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PISMO PREDSEDNIKA

Spoštovani sodelavci družbe Goodyear,

Od ustanovitve leta 1898 si je družba Goodyear zgradila sloves podjetja z 

najvišjimi standardi integritete. Naša predanost se nadaljuje še danes in se 

odraža v Stratešem načrtu in naši vsesplošni zaobljubi, da bomo varovali  

naše dobro ime.

Strateški načrt določa osnove, na katerih temelji družba Goodyear, in oblikuje 

način obnašanja, ki ga zahtevamo od sebe in drugih. Naša pričakovanja glede 

etičnega obnašanja so povzeta v »Kako bomo delali: Integriteta pri vsem, kar počnemo«.

Priročnik o poslovnem vedenju družbe Goodyear nudi podrobnosti o nekaterih načinih, ki zahtevajo, da 

sodelavci družbe Goodyear ravnanjo z integriteto.

Kot sodelavci družbe Goodyear morate previdno prebrati priročnik o poslovnem vedenju, razumeti 

njegova načela, prebrati in razumeti politike, navedene v priročniku, ki se nanašajo na vaše podjetje 

ter se po njih ustrezno ravnati. Od vas se tudi zahteva, da prijavite kakršnokoli znano ali domnevno 

nezakonito ali neetično vedenje oz. kršitev teh politik. Če ste nadrejeni, od vas prav tako pričakujemo, da 

zagotovite, da tudi sodelavci, ki vam poročajo, preberejo, razumejo in upoštevajo te politike. Nadrejeni 

morajo biti na voljo sodelavcem, ki si želijo pogovora ali želijo prijaviti kršitev, in po potrebi eskalirati 

prijavljeno kršitev. Naša odločna predanost etičnemu obnašanju bo zagotavljala delovno okolje, ki bo 

vključevalo medsebojno spoštovanje in odkritost, ter bo pomagala krepiti našo znamko in dobro ime 

po vsem svetu.

Od vas pričakujemo, da boste vsak dan in povsod, kjer poslujemo, ravnali pošteno, z integriteto in 

spoštovanjem ter varovali že 120 let trajajočo zapuščino visokokakovostnih oseb, izdelkov in postopkov 

družbe Goodyear.

Richard J. Kramer 

predsednik uprave, predsednik družbe in glavni izvršni direktor
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VAROVANJE NAŠEGA DOBREGA IMENA

KAKO UPORABLJATI TA PRIROČNIK
Ta priročnik o poslovnem vedenju (v nadaljevanju »priročnik«) 
vam bo pomagal razumeti zavezanost družbe Goodyear 
k spoštovanju najvišjih etičnih in zakonskih standardov pri 
poslovanju ter se »pravilno« odločiti in ravnati. Priročnik ne 
navaja vseh pravnih ali etičnih standardov za vse situacije, v 
katerih se boste morda znašli, povzema pa številne zakonske  
in etične zahteve, ki jih moramo vsi spoštovati.

Priročnik velja za vse sodelavce družine podjetij Goodyear po 
vsem svetu, zato se izraz »Goodyear« ali »družba« nanaša na vsa 
naša podjetja, izraz »sodelavec« pa na vse direktorje, vodstvene 
uslužbence ter zaposlene, če ni drugače navedeno. V nekaterih 
primerih pravila, opisana v tem priročniku, veljajo tudi za 
druge osebe, ki delajo za nas ali po naših navodilih, na primer 
pogodbene izvajalce, posrednike ali zastopnike.

UPOŠTEVAJTE

Ta priročnik o poslovnem vedenju in v njem 

opisane politike ne predstavljajo pogodbe 

o zaposlitvi. Družba Goodyear z izdajo tega 

priročnika ali politike ne podeljuje kakršnih koli 

pogodbenih pravic.

Vse informacije v priročniku so pomembne, tudi če se zdi, da 
katera od obravnavanih tem ne vpliva na vaše delo. Družba 
Goodyear od vas pričakuje, da boste prebrali in razumeli 
ta priročnik, poiskali pomoč, če česar ne boste razumeli, se 
posvetovali glede določenih zadev in prijavili vsako kršitev, ki jo 
boste opazili. 

Za informacije ali nasvete o skladnosti s predpisi in etiko se 
lahko obrnete na:

•  svojega nadrejenega;

•  predstavnika vaše kadrovske službe;

•   podpredsednika za skladnost s predpisi in etiko na 
telefonsko številko 1-330-796-6635 (GTN 446-6635); 
direktorja za skladnost in etiko na telefonsko številko 
1-330-796-7288 (GTN 446-7288) ali regionalnega direktorja 
za skladnost s predpisi in etiko (glejte Spletno mesto za 
skladnost s predpisi in etiko: go.goodyear.com/ethics/ za 
kontaktne informacije);

•   podpredsednika za notranjo revizijo na telefonsko številko 
1-330-796-3143 (GTN 446-3143);

•   Goodyearovo vročo linijo za integriteto (telefonske  
številke in spletne vpisne obrazce najdete na  
www.goodyear.ethicspoint.com) ali

•   pravnika družbe Goodyear, pristojnega za vaše podjetje ali 
funkcijo oz. pisarno glavnega pravnega svetovalca.

Kontaktna oseba Telefonske številke

Pisarna glavnega pravnega 
svetovalca, Goodyear Corporate

1-330-796-2408
GTN 446-2408

Pravni svetovalec,  
Severna in Južna Amerika

1-330-796-9435
GTN 446-9435

Pravni svetovalec,  
Azija in Tihi ocean

86-21-6132-6085
GTN 601-6085

Pravni svetovalec,  
Evropa, Bližnji vzhod in Afrika

32-2-761-1807
GTN 669-1807
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DRUGI VIRI
Priročnik se bo skliceval tudi na nekatere politike družbe 
Goodyear, ki se nanašajo na določeno temo ali o njej nudijo 
več informacij. Priročnik na spletu vsebuje kazalke na politike 
v obliki hiperpovezav, ki vas preusmerjajo na politike. Če 
imate tiskano različico priročnika, pa si lahko celotni seznam 
politik o skladnosti s predpisi in etiko ogledate na spletnem 
mestu Goodyear Online (GO) Policies na naslovu  
go.goodyear.com/reference/policies/. 

Ko imate vprašanja in/ali se spremenijo vaše delovne naloge 
ali zamenjate delovno mesto, glejte priročnik. Če potrebujete 
dodatne informacije ali material ali pa morate poskrbeti 
za posebno usposabljanje, se obrnite na pravnika družbe 
Goodyear, ki je pristojen za vaše podjetje ali funkcijo, ali 
oddelek za skladnost s predpisi in etiko.

VAŠA ODOGOVORNOST -  
SODELAVEC IN NADREJENI 
ODGOVORNOST SODELAVCEV
Kot sodelavec ste odgovorni, da:

•   se s pomočjo tega priročnika ali drugje seznanite s 
politikami, zakoni in predpisi, ki se nanašajo na vaše delo in 
družbo Goodyear, ter jih spoštujete;

•   navajajte popolne, natančne, pravočasne in jasne 
informacije v poročilih in dokumentih, ki jih družba 
Goodyear predloži vladnim in upravnim organom, ki 
vključuje, vendar ni omejeno na komisijo za vrednostne 
papirje in borzo, oziroma jih pri njih vloži, in v vseh drugih 
javnih sporočilih družbe Goodyear;

•   prijavite vsako kršitev ali sum kršitve ter vsako prošnjo  
ali zahtevo za ravnanje, ki bi po vašem mnenju 
predstavljalo kršitev;

•   v polnem obsegu in na resnicoljuben način sodelujete pri 
vseh preverjanjih ali preiskavah morebitnih kršitev.

Spoštovanje politik družbe in etičnih standardov je pomembno 
za uspeh našega podjetja in varovanje našega dobrega imena.



ETIČNO SPREJEMANJE ODLOČITEV — VPRAŠAJTE SE:
Vsaka situacija ni vedno povsem jasna, zato je pomembna dobra presoja. Ko ste v dvomih, si glede ravnanja, o katerem razmišljate, 

zastavite spodnja vprašanja.

Če niste prepričani, kako je najbolje ravnati, se o tem pogovorite z enim od navedenih kontaktov.

Odločitev za 
nadaljevanje 

se zdi 
primerna.

Ali je zakonito?

Ali je skladno 
s politikami in 

vrednotami 
družbe?

Ali bo ohranilo ugled 
družbe Goodyear kot 
etičnega podjetja?

•  Ali je pravilno?

•   Ali bi ga želeli 
videti v novicah?

Ali je v 
najboljšem 

interesu družbe 
in njenih 

zainteresiranih 
strani?

Niste prepričani? Za pomoč 
se obrnite na pravnika družbe 
Goodyear, pristojnega za vaše 
podjetje oz. funkcijo ali oddelek 
za skladnost s predpisi in etiko.

Niste prepričani? Preverite 
politike družbe Goodyear 
na GO; glede pomoči se 
pogovorite z vašim nadrejenim, 
predstavnikom kadrovske 
službe, pravnikom družbe 
Goodyear, pristojnim za 
vaše podjetje oz. funkcijo 
ali oddelkom za skladnost s 
predpisi in etiko.

Niste prepričani? Glede pomoči se pogovorite 
z vašim nadrejenim, pravnikom družbe 
Goodyear, pristojnim za vaše podjetje oz. 
funkcijo ali oddelkom za skladnost s predpisi 
in etiko.

Niste prepričani? Glede 
pomoči se pogovorite z vašim 
nadrejenim, pravnikom 
družbe Goodyear, pristojnim 
za vaše podjetje oz. funkcijo 
ali z oddelkom za skladnosti s 
predpisi in etiko.

Če odgovorite z »NE« na katero koli od teh vprašanj,  
ima lahko ravnanje resne posledice. NE STORITE TEGA.

DADA DA

DA
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DODATNE ODGOVORNOSTI VODST VA
Če ste nadrejeni, je vaša odgovornost tudi, da:

•   vodite z vzgledom. Dokažite vašo predanost našim 
visokim etičnim standardom z besedami in ravnanjem.

•   seznanjate z veljavnimi pravilniki, zakoni in predpisi 
oziroma se o njih pogovarjate. Poskrbite, da vsi pod 
vašim vodstvom ali nadzorom razumejo svoje obveznosti 
ter v duhu in besedi upoštevajo naše politike o skladnosti s 
predpisi in etiko, zakone in predpise. Poskrbite, da sodelavci 
dokončajo vsa zahtevana usposabljanja glede skladnosti s 
predpisi in etiko.

•   spremljate skladnost s predpisi in zagotavljate, da 
jo sodelavci spoštujejo. Za etično vedenje naj bodo 
odgovorni vsi. Poskrbite, da se naše politike in poslovne 
prakse v vašem oddelku, poslovni enoti ali regiji dosledno 
upoštevajo.  

•   spodbujate odprto in odkrito komunikacijo. Bodite 
dostopni in na voljo sodelavcem, ki želijo izraziti skrb, 
prijaviti kršitev ali zastaviti vprašanje. Ustvarite okolje, ki 
spodbuja vprašanja in pogovore o pravnih in skladnostnih 
praksah na vseh ravneh.

