, КОГАТО КАЗВАМЕ, ЧЕ НАСЪРЧАВАМЕ КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА 
ПРОДУКТА?
Ние насърчаваме качеството и безопасността, като поддържаме висок стандарт на качество за 
продуктите и услугите на Ecolab и следваме всички наши вътрешни процеси и процедури, както и 
всички приложими правила, разпоредби и закони, които се прилагат за нашите продукти и услуги. 

КАК ПОДДЪРЖАМЕ КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРОДУКТА?

•  Ние се фокусираме върху качеството и безопасността през всички етапи на разработване на продукта, включително 
проектиране, производство, тестване, инспекция, съхранение, транспортиране, използване от клиенти, изхвърляне 
и рециклиране или повторна употреба. 

•  Ние управляваме безопасността на продуктите, като идентифицираме, оценяваме и докладваме на съответните 
мениджъри за потенциалните рискове и опасности от нашите съставки, процеси и продукти.  

• Ние не предприемаме действия, които биха могли да застрашат качеството и безопасността на нашите продукти.
•  Ние говорим и повдигаме всякакви въпроси или притеснения, които имаме относно качеството или безопасността 

на нашите продукти, като използваме наличните опции за докладване. 
Вижте нашите глобална политика за качество и позиция за безопасност и управление на продуктите  
за повече подробности.
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Ние защитаваме поверителността  
на бизнес партньорите
Бизнес партньорите на Ecolab, включително нашите клиенти и 
доставчици, ни се доверяват за своя бизнес и за своите данни. 
Ние защитаваме тези данни

КАКВО ОЗНАЧАВА ЗАЩИТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА БИЗНЕС 
ПАРТНЬОР?
Ние защитаваме поверителна информация и данни, предоставени 
ни от нашите бизнес партньори. Това може да включва както лична 
информация, така и лични данни.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА БИЗНЕС ПАРТНЬОРИТЕ?

•  Споделяме поверителна информация за бизнес партньори само с други, които имат 
бизнес нужда да я знаят, а в случай на трети страни, само с тези, които са се съгласили 
писмено да спазват нашите политики, процедури и всички приложими закони.

•  Ние събираме, съхраняваме, осъществяваме достъп, използваме или прехвърляме 
информация за бизнес партньори само в ограничената степен, която ни е 
необходима за конкретна бизнес цел.

•  Ние спазваме всички наши процедури и политики и всички приложими закони 
относно събирането, съхранението, достъпа, използването, прехвърлянето  
и унищожаването на поверителна информация на бизнес партньори.

•  Ние внимателно защитаваме и не споделяме поверителна информация, която 
принадлежи на нашите бизнес партньори.

•  Ние търсим помощ, като използваме наличните опции за докладване, ако имаме 
някакви въпроси относно използването и обработката на информация за бизнес 
партньор или ако смятаме, че може да е имало нарушение на поверителна 
информация, принадлежаща на бизнес партньор.

Вижте нашата глобална политика за сигурност на информацията за повече подробности.
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Ние работим етично с правителството на САЩ
Ecolab с гордост подкрепя своите правителствени клиенти от САЩ и се придържа към приложимите разпоредби, закони и договорни 
изисквания и условия.

КАКВО Е ПРАВИТЕЛСТВЕН КЛИЕНТ НА САЩ?
Ecolab е доставчик на правителството на САЩ, което изисква от нас да спазваме определени приложими закони, разпоредби и процедури и да отговаряме на строги 
изисквания за сключване на договори с правителството. Повечето от нашите клиенти от правителството на САЩ са военни бази, федерални съоръжения и сгради и 
федерални затвори. Някои от нашите клиенти, като например летища и музеи, също могат да се считат за клиенти на правителството на САЩ.

КАК РАБОТИМ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА САЩ?

•  Ние трябва да разбираме и да спазваме всички договорни изисквания и разпоредби, 
когато работим с правителствени клиенти.

•  Ние предоставяме информация, като например ценообразуване на правителствени 
клиенти напълно и точно, и всички промени се докладват незабавно и подробно.

•  Винаги гарантираме, че всички продукти, материали и процеси, които използваме, 
отговарят на спецификациите в нашите договори с правителството и ако възнамеряваме 
да направим промени в някакви изисквания, получаваме писмено одобрение от 
упълномощен правителствен служител, преди да направим промяната.

•  Ние не обсъждаме и не предлагаме каквито и да било възможности за работа или 
консултации на настоящи или бивши държавни служители, без да получим разрешение от 
отдела за човешки ресурси и отдела за глобално съответствие и етика.

•  Ние не предоставяме нищо ценно на правителствен служител или подизпълнител 
на САЩ или на най-близките членове на семейството им, освен че в редки случаи 
може да се дава скромно освежаване като безалкохолна напитка или кафе във 
връзка с бизнес срещи. 

•  Ние не предлагаме, предоставяме, изискваме или приемаме нищо ценно от никого в 
замяна на благоприятно възнаграждение по договор или договор за подизпълнител 
на правителството на САЩ. 

•  Ние не търсим и не изискваме информация за избор на източник или оферта 
или предложение преди възлагането на какъвто и да е държавен договор и ако 
получим такава информация или друга поверителна или частна информация, ние я 
докладваме на правния отдел.

•  Ние си сътрудничим с всякакви разследвания или одити от правителството  
и никога не крием, не унищожаваме и не променяме информация, свързана  
с каквото и да е разследване или одит.

•  Ние докладваме за всякакви случаи на възможна измама, надплащане по отношение 
на нашите правителствени договори или каквото и да е друго поведение, което 
нарушава нашия кодекс, нашите политики или приложим закон незабавно на отдела 
за глобално съответствие и етика или на помощния център за кодекса за поведение.