•   podprete sodelavce, ki sprožajo vprašanja. Vprašanja 
sodelavcev obravnavajte resno ter jih poskušajte rešiti hitro 
in učinkovito.

•   varujete zaupnost. Vprašanja in skrbi sodelavcev ne 
delite z drugimi, ki niso upravičeni do teh informacij. 
Ampak nikomur ne zagotovite popolne zaupnosti, saj se 
bo družba morda morala zavezati, da zadevo razišče. Za 
varovanje sodelavčeve identitete bodo sprejeti vsi ustrezni 
ukrepi.

•   javite zadeve, o katerih ste bili obveščeni. Če vam 
sodelavci poročajo o vprašljivem in neetičnem ravnanju, 
ste o tem odgovorni obvestiti ustrezni oddelek, da ga 
preveri in razišče. Preiskave ne smete izvajati lastnoročno, 
poročevalcu pa ne smete enostavno svetovati, da pokliče 
vročo linijo za integriteto. Za več podrobnosti glejte 
Razdelek Spregovorite! spodaj (s. 10).

•   zagotovite, da ne pride do maščevanja. Jasno 
posredujte strogo pravilo družbe o prepovedi maščevanja, 
ki varuje sodelavce, ki v dobri veri javijo kršitve, pred 
sovražnimi dejanji zaradi njihovega poročanja.

Za več informacij glejte:

•  Vodenje z integriteto ... Vodnik za člane vodstva
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SEZNAM ZADEV, KI JIH NE POSKUŠAJTE IZVESTI SAMI

V nadaljevanju so primeri obtožb ali zadev, ki jih je treba eskalirati ali prijaviti za preiskavo. Ta seznam ni 

izčrpen. Če se sprašujete, ali je zadevo treba prijaviti ali eskalirati, se obrnite na pravnika družbe Goodyear, 

pristojnega za vaše podjetje oz. funkcijo.

Zadeve v zvezi z izdelkom:

•   Vsaka neskladnost s kakovostnimi zahtevami izdelka

Finančne zadeve:

•   Dajanje nezakonitih plačil kupcu ali prejemanje nezakonitih plačil od dobavitelja/prodajalca izdelkov ali 

storitev družbe Goodyear

•   Podkupovanje ali druga neprimerna nadomestila za javnega uslužbenca

•   Nadomestila, ponujena ali dana kupcu kot spodbuda ali nagrada za nakup izdelkov

•   Kraja ali goljufija družbe Goodyear ali zaposlenega v družbi Goodyear, pogodbenega izvajalca ali drugih 

tretje osebe

•  Nepravilno knjiženje/vodenje računov glede dohodkov ali stroškov

•  Namerna napaka računovodskih evidenc

•  Netočno ustvarjanje, prijava ali ponarejanje poslovnih in finančnih evidenc ali regulativnih vlog družbe

•  Izmenjava cen ali drugih pravno zaščitenih informacij s konkurenco

Zadeve v zvezi z zaposlenimi:

•  Nevarne delovne prakse ali pogoji

•  Diskriminacija ali spolno nadlegovanje

•  Nasilje na delovnem mestu

•  Sprejemanje ali dajanje neprimernih daril ali razvedrilnih dejavnosti

•  Zloraba pravic intelektualne lastnine

•  Navzkrižja interesov

•   Kršitev varstva osebnih podatkov, zloraba informacij, ki omogočajo individualno prepoznavanje ali 

druge zadeve glede kibernetične varnosti
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SPREGOVORITE!

PRIJAVA KRŠITEV
Če vas skrbi glede kršitve skladnosti s predpisi in etike, morate 
o tem obvestiti enega od naslednjih oseb:

•  svojega nadrejenega;

•  predstavnika vaše kadrovske službe;

•   podpredsednika za skladnost s predpisi in etiko, direktorja 
za skladnost s predpisi in etiko ali regionalnega direktorja 
za skladnost s predpisi in etiko; 

•  podpredsednika za notranjo revizijo;

•   Goodyearova vroča linija za integriteto (telefonske  
številke in spletne vpisne obrazce najdete na  
www.goodyear.ethicspoint.com);

•   pravnika družbe Goodyear, pristojnega za vaše podjetje, ali 
pisarno glavnega pravnega svetovalca.

KAJ BO DRUŽBA GOODYEAR STORILA, 
KO BO PO VROČI LINIJI ZA INTEGRITETO 
PREJELA PRIJAVO? 
Vsako prijavo pregleda oddelek za skladnost s predpisi in etiko 
družbe Goodyear, da določi, kako lahko družba najbolje preveri 
zadevo.

Vroča linija za integriteto družbe Goodyear upravlja tretji 
ponudnik storitev, ki sprejema prijave po telefonu ali prek 
spleta ter jih nato posreduje oddelku za skladnost s predpisi in 
etiko družbe Goodyear. Vroča linija za integriteto deluje 24 ur 
na dan, vse dni v letu. 

Če pokličete vročo linijo za integriteto, so vam na zahtevo na 
voljo prevajalske storitve. Vroči liniji za integriteto lahko pošljete 
prijavo v katerem koli jeziku tudi prek spleta.

Vročo linijo za integriteto družbe Goodyear lahko uporabite 
tudi za anonimno prijavo morebitne kršitve. Če to storite, 
morate podati dovolj informacij o domnevni kršitvi, da lahko 
družba Goodyear opravi učinkovito preiskavo. 

Anonimno prijavljanje kršitev je ponekod v Evropski uniji 
omejeno zaradi lokalnih zakonov o varstvu osebnih podatkov. 
V primeru, da so anonimne prijave po lokalnem zakonu 
prepovedane, lahko kršitev še vedno prijavite vroči liniji za 
integriteto ali enemu od virov na s. 5.
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KAJ SE ZGODI V PRIMERU KRŠITVE 
ZAKONA ALI POLITIKE? 
Po preverjanju zadeve vsak sodelavec, ki:

•   krši ali od kogarkoli drugega zahteva, da krši katerokoli 
politiko družbe ali zakonsko zahtevo;

•  pravočasno ne prijavi kršitve ali suma kršitve;

•   prikriva ali uniči dokaze ali informacije v povezavi s 
preiskavo ali kršitvijo in ali

•   ne posreduje informacij ali zavrača sodelovanje pri 
preiskavi domnevne kršitve

bo podvržen ustreznemu disciplinskemu postopku, ki lahko 
vodi vse do prenehanja delovnega razmerja, izgube nadomestil 
ter civilnega in kazenskega pregona. 

Družba se zavezuje, da bo disciplinske postopke, kazni in druge 
ukrepe izrekla na dosleden, sorazmeren in zakonit način.

PREPOVED MAŠČEVANJA 
Družba Goodyear strogo prepoveduje kakršno koli maščevanje 
posameznikom, ki:

•   v dobri veri prijavijo kršitev ali sum kršitve politike ali 
zakona (tudi če se te skrbi izkažejo za neutemeljene) ali

•  ki pošteno in v celoti sodelujejo v preiskavi 

Maščevanje je hud prekršek in bo strogo kaznovano z 
disciplinskim ukrepom, ki je lahko tudi prekinitev delovnega 
razmerja in izguba nadomestil.

Če menite, da ste žrtev maščevanja, ali mislite, da je žrtev 
maščevanja nekdo drug, to takoj prijavite tako, da se obrnete 
na enega izmed virov na s. 5.

Vendar prijava kršitve ali sodelovanje v preiskavi posameznikov 
ne ščiti pred disciplinskimi postopki za njihovo lastno 
neprimerno ali nepravilno ravnanje. Če na primer eden od 
sodelavcev, vpletenih v načrt, kako ogoljufati družbo, prijavi 
nezakonito dejavnost, ga to ne ščiti pred disciplinskim 
postopkom za njegovo lastno ravnanje
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MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE
Pri družbi Goodyear ustvarjamo delovno okolje, ki 
razvija potencial naših sodelavcev in spodbuja ekipni 
duh naše raznolike delovne sile. Zato pri družbi Goodyear 
nikakor ne odobravamo nadlegovanja in diskriminacije na 
podlagi rase, barve kože, vere, narodnosti, spola (vključno 
z nosečnostjo), spolne usmerjenosti, starosti, invalidnosti, 
veteranskega statusa, genetskih okoliščin, državljanstva ali 
drugih osebnih okoliščin, zaščitenih z zakonom. V družbi 
Goodyear prav tako ne odobravamo kakršne koli oblike nasilja 
na delovnem mestu.

UPOŠTEVAJTE

V družbi Goodyear spoštujemo edinstvene 

sposobnosti, izkušnje, kulture in različnost 

naših sodelavcev. Sprejemanje raznolikosti 

naših sodelavcev bogati naše družbeno okolje, 

pomaga ustvarjati poslovno prednost in 

bistveno prispeva k našemu uspehu.

Družba Goodyear zaposluje, najema, usposablja, plačuje, 
zagotavlja napredovanje in nudi druge zaposlitvene pogoje 
ne glede na raso, barvo kože, vero, narodnost, spol (vključno 
z nosečnostjo), spolno usmerjenost, starost, invalidnost, 
veteranski status, genetske okoliščine, državljanstva in druge 
osebne okoliščine posameznika, zaščitene z zakonom. Družba 
Goodyear o zadevah, povezanih z zaposlitvijo sodelavcev 
in kandidatov za zaposlitev, odloča na podlagi prednosti, 
usposobljenosti in drugih meril, povezanih z delovnim mestom.  

Družba Goodyear je delodajalec, ki kvalificiranim sodelavcem in 
kandidatom za zaposlitev nudi enake priložnosti zaposlovanja, 
ne glede na raso, barvo kože, vero, spol, spolno usmerjenost, 
spolno identiteto, narodnost, starost, invalidnost, veteranski 
status, genetske okoliščine, državljanstva ali drugih osebnih 
okoliščin zaščitenih z zakonom.

Nadlegovanje vključuje vedenje, ki je nedobrodošlo 
in neželeno, njegov namen ali učinek pa je ustvarjanje 
zastraševalnega, sovražnega ali žaljivega delovnega okolja.

Družba ne odobrava neprimernega ravnanja, vedenja ali 
predmetov v obliki žaljivk, obrekovanja, posmehovanja, žaljivih 
vzdevkov, grafitov, šal, posterjev, koledarjev, e-poštnih sporočil, 
slik in drugih neprimernih načinov. 