•  Редовно преглеждаме нашето Ръководство за правила и процедури  
за федерални държавни договори и се свързваме с онези, които работят в 
държавните продажби или правния отдел, ако имаме въпроси относно държавните 
договори или изискванията, които трябва да следваме.

Вижте нашето Ръководство за правила и процедури за федерални държавни договори 
за повече подробности.
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Ние поддържаме честни 
маркетингови практики
Ecolab казва истината за нашите продукти и услуги в нашите 
маркетингови и рекламни материали.

КАКВО ОЗНАЧАВА ЧЕСТЕН МАРКЕТИНГ?
Честният маркетинг означава, че се грижим твърденията, които 
правим за нашите продукти и услуги, да са честни, точни и пълни.

КАК ДА ПАЗАРУВАМЕ ЧЕСТНО?

•  Ние не преувеличаваме и не правим погрешни твърдения относно 
характеристиките и употребата на нашите продукти и услуги.

•  Ние гарантираме, че всички маркетингови твърдения са верни, не подвеждащи, 
подкрепени с подкрепяща документация и в съответствие с приложимите закони и 
разпоредби.

•  Ние изпращаме всякакви сравнителни твърдения в областта на маркетинга или 
рекламата на правния отдел за преглед преди пускане.

•  Ние изпращаме всякакви маркетингови или рекламни твърдения относно регулирани 
продукти до отдела по регулаторни въпроси за преглед преди пускане.

•  Ние не унижаваме и не правим неверни или подвеждащи твърдения относно 
продуктите или услугите на нашите конкуренти.

Вижте нашата глобална политика за сравнителни искове за повече подробности.
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Как работим с нашите  
общности4
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Ние насърчаваме участието на 
общността и корпоративната 
социална отговорност
Ecolab подкрепя общностите, в които работим и където служим.

КАКВО Е КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ?
Корпоративна социална отговорност е, когато организациите 
предприемат действия за насърчаване на положителното въздействие в 
общностите, в които работят и служат.

КАК НАСЪРЧАВАМЕ УЧАСТИЕТО НА ОБЩНОСТТА  
И КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ?

•  Ние насърчаваме благосъстоянието на нашите служители, клиенти и други, като 
допринасяме за програми и инициативи, които подобряват качеството на живот в 
техните общности.

•  Ние вярваме, че подкрепата на нашите общности е от полза за тяхната икономическа и 
социална жизненост като цяло, като същевременно ги прави по-добри за всички хора.

• Ние докладваме за притеснения, като използваме наличните опции за докладване. 
Вижте нашите позиция за въздействие върху общността и глобална политика за 
дарения за повече подробности.

ВЪПРОС 
Общност, в която работим, току-що беше ударена от голяма буря, която 
прекъсна електричеството и накара много семейства да напуснат домовете 
си. Местна благотворителна организация поиска артикули за жертвите, 
включително дезинфектант за ръце. Имаме няколко кутии от нашия 
дезинфектант за ръце на склад в нашия обект. Мога ли да предоставя тези 
артикули на благотворителната организация веднага?

ОТГОВОР
Не. Въпреки че даряваме продукти при определени обстоятелства, имаме 
конкретна процедура, за да сме сигурни, че такива дарения се обработват 
правилно. Първо трябва да прегледате процеса в нашата глобална политика за 
дарения и да се уверите, че всички стъпки и одобрения са спазени.
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Ние не участваме в подкупване  
и корупция
Ecolab извършва бизнес етично и не плаща или приема никакви 
подкупи, пряко или косвено, нито участва в корупционни 
дейности, за да спечели или задържи бизнес или бизнес 
възможности.

КАК ДА ИЗБЕГНЕМ ПОДКУПИТЕ И КОРУПЦИЯТА?

•  Ние не предоставяме нищо ценно с намерение да повлияем неправомерно на който 
и да е правителствен служител, включително служители на правителствени агенции 
или контролирани или притежавани от правителството фирми, членове на кралски 
семейства, политически партии, политически кандидати или всеки друг, който има 
способността да влияе решения на едно правителство. 

•  Ние не предлагаме нищо ценно на който и да е настоящ или потенциален клиент, 
доставчик или трета страна, за да повлияем неправомерно върху вземането на бизнес 
решения или да спечелим или запазим бизнес. 

•  Ние не приемаме нищо ценно от който и да е настоящ или потенциален клиент, 
доставчик или трета страна, за да повлияе неправомерно върху вземането на бизнес 
решения или да предостави неправомерно бизнес възнаграждение.

•  Ние не плащаме „плащания за улесняване“ или плащания от какъвто и да е 
размер директно на държавни служители, за да ускорим рутинните действия на 
правителството, като например предоставяне на виза или разрешение за работа, 
освен когато личната безопасност е компрометирана. Това обаче трябва незабавно да 
се докладва на отдела за глобално съответствие и етика.

•  Разбираме, че законите на много държави, включително САЩ, забраняват и наказват 
подкупите и корупцията. Нарушаването на нашата политика или приложимите закони 
може да доведе до значителни дисциплинарни действия и сериозни наказателни и 
граждански санкции както за Ecolab, така и за служителите, извършили нарушение.

КАК РАБОТИМ С НАШИТЕ ОБЩНОСТИ

КАКВО Е ПОДКУП?
Подкупът може да бъде нещо ценно, дадено или прието, за да повлияе 
на бизнес решение. Това може да са пари в брой, карти  
за подарък, подаръци, развлечения, храна, пътуване, възможности за 
работа, отстъпки, опрощаване на дълг, дарения или лични услуги.
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ВЪПРОС 
Обсъждам потенциални възможности с агент в чужбина, с когото никога 
преди не сме работили. Той казва, че може да осигури бизнес с местна 
правителствена агенция, ако го ангажираме, но трябва да работим бързо 
и той изглежда незаинтересован да предоставя финансови и други 
подробности за бизнеса си. Трябва ли да се тревожа?