Ta pravilnik prepoveduje neželeno spolno približevanje, 
zahteve po spolnih uslugah ter vizualno, verbalno in 
fizično obnašanje spolne narave, vključno:

•   s ponujanjem zaposlitvenih nadomestil v zameno za 
nudenje spolnih uslug;

•   z maščevanjem ali grožnjami po maščevanju v primeru 
negativnega odziva na spolno približevanje;

•   z vizualnim obnašanjem, kot je spogledovanje ali 
nakazovanje spolnih gibov; posredovanje in razkazovanje 
predmetov, slik, karikatur, spletnih strani ali posterjev, ki 
nakazujejo spolnost (tudi na sredstvih v lasti družbe, kot so 
mobilne naprave ali računalniki);

•   z verbalnim obnašanjem, kot so dajanje ali uporabljanje 
poniževalnih spolnih komentarjev, žaljivih vzdevkov, 
obrekovanj ali šal; slikovitimi verbalnimi pripombami 
glede telesa posameznika; spolnimi pripombami glede 
posameznikovega spolnega življenja ali spolnih dejavnosti 
oziroma povpraševanjem o tem; opolzkimi pismi, 
e-poštnimi sporočili, slikami, grafiti, objavami na družabnih 
medijih, spletnimi mesti ali sporočili;

•   s fizičnim obnašanjem, kot so oviranje ali preprečevanje 
premikanja, dotikanje, otipavanje ali napadanje.

Za več informacij glejte:

•  Politika ničlne tolerance 

•  Globalna politika o prijateljevanju na delovnem mestu

•  Smernice za uporabo družabnih medijev/interneta

• Politika za sprejemljivo uporabo IT-virov
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI

VPRAŠANJE: Ali je dovoljeno hoditi na zmenke z 

drugim sodelavcem družbe Goodyear?

ODGOVOR: Družba Goodyear sodelavcem ne 
prepoveduje sporazumnih romantičnih ali osebnih 
razmerij. Vendar pa lahko ta razmerja privedejo do 
navzkrižja interesov in drugih težav. Zato morajo 
sodelavci vsakršno romantično ali osebno razmerje 
z drugim sodelavcem, ki lahko privede do navzkrižja 
interesov z njihovimi delovnimi obveznostmi ali interesi 
družbe Goodyear ali se vsaj tako zdi, takoj javiti svojim 
nadrejenim, kadrovski službi ali pravnemu oddelku. 
Nadzornikom in članom vodstva so romantična in 
osebna razmerja s podrejenimi ali nižjimi sodelavci 
močno odsvetovana. Romantična razmerja med 
nadrejenimi in sodelavci, ki jim poročajo ali pa so na 
položajih s pristojnostjo za napredovanje ali odločitve 
o plačah, so prepovedana. Najboljši čas za pogovor o 
morebitnih težavah je pred začetkom razmerja. Kot 
vedno morate ravnati v skladu s tem pravilnikom in 
globalno politiko o prijateljevanju na delovnem mestu.
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ZAŠČITA NAŠE EKIPE

VARNOST IN ZDRAVJE NA  
DELOVNEM MESTU
Varnost je vrednota v vseh objektih družbe Goodyear in za 
vse sodelavce, kar pomeni, da moramo vsi prevzeti osebno 
odgovornost za našo varnost in varnost drugih okoli nas. V 
družbi Goodyear imamo preprost in neposreden cilj za varnost, 
ki se odraža v naši globalni iniciativi varnosti:  Naj se  nihče 
ne poškoduje. Naš cilj je, da se vsak sodelavec in pogodbeni 
izvajalec družbe Goodyear po vsem svetu vsak dan vrne 
domov brez poškodb.

Družba Goodyear se zavezuje, da so objekti upravljani v skladu 
z veljavnimi nacionalnimi, deželnimi, državnimi in lokalnimi 
zahtevami glede varnosti, zdravja in okolja. Vodstvo z delom 
zagotavlja, da objekti družbe Goodyear izboljšujejo kakovost 
življenja na delovnem mestu in v skupnostih, v katerih 
družba Goodyear obratuje. Sodelavci družbe Goodyear so 
odgovorni, da prispevajo h kulturi, ki zmanjšuje tveganje za 
lastne poškodbe, poškodbe sodelavcev in drugih. Sodelavci ne 
smejo nikoli ogroziti varnosti ali zdravja drugih in sebe zavoljo 
proizvodnje ali drugih rezultatov. Sodelavec mora prenehati 
z delom in svojemu nadrejenemu prijaviti kakršno koli stanje 
na delovnem mestu, za katerega meni ali predvideva, da bi 
lahko predstavljalo nerazumno nevarnost za varnost ali zdravje 
sodelavcev ali drugih oseb.

ZLORABA PREPOVEDANIH SNOVI
Družba Goodyear je zavezana k zagotavljanju varnega in 
produktivnega delovnega okolja brez prisotnosti alkohola, 
nezakonitih drog, zdravil na recept, ki se pogosto zlorabljajo, ali 
določenih zakonitih drog. 

Na območju družbe in med delovnim časom je prepovedano 
zlorabljati, prodajati, proizvajati, kupovati, razpečevati, 
posedovati ali biti pod vplivom zgoraj navedenih  
prepovedanih snovi.

V Združenih državah za več informacij glejte:

•  Politiko glede alkohola in nezakonitih drog

Za dodatne informacije in politike za vašo lokacijo se obrnite 
na lokalnega predstavnika vaše kadrovske službe ali pravnika 
družbe Goodyear, pristojnega za vaše podjetje.
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ZASEBNOST SODELAVCEV 
Družba Goodyear je po vsem svetu zavezana k poslovanju 
na način, ki je v skladu z veljavnimi pravnimi zahtevami in 
varuje zasebnost. Kadar pravne in poslovne zahteve od družbe 
Goodyear zahtevajo, da pridobi, zabeleži, obdela, shrani in 
uporabi osebne podatke, je treba s temi podatki ravnati 
ustrezno in varno. 

Vsak sodelavec je odgovoren, da prepozna in spoštuje 
občutljivo in zaupno naravo osebnih podatkov. Osebni podatki 
so informacije, ki se nanašajo na opredeljeno ali opredeljivo 
osebo. Osebni podatki med drugim vključujejo tudi ime, 
naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov, spletni identifikator 
(npr. Piškotki, ID-ji naprave, IP naslovi ali oznake RFID), 
podatke o lokaciji, genetske podatke, finančni profil, osebno 
identifikacijsko številko (npr. Številka socialnega zavarovanja ali 
EMŠO) ter podatke o kreditni kartici.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

VPRAŠANJE: Sklepamo pogodbo z novim 

ponudnikom za prejemke zaposlenih in mu moramo 

posredovati osebne podatke sodelavcev, da bo opravljal 

storitve za družbo Goodyear. Kako naj opravimo prenos 

osebnih podatkov sodelavcev na tretjo osebo?

 a)   z obrazložitvijo naših zahtev za varstvo osebnih 

podatkov in posredovanjem povezave do naših  

politik o zasebnosti

 b)   s sodelovanjem s pravnikom, pristojnim za vaše 

podjetje oz. funkcijo, da se oceni ponudnikova 

sposobnost za varovanje osebnih podatkov ter, da se 

v sporazum vključijo pravilne pogodbene določbe in 

se zagotovi skladnost s politikami o zasebnosti družbe 

Goodyear ter veljavnimi zakoni

 c)   prenos tretjim osebam ni dovoljen pod nobenimi 

pogoji

ODGOVOR: Pravilni odgovor je (b). Vse pogodbe 
s podatki o zaposlenih bi morale vključevati ustrezen 
jezik o naših zahtevah za varstvo osebnih podatkov. Za 
pridobitev pravilnih pogodbenih določb in zagotovitev 
skladnosti z veljavnimi zakoni se posvetujte s pravnikom, 
pristojnim  za vaše podjetje oz. funkcijo. Glede na 
splošno prakso morate prenos podatkov omejiti le na 
podatke, ki so potrebni za nudenje storitve. Poleg tega 
naj družba Goodyear za zagotovitev ustreznega varstva 
osebnih podatkov s strani tretje osebe predhodno 
skrbno pregleda poslovanje.
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Globalna politika zasebnosti, Politika zasebnosti sodelavcev in 
Spletna politika zasebnosti družbe Goodyear pojasnjujejo, kako 
družba Goodyear varuje osebne podatke, ki jih zbira, uporablja 
in pridržuje med poslovanjem. Kot je opisano v teh politikah, 
si bo družba Goodyear prizadevala zbrati in pridržati samo 
tiste osebne podatke, ki jih potrebuje za poslovanje in pravne 
namene, ter jih uporabiti na načine, ki so skladni z nameni, za 
katere so osebni podatki bili zbrani ali jih je posledično  
odobril posameznik.

Številni pravni sistemi, vključno z Evropsko unijo (EU), imajo 
določene zakone in zahteve, ki urejajo, kako lahko družba 
Goodyear zbira in obdeluje osebne podatke. Sodelavci morajo 
poznati in spoštovati vse veljavne zakone in pravilnike glede 
zasebnosti. Za varovanje določenih vrst podatkov obstajajo 
dodatne obveznosti. Obstajajo na primer ameriški zakoni glede 
varovanja določenih medicinskih ali zdravstvenih podatkov, 
vključno z zahtevami HIPAA. Zakoni EU prav tako nudijo 
posebne zaščite za »občutljive osebne podatke«, ki vključujejo 
podatke, kateri razkrivajo raso ali etnični izvor, spolno 
usmerjenost, politična mnenja, verska prepričanja, članstvo 
v sindikatu in zdravstvene podatke (vključno z genetskimi in 
biometričnimi podatki). Če imate glede potrebnega postopka 
zbiranja podatkov ali ravnanja z osebnimi podatki vprašanja, se 
za pomoč obrnite na pravnika družbe Goodyear, pristojnega 
za vaše podjetje oz. funkcijo, ali podpredsednika za skladnost 
s predpisi in etiko na telefonsko številko 1-330-796-6635 
(GTN 446-6635), direktorja za skladnost s predpisi in etiko 
na telefonsko številko 1-330-796-7288 (GTN 446-7288) ali 
regionalnega direktorja za skladnost s predpisi in etiko.

Za več informacij glejte:

•  Globalno politiko zasebnosti

•  Spletno politiko zasebnosti

•  Politiko zasebnosti sodelavcev

•  Obvestilo o varstvu zasebnosti po zakonu HIPAA (ZDA)

•  Politika za sprejemljivo uporabo IT-virov
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VAROVANJE NAŠEGA POSLOVANJA IN SREDSTEV

VLADNI POSLI IN SKLADNOST S 
PREDPISANIMI ZAHTEVAMI
Obstajajo posebna pravila, ki veljajo, ko družba Goodyear 
posluje z vladami in družbami v državni lasti. V družbi Goodyear 
se zavezujemo, da bomo upoštevali vse veljavne zakone za 
poslovanje na javnem trgu in izpolnjevali vse obveznosti, ki jih 
določa ta vrsta poslovanja.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

VPRAŠANJE: Sodelujem s svetovalcem, ki mi 

pomaga pri sklepanju vladne pogodbe glede tovornih 

pnevmatik v Kazahstanu. Provizija svetovalca je nekoliko 

višja od tiste, ki jo običajno plačujemo, in je predlagal, da 

mu plačamo v gotovini. Smem še naprej sodelovati z njim?