ОТГОВОР
Да. Когато трета страна не е открита за своята финансова информация или не се 
интересува от сътрудничество с нашите процеси за адаптиране  
и надлежна проверка, това е червен флаг. Ако имате въпроси относно работата с 
трети страни, свържете се с отдела за глобално съответствие и етика.

Ние не позволяваме на никого, който работи от наше име, като например агенти, 
представители, дистрибутори или други посредници от трета страна, да подкупва 
държавни служители или други трети страни и ние стриктно спазваме нашите глобални 
политика и процедури за борба с корупцията, когато работим с трети страни, които ще ни 
представляват пред държавни служители или други бизнес партньори.
•  Ние стриктно спазваме нашите глобална политика и процедури за борба с 

корупцията дори когато изглежда, че местният закон или обичай позволяват по-
малко строги изисквания, и дори ако бизнесът може да бъде загубен в резултат на 
спазването на тази политика и свързаните с нея процедури. 

•  Ние поддържаме точни книги и записи, които честно отразяват нашите бизнес 
дейности, и изискваме всеки представител или трета страна, работеща за Ecolab, 
също да поддържа точни книги и записи за бизнес дейностите, които извършва от 
наше име. 

•  Ние докладваме за притеснения на отдела за глобално съответствие и етика или на 
помощния център за кодекса за поведение. 

Вижте нашата глобална политика и процедури за борба с корупцията за повече 
подробности.
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Ние подкрепяме честната конкуренция
Ecolab поддържа справедлив пазар, където се конкурираме въз основа на качеството на 
нашите продукти и услуги, а не въз основа на незаконни споразумения с конкуренти или 
неоторизиран достъп до информацията на конкурентите.

КАК ПОДКРЕПЯМЕ ЧЕСТНАТА КОНКУРЕНЦИЯ?

•  Внимаваме да избягваме всякакви разговори с конкуренти относно ценообразуване (включително понижаване на 
цените), клиенти, пазари, наддаване, производствени лимити, реципрочни сделки и разработване на продукти или 
всякакви други дискусии относно координирането на нашите бизнеси.

•  Ние незабавно се свързваме с отдела за глобално съответствие и етика, ако попаднем в ситуации, в които са се 
случили подобни разговори с конкуренти (като например на събития на търговски асоциации).

•  Ние нито участваме във взаимни продажби, нито се съгласяваме да закупуваме продукти или услуги в замяна на 
това другата страна да се съгласи да закупи от Ecolab.

•  Ние не събираме конкурентна информация чрез неетични или незаконни средства, като например шпионаж, 
кражба с взлом, кражба, подслушване или достъп до конкурентни данни или имейл, или интервюиране или наемане 
на служители на конкурент с цел откриване на поверителна или частна информация.

•  Разбираме, че законите на много държави, включително САЩ, налагат строги наказателни санкции на лица, които 
нарушават антитръстовите закони или законите за конкуренцията. Нарушенията на антитръстовите закони или 
законите за конкуренцията също могат да доведат до значителни глоби както за Ecolab, така и за служителите, които 
са нарушители.   

•  Свързваме се с отдела за глобално съответствие и етика, преди да обсъдим работа с или да наемем бивши или 
настоящи служители на нашите конкуренти, или ако имаме въпроси относно контакт с конкурент или събиране на 
конкурентна информация.

Вижте нашата Антитръстова политика за повече подробности. 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОНКУРЕНТНАТА 
ИНФОРМАЦИЯ?
Конкурентната информация е информация 
за конкуренти, която може да ни помогне 
да оценим техните продукти, услуги и 
маркетингови методи. Ecolab събира 
конкурентна информация законно.

ВЪПРОС 
Работя с консултантка, която преди е имала 
договор с наш конкурент на пазар, на който 
се опитваме да се разширим. Тя има списък 
с потенциални клиенти, които е разработила 
по време на работата си с нашия конкурент и 
които би искала да сподели с мен. Правилно 
ли е да получа този списък, след като тя не е 
служител на нашия конкурент?

ОТГОВОР
Трябва да се свържете с отдела за глобално 
съответствие и етика и да обясните 
ситуацията, преди да се съгласите да приемете 
информация за конкуренти. Списъкът 
с клиенти може да принадлежи на наш 
конкурент, което означава, че получаването 
му от консултанта може да наруши нашите 
политики и може да наруши закона.
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https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-legal-policies/anti-trust-policy---other-languages


КАК ИЗВЪРШВАМЕ ТРАНСГРАНИЧЕН БИЗНЕС?

•  Ние спазваме всички приложими закони и 
разпоредби за износ, включително всички 
изисквания за документация, изисквания за 
оторизация и лицензиране, както и всички 
ограничения за износ и повторен износ на 
определени стоки, технологии и софтуер.

•  Научаваме разпоредбите за износ, които 
ограничават какво се изнася, къде се изнася и за 
кого се изнася, както и подходящите одобрения 
и лицензи за износ, и търсим помощ от отдела 
по регулаторни въпроси или глобалния отдел по 
съответствие и етика, ако имаме въпроси относно 
тези изисквания.

•  Ние разбираме, че „предвиден износ“ за чужди 
граждани може да възникне дори в рамките на 
САЩ, например, когато чужд гражданин обиколи 
съоръжение на Ecolab и проучи нашата технология.

•  Ние спазваме всички икономически санкции 
и търговски ембарго на САЩ, както и други 
международни санкции, които са в съответствие 
със законодателството на САЩ, които се прилагат 
за лица, организации или държави, които са били 
санкционирани за тероризъм, национална сигурност 
или други външнополитически причини.