ODGOVOR: Kot prvo je treba preveriti svetovalca 
kot del postopka skrbnega pregleda za preprečevanje 
podkupovanja družbe Goodyear iz Mednarodnih 
smernic za skladnost preprečevanja podkupovanja. Kot 
drugo so visoke provizije in gotovinska plačila običajno 
»opozorilni znaki« za potencialno koruptivno ravnanje, 
zlasti, če poslujete v državi, kjer sta podkupovanje 
in korupcija zelo pogosta. Opozorilne znake je treba 
preveriti in jih pred nadaljevanjem MORA odobriti 
pravnik družbe Goodyear, pristojen za vaše podjetje 
oz. funkcijo. Za pomoč se obrnite na pravnika družbe 
Goodyear, pristojnega za vaše podjetje oz. funkcijo.

PREPREČEVANJE PODKUPOVANJA 
Ta razdelek vsebuje pregled glavnih določb Politike o 
preprečevanju podkupovanja. 

Po ameriškem zakonu FCPA je kaznivo dejanje:
•   ponujati, plačevati, obljubljati ali odobravati plačevanja 

podkupnin ali drugih vrednih stvari kateri koli osebi, pri 
čemer je znano, da bo celota oz. del plačila ali vredne stvari 
posredno ali neposredno poujeno, dano ali obljubljeno 
neameriškemu javnemu uslužbencu z namenom pridobiti 

ali ohraniti posel ali zagotoviti neprimerno korist. 

•   da družbe, kot je Goodyear, nimajo zadostnega notranjega 
nadzora nad finančnim poročanjem.

•   zavedno ponarejati poslovne knjige in evidence javnih 
delniških družb.

UPOŠTEVAJTE

Politika o preprečevanju podkupovanja 

družbe Goodyear navaja, da noben sodelavec 

družbe Goodyear ne sme neposredno 

ali posredno ponujati, dajati, obljubljati, 

odobravati, prejemati ali sprejeti kakršnih koli 

neprimernih plačil ali kakršnih koli vrednih 

stvari komur koli ali od kogar koli na svetu z 

namenom, da bi pridobil ali ohranil posel ali si 

zagotovil neprimerno korist. Odrekli se bomo 

vsaki poslovni priložnosti, ki od nas zahteva 

neprimerna ali nezakonita plačila, podkupnine, 

darila, količinske popuste, nezakonita plačila ali 

podobne spodbude.
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Za namene tega pravilnika izraz »neameriški javni 
uslužbenec« pomeni: (a) vsakega uslužbenca, zaposlenega 
ali zastopnika v neameriški javni upravi (vključno z vojsko 
in policijo), neameriški javni bolnišnici ali javni mednarodni 
organizaciji (kot so Združeni narodi, Svetovna banka, Komisija 
EU itn.); (b) vsakega neameriškega funkcionarja politične 
stranke ali kandidata za neameriško politično funkcijo; 
ali (c) vsakega zaposlenega ali zastopnika neameriškega 
podjetja v državni lasti. Če imate vprašanja glede opredelitve 
»podjetja v državni lasti«, glejte slovarček izrazov za politiko o 
preprečevanju podkupovanja. Podobne zakone in predpise 
za preprečevanje podkupovanja in korupcije sprejema tudi 
vse več pravnih sistemov in držav, kot so npr. Brazilija, Kitajska, 
Francija, Kenija in Indija.

Britanski zakon o podkupovanju (Bribery Act) vsebuje 
podobne prepovedi podkupovanja javnih uslužbencev. Poleg 
teh prepovedi britanski zakon o podkupovanju prepoveduje 
tudi ponujanje, dajanje in sprejemanje podkupnin v zasebnem 
sektorju (podkupnine dane ali sprejete od fizičnih in pravnih 
oseb, ki niso javni uslužbenci). 

Od vseh sodelavcev družbe Goodyear se pričakuje, da bodo 
spoštovali vse veljavne zakone za preprečevanje podkupovanja 
in korupcije, ki vključujejo, vendar niso omejeni na zakon FCPA, 
britanski zakon o podkupovanju in podobne zakone, veljavne 
v drugih državah, ter pravilnik o preprečevanju podkupovanja 
družbe Goodyear.

Med neprimerna plačila ali vredne stvari lahko med 
drugim spada: 

•   gotovina ali enakovredno sredstvo (npr. darilne kartice in 
darilni boni)

•  darila ali druge materialne stvari

•  provizije

•  količinski ali posebni popusti 

•  nezakonita plačila

•  honorarji za svetovanje in druge storitve

•  posebni popusti

•  nekatere razvedrilne dejavnosti

•  potni stroški

•  plačila za pospešitev

•  zaposlitev ali pripravništvo

•  dobrodelni prispevki

pri katerih je znano (ali se domneva), da bo del plačila ali 
vredne stvari zagotovljen neameriškemu javnemu uslužbencu 
ali drugi osebi z namenom pridobiti ali ohraniti posel ali 
zagotoviti neprimerno korist za družbo Goodyear.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

VPRAŠANJE: Ste v carinskem uradu in se od vas 

zahteva, da za pošiljanje blaga plačate zahtevano takso, 

vendar vam zaposleni v carinskem uradu zaračuna 

dodatnih 10 % za plačilo v gotovini in vam noče izdati 

računa. Kaj lahko storite? 

 a)   Plačate in nikomur ne poveste za dodaten znesek

 b)   Uporabite običajna sredstva družbe za  

plačilo zahtevane takse, za dodatnih 10 % pa  

manjšo gotovino

 c)   Ponudite, da boste izvedli večje dodatno plačilo, da 

vzpodbudite uradnika k izdaji računa 

 d)   Ne plačate, zapustite urad in se obrnete na pravnika, 

pristojnega za vaše podjetje oz. funkcijo

ODGOVOR: Pravilni odgovor je (d). Zapustite  
urad in se takoj obrnite na pravnika za vaše podjetje  
oz. funkcijo. Carinski uradnik morda zahteva plačilo  
za pospešitev, ki je glede na politiko družbe 
Goodyear prepovedano.

Pravnik družbe Goodyear, pristojen za vaše podjetje 
oz. funkcijo vam lahko pomaga določiti, ali je plačilo 
dovoljeno in kako postopati, če ni.
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TRETJE OSEBE
Tretjim osebam, kot so zastopniki, distributerji, strokovnjaki 
in svetovalci (glejte slovar izrazov za politike o preprečevanju 
podkupovanja) je prav tako povsod po svetu prepovedano 
ponujati, dajati, obljubljati, odobravati, prejemati ali sprejeti 
kakršna koli neprimerna plačila ali kakršne koli vredne stvari 
komur koli in od kogar koli z namenom pridobiti ali ohraniti 
posel ali zagotoviti neprimerno korist za družbo Goodyear. 

Sodelavci družbe Goodyear so dolžni zagotoviti, da tretje osebe 
spoštujejo politiko o preprečevanju podkupovanja, zakon FCPA 
in lokalne zakone, ko nastopajo v imenu družbe Goodyear. Pri 
izbiranju in pridržanju tretjih oseb morajo sodelavci spoštovati 
Mednarodne delovne smernice družbe Goodyear za skladnost 
preprečevanja podkupovanja (»Delovne smernice«). Nekatere 
tretje osebe, določene kot zajete tretje osebe, morajo opraviti 
skrbni pregled za preprečevanje podkupovanja, preden 
pričnejo sodelovati z družbo Goodyear. Celoten postopek je 
podrobno opisan v Delovnih smernicah.

PLAČILA Z A POSPEŠITE V
»Plačila za pospešitev« so običajno opisana kot plačila nižjim 
javnim uslužbencem, da bi se pospešila ali zagotovila izvedba 
določenih rutinskih, nediskrecijskih javnih postopkov, do katerih 
je podjetje upravičeno po lokalnem zakonu (kot so izdaja 
dokumentov, npr. vizumov, natovarjanje/raztovarjanje tovora, 
zagotavljanje policijske zaščite in prevzemanje/dostavljanje 
pošte). Britanski zakon o podkupovanju in zakoni mnogih držav 
prepovedujejo takšna plačila za »pospešitev«.

UPOŠTEVAJTE

POLITIKA O PREPREČEVANJU PODKUPOVANJA 
DRUŽBE GOODYEAR PREPOVEDUJE IZVAJANJE 
PLAČIL ZA POSPEŠITEV.

IZSIL JE VANJE ALI PRISILA
Plačila, izvedena zaradi neposredne in dejanske grožnje z 
nasiljem ali povzročitvijo škode sodelavcem, ne pomenijo 
kršitve zakona FCPA in britanskega zakona o podkupovanju. 
Politika družbe Goodyear zato ne prepoveduje plačil, izvedenih 
zaradi dejanske grožnje z nasiljem ali povzročitvijo škode, če je 
plačilo nujno za zaščito zdravja, svobode in varnosti sodelavca 
ali predstavnika. V takšnih primerih mora plačilo biti manjše od 
100 USD, v roku 48 ur mora glavnemu pravnemu svetovalcu 
družbe Goodyear Tire & Rubber Company biti podano pisno 
razkritje, plačilo pa mora biti ustrezno zabeleženo v poslovnih 
knjiga in evidencah družbe Goodyear.
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POLITIČNI PRISPE VKI
Zakon FCPA prepoveduje dajati karkoli vrednega neameriški 
politični stranki, funkcionarju politične stranke ali kandidatu 
za neameriško politično funkcijo, da bi se pridobil ali ohranil 
posel ali zagotovila neprimerna korist. Poleg tega drugi zakoni 
omejujejo prispevke kandidatom za ameriške zvezne in druge 
državne ali lokalne funkcije, politični stranki ali političnemu 
odboru. »Prispevek« med drugim vključuje zagotavljanje 
delovnega časa sodelavcev ali dovoljevanje uporabe katerih 
koli objektov ali virov družbe. Omejevanja lahko veljajo tudi za 
določene posamezne sodelavce družbe Goodyear. 

Politika družbe Goodyear zahteva pridobitev posebnega 
dovoljenja glavnega pravnega svetovalca, preden se sme iz 
sredstev družbe kateri koli ameriški ali neameriški politični 
stranki, funkcionarju politične stranke, političnemu odboru 
ali kandidatu za katero koli ameriško ali neameriško državno, 
deželno, lokalno ali drugo vladno funkcijo dati kakršen koli 
prispevek. Vnaprejšnja odobritev glavnega pravnega svetovalca 
je potrebna tudi za prispevke iz sredstev družbe za podporo 
pri težavah z glasovanjem v ZDA, ki vključujejo, vendar niso 
omejena na lokalne ali deželne težave, kot so šolske obveznice 
ali ocene kanalizacije in vode.

Za več informacij glejte:

•  Politika politične dejavnosti posameznikov 

DOBRODELNI PRISPE VKI
Od sodelavcev in tretjih oseb se zahteva, da zagotovijo, da se 
dobrodelni prispevki v imenu družbe dajo samo dobrodelnim 
organizacijam in se uporabijo za dobrodelne namene ter niso 
kako drugače nepravilno porabljeni. Vse dobrodelne zahtevke 
je treba zabeležiti v poslovne knjige in evidence družbe z 
uporabo ustrezne kode »Dobrodelni prispevki« v glavni  
knjigi, kot je opisano v Globalni kontni plan in Svetovna 
računovodska politika. 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

VPRAŠANJE: Sem projektni vodja za veliko širitve 

obrata. Naleteli smo na več zamud in zaostajamo za 

načrtom. Glavni uslužbenec na Ministrstvu za energetiko za 

pridobitev potrebnega dovoljenja za pravočasno pridobitev 

elektrike za proizvodnjo zahteva, da bolnišničnemu skladu, 

kjer dela njegova žena, namenimo znaten prispevek. 

Bolnišnični sklad je dobra dobrodelna ustanova, vodja 

obrata pa tej donaciji ne nasprotuje. Kaj naj storimo? 

ODGOVOR: Tudi če je bolnišnica upravičena 
dobrodelna ustanova, je to zahteva za donacijo 
v zameno za pridobitev poslovne koristi družbe 
Goodyear in jo zakon FCPA ter politika o preprečevanju 
podkupovanja družbe Goodyear prepovedujeta. Za več 
informacij in navodila se obrnite na glavnega pravnega 
svetovalca ali pravnika, pristojnega za vaše podjetje  
oz. funkcijo.

Če dobrodelni prispevek predlaga ali zahteva javni uslužbenec, 
mora njegovo plačilo predhodno in pisno odobriti pravni 
svetovalec. Dokumentacijo o odobritvi je treba hraniti kot 
del evidence o določenem dobrodelnem prispevku. Poleg 
tega morajo dobrodelni prispevki izpolnjevati vse zahteve, 
navedene v politiki o preprečevanju podkupovanja, pod 
naslovom »Dobrodelni prispevki«.

Za politike in zakone, ki veljajo v vaši državi ali podjetju/funkciji, 
se obrnite na pravnika družbe Goodyear, pristojnega za  
vaše podjetje.
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PRE VZEMI, MEŠANE DRUŽBE, OSEBNE DRUŽBE IN 
DRUGI EDINST VENI POSLI ALI NALOŽBE
Prevzemi, mešane družbe, osebne družbe in drugi edinstveni 
posli ali naložbe zahtevajo izvajanje določenih skrbnih 
pregledov in postopkov preverjanja preteklih dejanj, ki so 
primerni za takšne posle. Takšne postopke, ki so opredeljeni v 
Skrbni pregled za preprečevanje podkupovanja pri prevzemih 
ali mešanih družbah družbe Goodyear, mora zagotoviti glavni 
pravni svetovalec ali drug pravni svetovalec. Izvajanje skrbnih 
pregledov in postopkov preverjanja preteklih dejanj za takšne 
posle zahteva veliko truda in časa. Zato je ključnega pomena, 
da se že v začetni fazi v njihovo izvajanje vključi tudi pravni 
oddelek.

DARILA, POTOVANJA, OBROKI HRANE IN RA ZVEDRILNE 
DE JAVNOSTI Z A NEAMERIŠKE JAVNE USLUŽBENCE 
Darila
Glede na politiko o preprečevanju podkupovanja družbe 
Goodyear mora vsako darilo, dano javnim uslužbencem, 
izpolnjevati vse zahteve, navedene v politiki o preprečevanju 
podkupovanja, pod naslovom »Darila, potovanja, obroki hrane 
in razvedrilne dejavnosti za neameriške javne uslužbence«. 
Vsakršno takšno podarjanje je treba zabeležiti v poslovne  
knjige in evidence družbe z uporabo ustrezne kode »Darila« v 
glavni knjigi.

Podarjanje ali darovanje pnevmatik
V določenih okoliščinah ima lahko podaritev pnevmatik 
neameriški državni agenciji ali organu promocijsko vrednost 
ali je primerna iz drugih razlogov. Poleg tega je lahko primerno 
darovati pnevmatike (ali dati poseben popust na pnevmatike) 
neameriškemu državnemu organu, ki jih namesti na javno 
vozilo za namene prikaza ali preizkušanja. Vsakršno takšno 
podarjanje ali darovanje pnevmatik morata odobriti vodstveni 
uslužbenec družbe Goodyear in pravni svetovalec. Pnevmatik 
(in posebnega popusta na pnevmatike) ni dovoljeno dati 
neameriškim javnim uslužbencem za uporabo na njihovih 
zasebnih vozilih ali vozilih njihovih družinskih članov.
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Potovanja in obiski delegacij
V določenih okoliščinah je nudenje potovanj neameriškim 
javnim uslužbencem primerno ali zakonsko zahtevano, če 
je v dobri veri in ne s kakršnimi koli nameni podkupovanja 
ali v zameno za usluge ter je neposredno povezano z 
dobronamernimi in upravičenimi poslovnimi nameni (npr. 
pregled proizvodnega obrata družbe Goodyear za pridobitev 
dovoljenja za izvoz pnevmatik, proizvedenih v tem obratu). 
Vsakršno takšno potovanje mora vnaprej odobriti regijski 
predsednik ali izvoljeni predstavnik za podjetje oz. funkcijo 
in glavni pravni svetovalec ali pravni svetovalec z uporabo 
obrazca Kontrolni seznam za potovanja neameriških javnih 
uslužbencev, ki ga je treba poslati prek Global Contract 
Solution (GCS). Poleg tega morajo nudena potovanja 
izpolnjevati vse zahteve, navedene v politiki o preprečevanju 
podkupovanja, pod naslovom »Darila, potovanja, obroki hrane 
in razvedrilne dejavnosti za neameriške javne uslužbence«.

Obroki hrane in razvedrilne dejavnosti
V določenih okoliščinah je ponujanje obrokov hrane in 
razvedrilnih dejavnosti neameriškim javnim uslužbencem 
primerno, če so dani v dobri veri in brez kakršnih koli 
namenov podkupovanja ali v zameno za usluge in so v skladu 
z vsemi zahtevami, navedenimi v politki o preprečevanju 
podkupovanja, pod naslovom »Darila, potovanja, obroki hrane 
in razvedrilne dejavnosti za neameriške javne uslužbence«.

DARILA, POTOVANJA, OBROKI HRANE IN RA ZVEDRILNE 
DE JAVNOSTI Z A AMERIŠKE JAVNE USLUŽBENCE 
Darila za ameriške javne uslužbence
Za zaposlene v ameriških zveznih, državnih in lokalnih organih 
veljajo posebni zakoni in predpisi, ki jim omejujejo sprejemanje 
daril, obrokov hrane in razvedrilne dejavnosti ali drugih 
nadomestil. Sodelavci morajo poznati in spoštovati vse zvezne, 
države in lokalne zakone in predpise glede daril in pozornosti. 
Obroke hrane, potovanja, prenočitve in razvedrilne dejavnosti 
za ameriške javne uslužbence mora predhodno in v pisni obliki 
odobriti pravni oddelek. 

Pravila glede podarjanja daril in potovanj članom in 
osebju ameriškega kongresa
Politika družbe Goodyear določa spoštovanje vseh veljavnih 
zakonov in predpisov, kar vključuje stalni pravilnik ameriškega 
senata in pravilnik ameriškega predstavniškega doma glede 
prepovedi in omejevanja sprejemanja daril in potovanj za člane 
ameriškega senata in predstavniškega doma ter njihovo osebje. 
Kot organizaciji, ki zaposluje zvezne lobiste, je družbi Goodyear 
prepovedano dajati kakršna koli darila kakršne koli vrednosti 
članom ali zaposlenim v ameriškem kongresu, razen če je darilo 
povsem v skladu z eno od izjem prepovedi daril. Po poslovniku 
je »darilo« kakršna koli pozornost, usluga, popust, razvedrilna 
dejavnost, gostoljubnost, posojilo, odlog plačila ali druga 
oblika z denarno vrednostjo ter vključuje darila v obliki storitve, 
usposabljanja, prevoze, prenočitve in obroke hrane, ki so lahko 
nudeni tudi v obliki pridelkov, nakupa vstopnic, vnaprejšnjega 
plačila ali povrnitve stroškov. 

Za več informacij glejte:

•  Politika o preprečevanju podkupovanja

•   Mednarodne delovne smernice za skladnost  

preprečevanja podkupovanja

•   Seznam tretjih oseb politike o preprečevanju podkupovanja

•   Pravila glede podarjanja daril in potovanj članom in osebju 

ameriškega kongresa

•   Skrbni pregled za preprečevanje podkupovanja družbe 

Goodyear pri prevzemih ali mešanih družbah

•   Kontrolni seznam za potovanja neameriških  

javnih uslužbencev
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PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
Družba Goodyear je zavezana v celoti spoštovati veljavne 
zakone in predpise za preprečevanje pranja denarja, korupcije 
in financiranja terorizma po vsem svetu ter je vpeljala ustrezne 
postopke za spoštovanje veljavnih zahtev poročanja. V 
podporo temu družba Goodyear posluje samo s strankami, 
vpletenimi v zakonite poslovne dejavnosti, s sredstvi iz 
zakonitih virov.

Kršitev teh zakonov lahko vodi do civilnih in kazenskih sankcij 
za družbo ter škoduje njenemu ugledu.

Pranje denarja je dejanje pretvarjanja denarja ali drugih 
denarnih instrumentov, kot so denarna nakazila, bančni čeki ali 
potovalni čeki, ki izvirajo iz goljufivih ali nezakonitih dejavnosti 
sodelavcev, tretjih oseb, storilcev kaznivih dejanj, teroristov 
ali drugih oseb, v denar ali naložbe, ki dajejo videz zakonitosti 
sredstev in preprečujejo izsleditev njihovega izvora.

Bodite pozorni na naslednje dejavnosti, ki so pogosto 
povezane s pranjem denarja: 

•   več denarnih nakazil, potovalnih čekov ali velike količine 
gotovine;

•   stranko ali drugo tretjo osebo, ki ni pripravljena podati vseh 
podatkov, poda napačne ali sumljive podatke, je del tujega 
pravnega sistema, npr. Britanski Deviški otoki, Vanuatu, 
Guernsey ali Sejšeli, in/ali se je pripravljena izogniti 
zahtevam poročanja ali evidentiranja;

•   neobičajno ugodne plačilne pogoje ali neobičajne prenose 
sredstev v druge države ali iz njih, ki niso povezane s 
poslom (glejte Prilagoditvena plačila, s. 27) ali

•   strukturiranje nakazil za izogibanje zahtevam družbe, kot 
je izvedba več nakazil pod mejnimi vrednostmi, za katere 
velja obveznost prijave, ali prilagoditveno plačilo (glejte 
Prilagoditvena plačila, s. 27).

Za več informacij o tej temi glejte veljavne lokalne politike 
in postopke ali se obrnite na pravnika družbe Goodyear, 
pristojnega za vaše podjetje oz. funkcijo.