Ние следваме изискванията за трансграничен бизнес
Ecolab спазва всички приложими търговски и санкционни закони и разпоредби.

КАКЪВ ТЪРГОВСКИ КОНТРОЛ ТРЯБВА ДА 
СПАЗВАМЕ?
Ние следваме правилата за съответствие 
при износа, които контролират какво 
и как изнасяме, търговските санкции, 
които ограничават с кого можем да 
търгуваме, правилата за съответствие 
при вноса, които регулират вносните 
стоки, и законите против бойкота, които 
забраняват спазването на несанкционирани 
чуждестранни бойкоти.

•  Ние спазваме всички приложими митнически закони 
и закони за химически инвентар, включително 
документация, етикетиране, тарифна класификация и 
оценка за вносни артикули, като например биоциди, 
лекарства и медицинско оборудване.

•  Ние не си сътрудничим и не участваме в никакви 
чуждестранни бойкоти на фирми, държави или лица, 
които не са санкционирани или одобрени от САЩ.

•  Ние не предоставяме информация за което и да 
е лице по отношение на расата, религията, пола, 
националния произход или бизнес отношенията на 
лицето на бойкотирани държави.

•  Ние докладваме за притеснения, като използваме 
наличните опции за докладване. 

Вижте нашата политика за глобално търговско 
съответствие и глобална политика за чувствителни 
държави и лица за повече подробности.
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https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Trade Compliance Policy.pdf
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Ние защитаваме околната среда
Ecolab се ангажира да защитава нашата споделена околна среда.

КАКВА Е РОЛЯТА НА ECOLAB В ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА?
В допълнение към провеждането на нашите операции  
по екологичен начин ние работим за защита на това, което  
е жизненоважно, включително за предоставяне на устойчиви, 
отговорни продукти и решения за общностите, които обслужваме.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ОКОЛНАТА СРЕДА?
•  Стремим се да следваме и популяризираме нашите ценности и да насърчаваме 

екологичната справедливост, като намаляваме въздействието върху околната среда на 
нашите глобални операции, като въздействаме положително на общностите, в които 
работим, и като непрекъснато измерваме и усъвършенстваме нашата програма.

•  Ние следваме нашите политики и процедури при генериране, боравене, 
съхранение, транспортиране и изхвърляне на отпадъчни материали и се стремим да 
елиминираме или минимизираме отпадъците, както и да рециклираме и използваме 
повторно.

• Ние докладваме за притеснения, като използваме наличните опции за докладване. 

Вижте нашата глобална политика за управление на отпадъците, позиция за управление на 
водата и позиция относно изменението на климата за повече подробности.
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Ние се ангажираме отговорно в политически дейности
Ecolab насърчава служителите да бъдат активни в своите общности, но служителите не 
могат да претендират, че представляват Ecolab в личните си политически дейности. Чрез 
официални процеси Ecolab прави определени политически дарения в съответствие  
с приложимото законодателство и подлежи на контрола в нашата глобална политика  
за политически дарения. Ecolab също така разкрива политически приноси за ecolab.com.

С КАКВИ ЛОБИСТКИ ДЕЙНОСТИ СЕ ЗАНИМАВА ECOLAB?
Отделът за връзки с правителството на Ecolab поддържа всички големи контакти с правителството на САЩ, 
включително лобиране или предоставяне на свидетелски показания. Извън САЩ всички правителствени 
усилия за лобиране трябва да бъдат одобрени от съответното ръководство за връзки с правителствата в 
региона и в съответствие с глобалните и местните разпоредби за спазване на националните изисквания, 
определени от правния отдел. 

КАК СЛУЖИТЕЛИТЕ СЕ АНГАЖИРАТ ОТГОВОРНО С 
ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ?

•  Ние никога не твърдим, че представляваме Ecolab, 
нито предоставяме каквито и да било политически 
приноси от името на Ecolab без изрично 
одобрение от и съгласуване с отдела за връзки с 
правителството.

•  Ние използваме ресурси или съоръжения на 
Ecolab за политически дейности само с изрично 
одобрение от и координация с отдела за връзки с 
правителството и правния отдел.

•  Винаги изясняваме, че всички политически възгледи, 
които изразяваме, или политически дейности, в 
които участваме, отразяват нашите лични възгледи, а 
не тези на Ecolab.

•  Ние разкриваме на компанията всяка потенциална 
избрана или назначена държавна длъжност, която 
може да заемем чрез нашия процес за разкриване на 
конфликти на интереси. 

•  Ние докладваме за притеснения, като използваме 
наличните опции за докладване. 

Вижте нашата глобална политика за политически 
принос за повече подробности.
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Ние избягваме конфликти на интереси
Ecolab очаква служителите да работят в най-добрия интерес на компанията и да избягват ситуации, при 
които техният личен интерес е в конфликт с интересите на Ecolab.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОНФЛИКТЪТ НА ИНТЕРЕСИ?
Конфликт на интереси може да възникне, когато личният интерес на служител или личният 
интерес на член на семейството на служител или близък личен роднина може да влезе  
в конфликт с интересите на Ecolab. 

Близък личен роднина е съпруг/а или домашен партньор на най-близкия член на семейството  
на служител, член на същото домакинство или някой, който е интимно или романтично обвързан 
със служителя.

КАК ДА ИЗБЕГНЕМ КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ?

Можем да разгледаме конфликтите на интереси в три 
основни категории. 

1. Взаимоотношения

•  Ние получаваме предварително одобрение от нашия 
мениджър и отдела за глобално съответствие и етика 
преди: 

   да участваме във всяко наемане, повишение, 
дисциплинарно действие или друго персонално 
действие по отношение на всеки член на 
семейство или близък личен роднина

•  Ние информираме незабавно нашия мениджър и 
отдела за глобално съответствие и етика, когато: 

   всички членове на семейството или близки лични 
роднини работят за Ecolab или могат да търсят 
работа за Ecolab

   всички членове на семейството или близки лични 
роднини работят за или имат собственост или 
контролен дял при конкурент, клиент, доставчик 
или друг партньор

   ние или най-близките ни членове на семейството 
притежаваме повече от един процент (1%) 
от акциите в обращение на всеки конкурент, 
доставчик или клиент на Ecolab

2. Финанси

•  Ние получаваме предварително одобрение от нашия 
мениджър и отдела за глобално съответствие и етика 
преди: 

   поемане на платена или неплатена работа  
извън Ecolab

   поемане на всякакви допълнителни роли извън 
Ecolab, включително платени или неплатени 
директорски длъжности за всякакви организации. 
Освен това се изисква одобрение от главния 
изпълнителен директор за всяка длъжност или 
директорство в публична компания. 

   търсене или приемане на изборна или назначена 
държавна длъжност

3.  Поверителна информация и ресурси на Ecolab

•  Ние не се възползваме лично, нито насърчаваме 
нашето семейство или други да се възползват от 
каквито и да било бизнес възможности или знания, 
научени в нашата роля в Ecolab за лична изгода. 

•  Ние не поемаме роли, които пречат на нашите 
задължения и отговорности в Ecolab, които изискват 
използването на съоръжения, ресурси и време на 
Ecolab или които включват работа за или от името на 
конкурент на Ecolab.
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Ние осъзнаваме, че потенциалните конфликти на интереси може да са трудни за 
разрешаване и че е най-добре да задавате въпроси и да търсите насоки от отдела  
за глобално съответствие и етика, когато възникнат тези потенциални конфликти.

Използвайте формуляра за разкриване на възможен конфликт на интереси за 
получаване на предварително одобрение или незабавно разкриване на потенциални 
конфликти, както се изисква в този раздел.

ВЪПРОС
Предложиха ми възможност да се занимавам с графичен дизайн за друга 
компания на непълно работно време. Те са съгласни с това, че работя след 
работно време и в обедните си почивки в Ecolab. Ще бъде ли правилно да 
кажа „да“?

ОТГОВОР
Преди да приемете, трябва да разкриете информацията за тази възможност 
на вашия мениджър и на отдела за глобално съответствие и етика, за да сте 
сигурни, че няма потенциален конфликт с вашата роля в Ecolab. Освен това, 
ако работите в обедната си почивка, бихте ли използвали мрежата на Ecolab, 
за да комуникирате и да завършите работата на другата компания? Възможно 
е тук да има потенциални конфликти, които не сте обмислили.
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Ние разменяме подаръци, 
гостоприемство и развлечения етично
Ecolab признава важността на подаръците и развлеченията при 
извършването на бизнес в световен мащаб, но ние също трябва 
да гарантираме, че нашите разходи за подаръци и развлечения 
са подходящи и че отразяват добрите бизнес практики.

КАК ДА РАЗМЕНЯМЕ ПОДАРЪЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ОТГОВОРНО?
Предлагане на подаръци и развлечения
•  Ние не предлагаме подаръци или развлечения в опит да повлияем на бизнес 

решения с клиенти, доставчици или други партньори.
•  Ние не предлагаме подаръци или развлечения, които са извън приетите местни 

обичаи или не служат на законна бизнес цел.
•  Не можем да предложим на бизнес партньори пари в брой, парични еквиваленти, 

като например карти за подарък, ваучери или лични заеми.
•  Трябва да разбираме законите и нашите политики, преди да предоставяме подаръци 

или развлечения на правителствени служители. Вижте „Ние не участваме в подкупи 
и корупция“ за допълнителни насоки.

•  Не можем да предлагаме подаръци и развлечения на здравни специалисти.  
Вижте нашата глобална политика за взаимодействие със здравните специалисти  
за допълнителни подробности. 

•  Не можем да предлагаме подаръци и развлечения, освен номинална храна, на 
доставчици, ако сме служители на веригата за доставки. Вижте глобална политика  
за подаръци и развлечения за глобалната верига за доставки за подробности. 

• Не можем да предлагаме подаръци и развлечения на държавни служители на САЩ.
•  Не можем да предоставяме подаръци или развлечения, които биха могли да 

бъдат неудобни или да навредят на репутацията на Ecolab, нито да предоставяме 
развлечения на неподходящи места.

•  Ние не предлагаме подаръци или развлечения, които нарушават нашия кодекс, 
нашите политики или който и да е приложим закон, и следваме всички местни 
правила относно подаръците и развлеченията.

•  Ние задаваме въпроси и докладваме за притеснения, като използваме наличните 
опции за докладване.

Приемане на подаръци и развлечения
•  Ние не приемаме никакви подаръци или развлечения, независимо от тяхната 

стойност, които имат за цел да повлияят неправомерно на нашите решения  
от името на Ecolab.

•  Не можем да приемаме от бизнес партньори пари в брой, парични еквиваленти, 
като карти за подарък, ваучери или лични заеми.

•  Ние задаваме въпроси и докладваме за притеснения, като използваме наличните 
опции за докладване
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Местното ръководство на Ecolab в страната може да има по-специфични указания относно 
даването и получаването на подаръци. Консултирайте се с вашата местна политика, вашия 
местен представител на човешките ресурси или отдела за глобално съответствие и етика за 
допълнителни насоки.

Вижте нашите глобална политика за пътувания и разходи, глобална политика за 
подаръци и развлечения за глобалната верига за доставки, глобална политика за 
взаимодействие със здравни специалисти и глобална позиция за подаръци, пътувания, 
развлечения и хранене за допълнителни подробности.