Za več informacij glejte: 

•  Politika o preprečevanju podkupovanja

•   Spletno mesto družbe Goodyear o nadzoru nad ameriškim 

izvozom in posli s tujino
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PREPOVED PRILAGODITVENIH PLAČIL
Družba Goodyear zahteva, da se plačila opravijo samo 
subjektu, ki jih je zaslužil, in v državi, kjer so bila zaslužena. 
Nikoli na primer ne opravite plačila posamezniku (niti 
lastniku organizacije), ki ni organizacija, s katero je 
družba Goodyear poslovno sodelovala, ali na bančni 
račun, ki ni v državi, v kateri organizacija posluje, je 
registrirana ali je nudila blago oz. storitve. Politika družbe 
Goodyear prepoveduje tudi druge »usluge«, kot je nudenje 
spremenjenega računa ali denarnih plačil, ki niso zabeležena v 
evidencah družbe Goodyear.

Nekatere organizacije lahko zahtevajo, da družba Goodyear 
iz upravičenih poslovnih razlogov, kot je posredništvo ali 
zakonski prenos pravic, opravi plačilo odvisni družbi ali tretji 
osebi v drugi državi. Preden se strinjate s takšnimi plačilnimi 
dogovori, naj vse takšne zahteve ali druge nenavadne 
zahteve za posebno obravnavanje ali izjeme pregleda pravnik 
družbe Goodyear, pristojen za vaše področje oz. funkcijo. 
Dokumentacijo takega pregleda morate voditi v skladu z 
zahtevami za hrambo poslovnih evidenc družbe Goodyear.

UPOŠTEVAJTE

Prilagoditvena plačila so lahko pokazatelj 

goljufije, podkupovanja, pranja denarja ali 

drugih sumljivih ravnanj. Obstajajo številni 

drugi znaki goljufije, ki vas lahko opozorijo, 

da nekaj ni v redu. Te včasih imenujemo 

»opozorilni znaki«. Nekateri splošni primeri 

opozorilnih znakov vključujejo:

•   kulturo ali zgodovino goljufije, prekrškov ali 

vprašljivega ravnanja v družbi;

•   pretirane takse, provizije, popuste ali dodatke 

za odmero/predlogi za odmero;

•   pogodbe o svetovanju, ki vključujejo le bežno 

opisane storitve;

•   tretjo osebo na drugem področju od 

prvotnega;

•   tretjo osebo, ki je povezana z javnim 

uslužbencem ali pa jo ta priporoča;

•   tretjo osebo, ki je zgolj slamnata družba, 

registrirana pod tujim pravnim sistemom;

•   tretjo osebo, ki noče obljubiti ali pisno potrditi, 

da bo spoštovala zakon FCPA, drugi veljavni 

zakon ali politiko družbe Goodyear.

Za več informacij o opozorilnih znakih se 

obrnite na pravnika družbe Goodyear za vaše 

področje oz. funkcijo ali oddelek za skladnost s 

predpisi in etiko.
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NAVZKRIŽJE INTERESOV MED DRUŽBO 
GOODYEAR IN NJENIMI SODELAVCI
Družba Goodyear pričakuje, da so vsa dejanja in odločitve 
njenih sodelavcev objektivna in v najboljšem interesu družbe. 
Sodelavci ne smejo imeti neprimernih osebnih ali zasebnih 
interesov, ki bi lahko vplivali ali vplivajo na njihovo delo tako, 
da to ni v najboljšem interesu družbe Goodyear. Sodelavci ne 
smejo imeti posrednih ali neposrednih zunanjih poslovnih 
interesov ali biti povezani z zunanjimi poslovnimi dejavnostmi, 
ki so povezane s katero koli poslovno dejavnostjo družbe 
Goodyear. Enako tudi ne smejo konkurirati družbi Goodyear 
na njenem poslovnem področju, v lastne namene izkoriščati 
poslovnih priložnosti, ki upravičeno pripadajo družbi, in 
uporabljati lastnine, informacij ali položaja družbe v  
osebno korist.

Primeri navzkrižja interesov so: 
•   posredno prek družine ali drugih ali neposredno lastništvo 

ali delež v podjetju, ki je konkurent, stranka, dobavitelj, 
zastopnik, pogodbeni izvajalec ali podpogodbeni izvajalec 
družbe Goodyear oziroma kako drugače poslovno sodeluje 
z njo; opravljanje nalog direktorja, zaposlenega, svetovalca 
ali distributerja takšnega podjetja; posredno ali neposredno 
sprejemanje plačil, storitev, posojil ali česar koli drugega, 
vrednega več od nominalne vrednosti, od takega podjetja;

•   preusmerjanje poslov stran od družbe Goodyear; 
izkoriščanje svojega položaja znotraj družbe Goodyear za 
preprečevanje ali onemogočanje družbi, da bi konkurirala 
drugim podjetjem; sprejemanje neprimernih provizij, daril, 
delnih vračil prejetih sredstev, podkupnin, plačil ali drugih 
nagrad za izvedene posle družbe;

•   posredovanje ali prodajanje notranjih informacij ali 
izkoriščanje notranjih informacij za pridobitev poslovne 
priložnosti ali posla, ki je bil ponujen družbi Goodyear ali ga 
je družba Goodyear pridobila, v lastno korist ali

•   delovanje v upravnem odboru konkurenta, dobavitelja, 
pogodbenega izvajalca, zastopnika družbe Goodyear 
ali katerega koli subjekta, ki je z družbo Goodyear v 
poslovnem razmerju ali pa z njo konkurira (delovanje 
v upravnem odboru druge organizacije, vključno z 
dobrodelno ali neprofitno organizacijo, je lahko v navzkrižju 
z interesi in zahteva pogovor z nadrejenim).
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI

VPRAŠANJE: Moj svak je krajinski arhitekt in želi 

sodelovati na razpisu za urejanje okolice proizvodnje, v 

katerem delam. Kaj naj storim?

ODGOVOR: Glede na vaš položaj v proizvodnji 
lahko to predstavlja navzkrižje interesov (če ste na 
primer direktor proizvodnje ali finančni direktor, delate  
v nabavnem oddelku ali ste zadolženi za nadzor  
urejanja okolice).

Takoj ko se zavedate morebitnega navzkrižja interesov, 
se morate obrniti na pravnika, pristojnega za vaše 
področje oz. funkcijo. Pravnik vam bo pomagal 
ugotoviti, ali obstaja navzkrižje interesov ali ne in 
dokumentiral situacijo. Hkrati morate:

•  s situacijo seznaniti svojega nadrejenega;
•   poskrbeti, da osebje nabavnega oddelka pozna 

situacijo, preden izbere ponudnika;
•   zagotoviti, da nimate vpliva na izbiro krajinskega 

arhitekta ter poznejšega vpliva na odločitev o 
sodelovanju s krajinskim arhitektom ali o najemu 
krajinskega arhitekta, če bo izbrano podjetje  
vašega svaka.

Pomembno je, da preprečite tako dejansko kot tudi le 
navidezno navzkrižje interesov.

Takoj ko odkrijete morebitno navzkrižje interesov z družbo 
Goodyear (po možnosti še preden dejansko pride do 
navzkrižja), morate dejstva o situaciji sporočiti glavnemu 
pravnemu svetovalcu ali pravniku družbe Goodyear, 
pristojnemu za vaše področje oz. funkcijo. Družba Goodyear 
priznava, da se posamezne situacije lahko razlikujejo, tako da 
bo vsak primer pregledala v celoti in objektivno. Kršitve bodo 
podvržene ustreznemu disciplinskemu postopku, ki je lahko 
tudi prekinitev delovnega razmerja in izguba nadomestil.

Za več informacij glejte:

•  Politiko navzkrižja interesov

•  Politiko navzkrižja interesov uprave in direktorjev

•  Globalna politika o prijateljevanju na delovnem mestu

•  Politika trgovanja z notranjimi informacijami
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI

VPRAŠANJE: Sem prodajni predstavnik in imam 

pokojninski sklad, ki ga upravlja tretja oseba. Sklad ima veliko 

podjetij, vključno z enim od mojih ključnih računov, delniški 

OEM. Ali je to prepovedano s politiko navzkrižja interesov?

ODGOVOR: Samo to ni v nasprotju s politiko 
navzkrižja interesov družbe Goodyear. Če pa dobite 
notranje informacije, ki bi lahko vplivale na vrednost 
delnice OEM, z njo ne smete trgovati in si za več 
informacij preberite politiko trgovanja z notranjimi 
informacijami družbe Goodyear. 

Poleg tega kot komercialist na podlagi vašega ključnega 
računa ne morete aktivno trgovati z delnicami te stranke 
družbe Goodyear. 

Tako kot tudi nabavni sodelavec ne more trgovati z 
delnicami dobavitelja, s katerim posluje.

DAJANJE IN SPREJEMANJE DARIL/
RAZVEDRILNIH DEJAVNOSTI 
Poslovna darila in razvedrilne dejavnosti v skromnem obsegu 
se pogosto uporabljajo za grajenje in krepitev dobrih poslovnih 
odnosov med poslovnimi partnerji. V določenih okoliščinah 
so lahko dajanje ali sprejemanje občasnih obrokov hrane 
in majhnih pozornosti družbe ter udeležba na športnih ali 
kulturnih dogodkih primerni. Preglejte Politiko dajanja in 
sprejemanja daril in z dobro presojo določite primernost darila, 
obrokov hrane ali razvedrilne dejavnosti ter se posvetujte z 
nadrejenim ali pravnikom, pristojnim za vaše področje oz. 
funkcijo, če imate glede primernosti darila, obrokov hrane ali 
razvedrilne dejavnosti dvome.

UPOŠTEVAJTE

Darila in razvedrilno dejavnost (prejeto, 

ponujeno ali sprejeto) je treba sporočiti 

na Obrazcu za razkritje darila/razvedrilne 

dejavnosti, kjer je to potrebno.
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI

VPRAŠANJE: Ali sme dobavitelj plačati mojo letalsko 

vozovnico, hotelske stroške ali ceno za udeležbo konference, 

če bo stroške plačal tudi vsem drugim udeležencem? Ali 

mi sme dobavitelj plačati vse stroške v zameno za moje 

predavanje na konferenci?

ODGOVOR: Ni primerno, da bi vam dobavitelj 
plačal letalsko vozovnico, hotel ali udeležbo na 
konferenci, tudi če bo stroške plačal vsem drugim 
udeležencem. Dobavitelj vam sme plačati ceno za 
udeležbo konference, če boste govornik ali predavatelj 
na tej konferenci. Vendar bi morala družba Goodyear 
še vedno plačati vaše potne stroške, kot so letalske 
vozovnice, najem avtomobila in nastanitev v hotelu. 
Izjema je dovoljena, če konferenco, na kateri predavate, 
sponzorira ali prireja neodvisno združenje (ki ni stranka 
ali dobavitelj), na primer »American Bar Association«, 
»American Marketing Association« ali izobraževalna oz. 
raziskovalna ustanova. To združenje ali ustanova vam 
lahko plača nastanitev v hotelu. Preden se strinjate, da 
boste predavali na kateri koli konferenci, se posvetujte s 
pravnikom, pristojnim za vaše področje oz. funkcijo, saj 
lahko veljajo druge zahteve..