ВЪПРОС 
Един от нашите клиенти поиска хранене в най-скъпия ресторант в града. 
Смята да доведе и съпругата си. Мога ли да платя за храната?

ОТГОВОР
Не. Не можем да предоставяме екстравагантни ястия на клиентите. Също така 
не можем да платим за всеки, който няма законна бизнес нужда да присъства, 
като например съпруг/а. Това създава ситуация, при която вашият авторитет 
и репутацията на Ecolab могат да бъдат опетнени.

КАКВО Е ПОДХОДЯЩ ПОДАРЪК ИЛИ РАЗВЛЕЧЕНИЕ?
Подходящите подаръци са номинални по стойност, а развлеченията 
трябва да са разумни като цена, количество и честота. 
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Ние защитаваме конфиденциалната информация
Ecolab отдава голямо значение на защитата на поверителна и частна информация. 
Това включва нашата интелектуална собственост.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ КОНФИДЕНЦИАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ?

•  Ние защитаваме поверителната и частната информация, 
като например дългосрочни стратегии, планове 
за разработване на продукти, данни за персонала, 
планове за продажби и маркетинг, комуникационни 
планове, финансови данни, интелектуална 
собственост, конкурентно разузнаване, информация 
за клиенти, планове за придобиване или продажба и 
производствени методи, от неупълномощена употреба 
или разкриване.

•  Ние не позволяваме неупълномощена употреба 
или разкриване на нашата поверителна и частна 
информация и винаги следваме всички наши 
процедури за защита на нашата информация.

•  Ние не споделяме никаква поверителна или частна 
информация, освен ако получателят има бизнес 
нужда да знае и сме получили необходимите 
одобрения и всички необходими споразумения  
за поверителност и неразкриване.

•  Ние също така защитаваме поверителната 
информация и интелектуалната собственост, поверена 
ни от нашите клиенти и бизнес партньори, и следваме 
нашите политики за сигурност, като споделяме 
информация на трети страни само със служители на 
Ecolab и избрани бизнес партньори, които имат бизнес 
нужда да знаят.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 
КОНФИДЕНЦИАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ?
Конфиденциалната информация е 
чувствителна, поверителна или частна 
информация на Ecolab или нашите клиенти, 
доставчици или бизнес партньори, на 
която трябва да се предоставят подходящи 
защити. По принцип информацията се 
счита за поверителна и частна, ако  
не е публично достъпна.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА 
СОБСТВЕНОСТ?
Интелектуалната собственост или  
IP се отнася до ценните активи на  
Ecolab – разработени за подпомагане  
на бъдещи иновации – и включва 
нашите продуктови планове и стратегии, 
патенти, търговски марки, авторски 
права, търговски тайни и ноу-хау.

•  Ние не използваме поверителна или частна информация 
за лична изгода нито по време на нашата работа с Ecolab, 
нито след като напуснем Ecolab.

•  Ние се консултираме с глобалната политика за 
интелектуална собственост, ако имаме въпроси 
относно използването на интелектуалната 
собственост на Ecolab.

•  Ние докладваме за притеснения, като използваме 
наличните опции за докладване.

Вижте нашата глобална политика за сигурност 
на информацията и нашата глобална политика за 
интелектуална собственост за повече подробности.
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Ние управляваме нашите бизнес 
партньори отговорно
Ecolab очаква нашите бизнес партньори, включително нашите 
доставчици и други партньори, да се придържат към същите 
стандарти и принципи като нас.

КАКВИ СТАНДАРТИ ОЧАКВА ECOLAB ДА СЛЕДВАТ БИЗНЕС 
ПАРТНЬОРИТЕ?
Ecolab е установила стандарти за етично снабдяване, които включват 
проверка, сертифициране, отчетност и обучение за доставчиците, за 
да им позволи да отговорят на нашите очаквания, както и да спазват 
нашия кодекс за поведение на доставчиците.

КАК УПРАВЛЯВАМЕ НАШИТЕ БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ?

•  Ние провеждаме подходяща комплексна проверка с всички нови доставчици  
и други бизнес партньори в съответствие с нашите етични стандарти  
за снабдяване и процедури за доставяне и снабдяване.

•  Ние следваме нашите политики за обществени поръчки и гарантираме,  
че разходите за бизнес партньори са разумни, необходими и свързани с бизнеса.

•  Ние сме установили изисквания за съответствие за нашите преки доставчици по 
отношение на конфликтни минерали, прилагане на контрол и докладване и предприемане 
на подходящи усилия за снабдяване и предоставяме на нашите клиенти данните, 
необходими за улесняване на тяхното докладване за конфликтни минерали.

•  Ние очакваме всички наши доставчици и други трети страни да отговарят  
на основните стандарти за трудови практики – включително забрана на детски труд, 
принудителен труд и дискриминация – здраве и безопасност, опазване  
на околната среда, борба с подкупите, конкуренция и използване и докладване на 
конфликтни минерали.

•  Очакваме всички трети страни, които действат от наше име, да следват нашите 
политики и процедури и да спазват всички приложими закони.

• Ние докладваме за притеснения, като използваме наличните опции за докладване.

Вижте нашите кодекс за поведение на доставчиците, политика за конфликтните 
минерали, глобална политика за обществени поръчки и глобална политика  
и процедури за борба с корупцията за допълнителни подробности.
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Ние защитаваме нашите данни
Ecolab приема сериозно сигурността на данните и поддържа 
политики и процедури за защита на чувствителната и поверителна 
информация на Ecolab и за сигурно поддържане на чувствителната 
и поверителна информация на нашите служители, клиенти, 
доставчици и бизнес партньори. Наложително е всички ние да 
работим, за да гарантираме, че тези данни няма да попаднат 
в неподходящи ръце. Ecolab има строги политики, стандарти 
и процедури, за да помогне за защитата на чувствителна или 
поверителна информация, включително електронни данни, 
съхранявани в нашите системи.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ НАШИТЕ ДАННИ?