DARILA 
Sodelavci lahko dajejo darila dobaviteljem, strankam ali drugim 
osebam, s katerimi družba Goodyear poslovno sodeluje ali bo 
morda poslovno sodelovala, ali jih od njih sprejemajo, če darila 
izpolnjujejo vse naslednje pogoje: 

•  darilo je ocenjeno na manj kot 100 USD; 

    večje darilo, ki ne sme presegati vrednosti 250 USD, 
lahko odobri vaš nadrejeni, ki mu poročate, in njegov 
nadrejeni, kateremu poroča; 

    darila, ki presegajo vrednost 250 USD, zahtevajo 
odobritev s strani predsednika ali pravnega svetovalca za 
regijo;

•   darilo ni gotovina ali enakovredno sredstvo, kot so darilni 
boni, darilne kartice ali elektronska plačila s spletnimi mesti, 
kot so PayPal, Zelle ali WeChat Pay (darila v obliki gotovine 
ali enakovrednega sredstva so povsem prepovedana);

•   darilo je v skladu z običaji in s stališča prejemnika ali 
objektivnega opazovalca ni pretirano, nedopustno ali 
neprimerno;

•   darilo darovalcu ali prejemniku ne nalaga dolžnosti, da sta 
v zameno kaj dolžna dati ali prejeti; 

•   darilo ne vodi do posebnega ali prednostnega 
obravnavanja v odnosih med darovalcem in prejemnikom; 

•   darilo je v skladu z vsemi drugimi posebnimi omejitvami, ki 
jih je določilo lokalno vodstvo družbe Goodyear;

•   dana darila so prijavljena z ustreznim poročilom stroškov, ki 
jih družba Goodyear lahko povrne;

•   darilo sicer ne krši notranje politike darovalca ali prejemnika.

UPOŠTEVAJTE

Glejte razdelek o Darila, potovanja, obroki 

hrane in razvedrilne dejavnosti za neameriške 

uslužbence na strani 23 in Darila, potovanja, 

obroki hrane in razvedrilne dejavnosti za 

ameriške javne uslužbence na strani 25.
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UPOŠTEVAJTE

Darila in razvedrilne dejavnosti za javne 

uslužbence morajo biti tudi v skladu z 

zadevnimi razdelki iz politike o preprečevanju 

podkupovanja družbe Goodyear.

Splošno sprejemljiva darila vključujejo:
•   standardna promocijska, oglaševalska ali reklamna darila, 

kot so pisala, skodelice za kavo ali oblačila z imenom ali 
logotipom družbe;

•  košarice s sadjem in druga hrana ter

•  rože in rastline.

Sodelavci od stranke ali dobavitelja ne smejo zahtevati daril 
in morajo zavrniti ali vrniti vsako darilo, ki ni v skladu s katero 
koli politiko družbe. Če bi zavrnitev ali vračilo darila škodovalo 
pomembnemu poslovnemu odnosu, ga je treba takoj predati 
pravnemu svetovalcu za regijo ali poslovno funkcijo, ki bo 
poskrbel za primerno obravnavo in ureditev zadeve.

RA ZVEDRILNE DE JAVNOSTI 
Sodelavci lahko občasno povabijo dobavitelje, stranke ali 
druge osebe, s katerimi poslovno sodelujemo ali bomo morda 
poslovno sodelovali, na obrok hrane ali razvedrilno dejavnost 
ali se odzovejo na njihovo povabilo, če razvedrilna dejavnost 
izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

•   razvedrilna dejavnost je v skladu z običaji in s stališča 
prejemnika ali objektivnega opazovalca ni pretirana, 
nedopustna ali neprimerna; 

•   razvedrilna dejavnost vabilcu ali povabljencu ne nalaga 
dolžnosti, da sta v zameno kaj dolžna dati ali prejeti; 

•   razvedrilna dejavnost ne vodi do posebnega ali 
prednostnega obravnavanja v odnosih med vabilcem in 
povabljencem; 

•   dogodka se bo udeležila stranka ali dobavitelj, ki vabi na 
obrok hrane ali razvedrilno dejavnost;

•   dogodek bo potekal na kraju, primernem za poslovne 
pogovore; 

•   razvedrilna dejavnost je v skladu z vsemi drugimi 
posebnimi omejitvami, ki jih je določilo lokalno vodstvo 
družbe Goodyear;

•   razvedrilna dejavnost je prijavljena z ustreznim poročilom 
stroškov, ki jih družba Goodyear lahko povrne;

•   razvedrilna dejavnost ne krši notranje politike vabilca ali 
povabljenca.

UPOŠTEVAJTE

Če vabite na razvedrilne dejavnosti ali sprejemate 

povabila, upoštevajte naslednja načela:

•   udeležiti se je morate vi in vabilec  

(ali povabljenec);

•   vrednost razvedrilne dejavnosti je razumna; 

•   razvedrilna dejavnost mora potekati na 

poslovno primernem kraju;

•   razvedrilna dejavnost ne sme biti žaljiva, 

spolno usmerjena ali v nasprotju z našo 

zavezo o medsebojnemu spoštovanju.
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI

VPRAŠANJE: Dobavitelj je mene in druge  

vodilne v industriji povabil na druženje ob golfu. Smem 

povabilo sprejeti?

ODGOVOR: Upoštevajte, da smete primerne 
razvedrilne dejavnosti od dobaviteljev sprejeti samo 
občasno in bi se jih naj dobavitelj tudi udeležil. 
Dobavitelj ne sme v povezavi z dogodkom plačati 
nobenega potovanja ali prenočitve. Upoštevajte 
omejitve politike obdarovanja za darila, ki vam bodo 
ponujena med druženjem. Če trenutno z dobaviteljem 
potekajo pogodbena pogajanja, se morate z nadrejenim 
posvetovati, ali je primerno, da se druženja udeležite. 
Če bodo prisotni konkurenti ali če imate vprašanja, 
se pred sprejemom povabila posvetujte z oddelkom 
za skladnost s predpisi in etiko ali pravnikom družbe 
Goodyear, pristojnim za vaše področje oz. funkcijo.

Dovoljene razvedrilne dejavnosti vključujejo:
•  prigrizke pred, med ali po poslovnem sestanku;

•   obroke hrane pred, med ali po poslovnem sestanku ali 
drugem poslovno povezanem dogodku;

•   občasna poslovna povabila na dejavnosti, kot so športni ali 
kulturni dogodki.

Ta politika ne zajema nagradnih izletov ali nagradnih 
programov za kupce /distributerje družbe Goodyear. Pred 
potovanjem ali ponujenim programom naj to preveri pravnik 
družbe Goodyear, pristojen za vaše področje oz. funkcijo. 

Za več informacij glejte:

•  Politiko dajanja in sprejemanja daril

•  Obrazec za sledenje darilom in razvedrilne dejavnosti

•  Politiko o preprečevanju podkupovanja

•   Mednarodne delovne smernice za skladnost  

preprečevanja podkupovanja

•  Politiko navzkrižja interesov
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POTRJEVANJE DOBAVITELJEV, STRANK 
ALI DRUGIH OSEB
Družba Goodyear običajno ne priporoča niti izdelkov ali 
storitev, ki jih uporablja, niti oseb ali podjetij, ki jim proizvajajo 
ali nudijo storitve. 

Za (i) odobritev uporabe kateregakoli imena, znamke ali 
logotipa družbe v oglaševanju ali reklamiranju drugega 
podjetja, (ii) ponudbo ali kakršnokoli priporočilno pismo 
v podporo dogodku, izdelku ali storitvi ali (iii) sklenitev 
kakršnekoli pogodbe, ki zahteva priporočilno pismo ali 
priporočilo družbe Goodyear, potrebujete odobritev pravnega 
oddelka za intelektualno lastnino, globalnega oddelka za 
komunikacije in podpredsednika, glavnega vodje nabave. 

Enako ne smete uporabljati svojega naziva delovnega mesta 
ali povezave z družbo Goodyear, če osebno priporočite 
dogodek, izdelek ali storitev dobavitelja ali stranke, razen 
če pred tem pridobite dovoljenje pravnega oddelka za 
intelektualno lastnino, globalnega oddelka za komunikacije in 
podpredsednika, glavnega vodje nabave. 

Za več informacij glejte:

•  Politiko potrjevanja dobaviteljev, strank ali drugih oseb

•  Smernice za uporabo družabnih medijev/interneta
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UPORABA VIROV DRUŽBE 
Družba Goodyear vam nudi različna sredstva in aplikacije 
(na primer prenosnike, mobilne naprave, pisarniški material, 
orodja, telefone, kopirne stroje, kreditne kartice, avtomobile) za 
izvajanje svojih poslov. Odgovorni ste za previdno, učinkovito 
in pravilno uporabo teh sredstev in virov, ki ste jih prejeli 
za opravljanje svojega dela, in jih morate zavarovati pred 
zlorabami, poškodbami, krajo ali izgubo. 

Sredstva ali aplikacije družbe Goodyear lahko omejeno 
uporabljate v zasebne namene, če jih uporabljate: 

•  zgolj občasno;

•  brez posledičnih nominalnih in spremljajočih stroškov in

•   v skladu z veljavnimi zakoni, priročnikom in drugimi 
politikami družbe. 

Virov družbe Goodyear ne smete uporabljati za izvajanje 
zunanjih poslov. 

Družba Goodyear je sprejela stroga varnostna pravila za 
uporabo virov informacijske tehnologije (IT) s strani sodelavcev. 
Neupoštevanje zahtev politike lahko ogrozi ranljivost sistemov 
družbe, kar lahko vpliva na delovanje. Družba Goodyear 
prepoveduje uporabo računalnikov, mobilnih naprav in 
e-poštnih sistemov družbe za sprejemanje, ustvarjanje ali 
pošiljanje kakršnih koli nezakonitih ali neprimernih materialov 
(npr. pornografskih, diskriminacijskih, nadlegovalnih ali drugih 
žaljivih sporočil). Če imate vprašanja glede primerne uporabe 
IT-virov, se obrnite na pravnika družbe Goodyear, pristojnega 
za vaše področje oz. funkcijo, pravni oddelek za intelektualno 
lastnino v Akronu, IT-ekipa vašega oddelka ali globalni oddelek 
za upravljanje IT-varnosti družbe Goodyear v Akronu (pošljite 
e-poštno sporočilo na »itsupport_email@goodyear.com«). 
 
Za več informacij glejte:

•  Politika za sprejemljivo uporabo IT-virov

•  Smernice za uporabo družabnih medijev/interneta

•  Politika navzkrižja interesov

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

VPRAŠANJE: Upravljam zunanjo ligo in bi rad 

posodobil njeno spletno stran z mojega službenega 

računalnika, ustvariti in natisniti pa bi moral tudi kopije 

urnika. Smem to storiti?

ODGOVOR: Družba Goodyear razume, da bodo 
sodelavci občasno morali uporabiti poslovno opremo 
(npr. kopirni stroji, telefoni, računalniki ali mobilne 
naprave, e-pošta, internet itn.) v zasebne namene. 