•  Ние спазваме всички наши политики за сигурност на данните, стандарти  
и процедури за достъп, въвеждане, обработка, съхранение и прехвърляне на данни 
и осъществяваме достъп до нашата чувствителна и поверителна информация само 
когато имаме бизнес нужда от достъп до нея.

•  Предоставяме достъп до поверителни данни или чувствителна информация само на 
онези, които трябва да знаят като част от работата си.

•  Ние незабавно докладваме за предполагаеми инциденти или проблеми  
с информационните технологии (ИТ) на глобалното бюро за ИТ услуги на Ecolab или 
центъра за мониторинг и ескалация на Ecolab (EMEC), като използваме горещата 
линия за сигурност на информацията (402-517-9865) или пощенската кутия за 
сигурност на информацията (informationsecurity@ecolab.com).

КАКВО Е СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ?
Сигурността на данните е процесът, който въвеждаме, за да защитим 
нашите данни и информация от неупълномощен достъп.
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Ние защитаваме активите на Ecolab
Ecolab е в състояние да отговори на нуждите на нашите клиенти и да преследва нашата 
мисия само чрез правилно използване и поддръжка на нашите корпоративни активи.

КАКВИ СА АКТИВИТЕ НА ECOLAB?
Нашите активи включват нашите 
необработени материали, оборудване, 
офис консумативи, технологии и 
електронни активи, финансови 
активи, включително корпоративни 
карти, съоръжения и интелектуална 
собственост.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ НАШИТЕ АКТИВИ?

• Ние съхраняваме и защитаваме нашите корпоративни активи и ги използваме за бизнес цели.

•  Ние поддържаме и управляваме активи, за които сме отговорни, и ги защитаваме от кражба, загуба, злоупотреба и 
неправилна употреба.

•  Ние разбираме, че мрежите, интернет достъпът, телефонът и имейл системите на Ecolab са предназначени за 
бизнес цели и само за ограничена и подходяща лична употреба, както е описано подробно в нашата политика за 
приемливо използване на глобалните информационни системи и глобалната политика за социални мрежи. 

• Ние разбираме, че Ecolab може да наблюдава използването от наша страна на електронните активи и мрежи на Ecolab.

•  Ние докладваме за всякакви притеснения относно злоупотреба, кражба или загуба на активи на Ecolab на нашия 
мениджър или ИТ отдел или чрез помощния център за кодекса за поведение.

ВЪПРОС 
Имам личен проект, върху който работя, и 
имам нужда от специфичен инструмент, който 
нямам вкъщи. Местоположението на завода 
ми има инструмента и той не се използва 
често. Добре ли е да нося инструмента у дома 
само за една нощ?

ОТГОВОР
Не. Неправилно е да се използват активи на 
Ecolab за лични проекти.
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Ние не участваме в търговия  
с вътрешна информация
Ecolab защитава материална, непублична информация и ние не 
търгуваме с ценни книжа, нито съветваме други да го правят въз 
основа на такава информация.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЪРГОВИЯТА С ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ?
Търговията с вътрешна информация е търговия с ценни книжа  
на компания от лица с достъп до вътрешна информация, която  
е съществена непублична информация за компанията.

КАК ДА ИЗБЕГНЕМ ТЪРГОВИЯТА С ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ?
•  Ние не купуваме или продаваме акции на Ecolab или акции на която и да е друга 

компания, докато сме наясно със съществена, непублична или вътрешна информация.
• Ние не даваме бакшиш и не предоставяме вътрешна информация на никого.
•  Ние търсим предварително разрешение от правния отдел, преди да търгуваме с 

ценни книжа на Ecolab, ако сме висши изпълнителни служители или директори 
на Ecolab или ако сме висше ръководство или назначен вътрешен човек, който 
предприема трансакция извън тримесечния период.

•  Задаваме въпроси и се свързваме с правния отдел, ако не сме сигурни относно 
законите за търговия с вътрешна информация и начините, по които те се прилагат 
към нашата индивидуална ситуация.

• Ние докладваме за притеснения, като използваме наличните опции за докладване.
Вижте нашата глобална политика за търговия с вътрешна информация за повече 
подробности.
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Ние поддържаме точни записи
Записите на Ecolab винаги трябва точно и напълно да отразяват 
бизнеса, който извършваме.

КАК ПОДДЪРЖАМЕ ТОЧНИ ЗАПИСИ?

•  Ние поддържаме пълни, точни и навременни записи, които никога не  
са подвеждащи, непълни или предназначени да затъмняват фактите.

•  Ние поддържаме счетоводни записи и финансови отчети, които отговарят  
на всички законови изисквания и общоприети счетоводни принципи и които  
са в съответствие с нашата глобална политика за счетоводство и контрол.

• Ние не поддържаме незаписани или „нерегистрирани“ средства или активи.

•  Ние следим за червени знамена в рамките на трансакции, като например бизнес 
партньор, който прави странни искания за плащане или проявява нежелание  
да предостави информация, и докладваме всяка дейност, която смятаме, че може да 
е пране на пари, на правния отдел.

•  Ние предприемаме мерки, за да гарантираме, че всички наши оповестявания 
пред обществеността, включително доклади, прессъобщения и съобщения на 
анализатори и акционери, са точни, навременни и не съдържат неверни или 
подвеждащи твърдения.

•  Ние създаваме, поддържаме и унищожаваме нашите записи съгласно нашите 
глобална политика за управление на записи и глобален график за съхранение  
на записи.

•  Ние спазваме всички известия за „законно задържане“ и се уверяваме,  
че запазваме всички записи, свързани с такива поръчки.

•  Свързваме се с правния отдел, когато имаме въпроси относно воденето на записи, 
„законовите задържания“ или каквото и да е докладване.

•  Ние докладваме за притеснения, като използваме наличните опции за докладване. 

КАК РАБОТИМ ЗА ECOLAB

ВЪПРОС 
Наскоро пътувах по работа и похарчих пари за няколко хранения, пътувания 
с такси и други разходи. Бях зает и не събрах никакви разписки, така че 
когато се върнах, създадох отново някои разписки според паметта си, за да 
ги предам с отчета за разходите си, за да отразя парите, които съм похарчил. 
Казах на моята мениджърка за ситуацията и тя каза просто да предам отчета 
за разходите и пресъздадените разписки, за да ги одобри тя. Това правилно 
ли е?

ОТГОВОР
Не. Всички бизнес записи на Ecolab, включително разписките от вашето 
пътуване, трябва да бъдат точни, пълни и никога да не са изфабрикувани. Не 
трябва да изпращате повторно създадените разписки.

КАКВИ ЗАПИСИ ВОДИМ?
Ние водим записи за нашия бизнес, които могат да включват 
счетоводни записи, финансови отчети, отчети, информация за 
клиенти, информация за собственост, имейли, договори и други 
данни и информация във всякакъв формат.

Вижте нашите глобална политика за пътувания и разходи, глобална политика за 
управление на записи, глобален график за съхранение на записи, данъчна позиция, 
глобална политика срещу изпирането на пари и глобална политика  
за счетоводство и контрол за допълнителни подробности.
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Акциите от нашите акции се търгуват публично на Нюйоркската фондова борса (NYSE). 
Като публично търгувана компания, Ecolab е обект на законите за ценни книжа на САЩ, 
администрирани от Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) и на правилата на 
NYSE, и ние всички трябва да спазваме тези закони и правила. Ако някакво разкриване, 
направено от Ecolab във финансови отчети, комуникации или документи в SEC или 
NYSE, е съществено невярно или подвеждащо, както компанията, така и служителите, 
които участват, могат да бъдат подложени на граждански и наказателни санкции.

•  Съответно, оповестяванията пред инвеститорската общественост, включително 
периодични доклади, съобщения за пресата и съобщения на анализатори  
и акционери, трябва да бъдат точни и навременни.

•  Ние никога не трябва да правим умишлено или съзнателно неверни или 
подвеждащи изявления или пропуски в каквито и да било оповестявания, отчети 
или изявления за регистрация на Ecolab, подадени в SEC или NYSE или друга 
фондова борса, на която са регистрирани ценни книжа на Ecolab. Освен това всеки 
от нас е длъжен да сътрудничи, ако вътрешни или външни одитори задават въпроси 
или изискват информация.

•  Старшите служители на Ecolab и специалистите по финанси и счетоводство, 
водени от нашия главен изпълнителен директор, нашия финансов директор и 
нашия корпоративен контрольор, играят важна роля в гарантирането, че нашите 
финансови записи и оповестявания са пълни, точни и навременни. В допълнение 
към спазването на всички разпоредби на този Кодекс и тези на всички свързани 
политики, процедури и ръководства нашите старши служители и финансови 
и счетоводни служители трябва да действат добросъвестно и с необходимото 
внимание, компетентност и усърдие, без да представят погрешно съществени факти 
или да позволяват тяхната независима преценка да бъде подчинена.
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Ние комуникираме по подходящ начин
За да подобрим и защитим репутацията си, трябва да общуваме 
по положителен, правдив и последователен начин и да говорим 
с един глас.

КАК ДА КОМУНИКИРАМЕ ПРАВИЛНО?

•  Ние не споделяме никаква поверителна или частна информация публично или  
в социалните мрежи.

•  Ние винаги трябва да бъдем предпазливи, когато обсъждаме бизнес въпроси извън 
Ecolab или в публичен форум.

•  Ние помним, че нашият кодекс и нашите политики се прилагат онлайн и че това, 
което публикуваме в социалните медии, може да има трайно въздействие върху нас, 
нашите клиенти и Ecolab.

•  Ние се уверяваме, че е ясно, че говорим от свое име, а не от името на Ecolab, когато 
използваме социални мрежи.

•  Ние насочваме всички искания от анализатори или инвеститори към нашия отдел  
за връзки с инвеститорите.

•  Ние изпращаме всички съобщения за новини, медийни статии и друго редакционно 
съдържание на екипа за глобални комуникации за преглед, преди да бъдат 
публикувани публично.

•  Ние се свързваме с екипа за глобални комуникации, преди да приемем покана 
да говорим или да презентираме пред публика от името на Ecolab, включително 
всякакви презентации на технически конференции.

•  Ние говорим с нашия мениджър или се свързваме с екипа за глобални комуникации, 
ако имаме въпроси относно комуникациите или използването на социални мрежи.

•  Ние докладваме за притеснения, като използваме наличните опции за докладване.

Вижте нашите глобална политика за взаимодействие с медиите, глобална политика за 
социални мрежи и глобална политика за външни комуникации за повече подробности.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕКИПЪТ ЗА ГЛОБАЛНИ КОМУНИКАЦИИ?
Екипът за глобални комуникации, който е част от екипа за глобален 
маркетинг и комуникации, отговаря за управлението на репутацията 
на Ecolab. Екипът също така управлява корпоративните канали за 
социални мрежи на компанията и обработва въпроси от външни 
заинтересовани страни, включително медиите. За да поддържаме 
последователност в нашите публични комуникации, ние насочваме 
медийните заявки към този екип.
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