Politika družbe Goodyear glede primerne uporabe 
sredstev določa naslednje:

•   uporaba sredstev v zasebne namene je dovoljena 
v omejenem obsegu, kar pomeni občasno 
uporabo telefonov, kopirnih strojev, računalnikov in 
priključene opreme, in

•   Sredstva je neodvisno od namena dovoljeno 
uporabljati samo za zakonite in etične dejavnosti ter 
v skladu s politikami družbe.

Virov ni dovoljeno uporabljati za opravljanje zunanjih 
poslovnih dejavnosti, za kakršno koli konkuriranje 
poslovni dejavnosti družbe Goodyear ali za dejavnost, ki 
bi bila v nasprotju s priročnikom ali politiko.
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DODATNE PRAKSE GLOBALNEGA 
POSLOVANJA 

ZAKONI O VARSTVU KONKURENCE
UVOD
Družba Goodyear je zavezana spoštovanju zakonov in 
predpisov o varstvu konkurence po vsem svetu. »Zakon o 
varstvu konkurence« in/ali »zakon o konkurenci« se nanašata 
na civilne in kazenske zakone, ki urejajo poslovno obnašanje. 
Ti zakoni spodbujajo aktivno, svobodno in odprto konkurenco 
na trgu. Vsakdanje poslovne odločitve, ki vključujejo cene, 
pogoje in določila prodaje, odnose z dobavitelji in strankami, 
prodajanje in kupovanje sredstev ali podjetij ter številne 
druge zadeve, po zakonih o konkurenci in varstvu konkurence 
pogosto predstavljajo zelo občutljiva vprašanja. 

Ti zakoni so aktivno izvajani po vsem svetu. Kazni za kršitve so 
lahko hude ter vključujejo visoke denarne kazni in kazenske 
sankcije za posameznike in podjetja, vključno z zaporno 
kaznijo. Kršenje teh zakonov lahko posamezniku uniči kariero 
in resno vpliva na družbo Goodyear. Zato je pomembno, da se 
seznanite s temi predpisi, ker vplivajo na vaše odgovornosti  
in funkcijo.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

VPRAŠANJE: Na večerji v sklopu srečanja poklicnega 

združenja so trgovski zastopniki naše konkurence začeli 

razpravljati o svojih prodajnih območjih in o različnih 

vrstah strank, ki jih imajo. Eden od njih je predlagal, da bi 

lahko vsako podjetje oskrbovalo drugo kategorijo strank na 

prodajnih območjih. Kaj bi moral v tej situaciji storiti?

ODGOVOR: Takšen pogovor je prepovedan, ker 
udeleženci razpravljajo o tem, kako si razdeliti stranke 
po kategorijah med konkurenti, kar krši zakone o varstvu 
konkurence. V taki situaciji morate jasno povedati, da pri 
tem ne boste sodelovali. Opravičite se pri vseh za mizo 
in odidite. Dogodek takoj prijavite glavnemu pravnemu 
svetovalcu ali pravnemu svetovalcu družbe Goodyear 
oziroma pravniku družbe Goodyear, pristojnemu za  
vaše področje oz. funkcijo. Če se to ali kaj podobnega 
zgodi na sestanku, zahtevajte, da se v zapisnik zapiše  
vaš odhod.
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PREPOVEDANA RAVNANJA IN KA ZNI
V tem razdelku priročnika boste našli »kontrolni seznam« 
ključnih zakonov o varovanju konkurence. Če menite, da 
ste naleteli na vprašanje glede teh zakonov, morate takoj 
poiskati pomoč pravnika družbe Goodyear, pristojnega za vaše 
področje. 

Ameriški in drugi pravni sistemi prepovedujejo sporazume, 
pogodbe, kartelna združevanja in kartelno dogovarjanje 
– bodisi formalno ali neformalno – ki omejuje trgovanje. 
To splošno omejevanje ureja obnašanje konkurentov in 
odnose med njimi. Zaradi števila, zapletenosti in povezovanja 
naših podjetij je pomembno, da naši sodelavci vedo, kdo je 
pravzaprav naša konkurenca. Konkurenti družbe Goodyear niso 
preprosto le drugi proizvajalci pnevmatik ali kemičnih snovi. 
Veliko konkurentov je povsem jasnih, vendar si morate 
zapomniti, da je stranka, distributer ali dobavitelj enega 
podjetja lahko konkurent drugega podjetja. Stranka 
našega podjetja za proizvodnjo pnevmatik je lahko 
na primer konkurent naši distribuciji ali maloprodaji. 
Zato morate pri vseh odnosih s strankami, dobavitelji 
in konkurenti paziti, da spoštujete zakone in predpise. 
Na enakih prepovedih temeljijo tudi skoraj vsi zakoni 
o varstvu konkurence v drugih državah in pravnih 
sistemih, npr. v Evropski uniji, Avstraliji, na Kitajskem, 
Japonskem, v Indiji in Braziliji.

Družba Goodyear prepoveduje naslednja ravnanja, ki so 
nezakonita po zakonih v ZDA ter drugih državah in  
pravnih sistemih:

•   sporazume, pogodbe ali kartelne dogovore – bodisi 
formalne bodisi neformalne – za določanje cen, prirejanje 
postopkov javnih razpisov za predložitev ponudb ali 
dogovarjanje cen s konkurenti ali za vplivanje na cene, kot 
sta zavajanje s cenami in stabilizacija cen. 

    Ta prepoved velja za vse vidike cene ter druge pogoje 
in določila prodaje, kot so cenovni dejavniki in formule, 
kreditni pogoji, popusti, količinski popusti, oglaševanje, 
garancije, stopnje dobička in stroški. 

    Kot je navedeno v priročniku ali drugih politikah 
družbe Goodyear, politika družbe Goodyear 
prepoveduje, da bi kdor koli s katerim koli 
konkurentom izmenjal, od njega sprejel ali mu 
posredoval cenike ali druge informacije o cenah ter 
prodajne pogoje in določila;

•   sporazume, pogodbe ali kartelne dogovore za razdelitev 
ali dodelitev strank, dobaviteljev, območij ali izdelkov s 
konkurentom, vključno s trgovci in franšizami, na trgih, kjer 
ima družba Goodyear maloprodajna mesta; 

•   strinjanje ali kartelno dogovarjanje za omejevanje ali 
zmanjševanje proizvodnje ali storilnosti;

•   strinjanje ali kartelno dogovarjanje s komer koli za 
bojkotiranje stranke ali odklanjanje prodaje tej stranki, 
bojkotiranje dobavitelja ali zavračanje nakupa od tega 
dobavitelja ali »nastopanje« z enim konkurentom  
proti drugemu.

OME JIT VE DOGOVAR JANJA S KONKURENTI
Občasno boste morda prišli v stik s konkurenti in že zgolj ta stik 
lahko predstavlja tveganja glede zakona o varstvu konkurence. 
Zato morate čim bolj omejiti stike s konkurenti in z 
nobenim od njih ne smete razpravljati o kakršnih koli 
informacijah konkurenčnega pomena.
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NE VARNOSTI DE JAVNOSTI POKLICNIH ZDRUŽENJ
Obnašanje udeležencev na srečanjih poklicnih združenj je 
sprožilo številne inšpekcijske ukrepe za varstvo konkurence, 
bodisi med formalnimi sejami bodisi med socialnimi 
dejavnostmi v povezavi s takšnimi srečanji. Vedno bodite 
previdni pri sodelovanju v poklicnih združenjih.
 
Če se boste udeležili srečanja katerega koli poklicnega 
združenja:

1)   mora družba Goodyear biti članica tega združenja ali pa 
morate pridobiti določeno odobritev pravnika družbe 
Goodyear, pristojnega za vaše področje ali funkcijo, in

2)   vas mora spremljati pravnik družbe Goodyear ali pa mora 
pravnik družbe Goodyear pregledati predlagani dnevni 
red, vi pa morate opraviti usposabljanje o skladnosti z 
zakonom o varstvu konkurence, če se bodo srečanja 
udeležili konkurenti.

Če se udeležite srečanja poklicnega združenja ali 
drugega srečanja, kjer slišite razpravo o konkurenčno 
občutljivi temi, morate srečanje takoj zapustiti. Zahtevati 
morate, da se v zapisnik zapiše vaš odhod, dogodek pa morate 
takoj prijaviti pravniku družbe Goodyear, pristojnemu za vaše 
področje oz. funkcijo.

ODNOSI S STRANKAMI IN DOBAVITEL JI PO Z AKONIH O 
VARST VU KONKURENCE
Zakoni in predpisi o varstvu konkurence urejajo vsakodnevne 
poslovne odnose s strankami in dobavitelji. Poleg ameriške 
prepovedi določenega monopolnega ravnanja tudi drugi 
ameriški zakoni prepovedujejo cenovno diskriminacijo med 
strankami, če ta diskriminacija vpliva na konkurenco. 

UPOŠTEVAJTE

Zakoni in predpisi se lahko razlikujejo 

od države do države in so podvrženi 

spremembam. Kar je sprejemljivo danes, 

lahko v prihodnje predstavlja težavo. Upravni 

organi ene države so na primer pred kratkim 

spremenili svoje predpise in izvedli nadzor 

celotne panoge v povezavi z dolgotrajnimi 

spodbudnimi praksami med proizvajalci 

pnevmatik in prodajalci. Po pregledu je družba 

Goodyear plačala 2 milijona USD globe in je 

zaradi preiskave utrpela znatne stroške. Ključno 

spoznanje: Ostanite obveščeni o zakonih 

in predpisih ter poskrbite, da so programi 

podvrženi rednemu pravnemu preverjanju.
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Ravnanja, ki sprožajo resna vprašanja glede zakona o varstvu 
konkurence in zahtevajo preverjanje in nasvet pravnika družbe 
Goodyear, pristojnega za vaše področje oz. funkcijo, vključujejo: 

•   najnižje in najvišje cene pri nadaljnji prodaji – siljenje ali 
poskus siljenja stranke, da naj oglašuje (v tiskani obliki ali na 
spletu) ali prodaja naše izdelke po določeni ceni oziroma 
da naj ne oglašuje ali prodaja naših izdelkov pod ali nad 
določeno ceno; 

•   poskus omejevanja stranke ali distributerja na določeno 
območje ali trg ali pomoč eni stranki, da prepreči vstop na 
svoje območje drugi stranki;

•   diskriminacijo pri cenah (neposredno ali posredno), 
oglaševanju ali drugih storitvah med strankami;

•   zahtevanje od stranke, da kupi en izdelek, da dobi 
 še drugega;

•   zahtevanje ekskluzivnosti od stranke, distributerja  
ali dobavitelja; 

•   zahtevanje od dobavitelja, da kupi izdelke ali storitve 
družbe Goodyear, kot pogoj za sklenitev pogodbe o  
dobavi ali

•   nudenje količinskih popustov, spodbudnih daril ali točk 
za pridobitev nagrad ali drugih programov za pomoč pri 
prodaji ali trženju izdelka z distributerji ali  
maloprodajnimi mesti.

Zaradi občutljivosti teh odnosov po zakonih o varstvu 
konkurence mora politike, programe in prakse družbe 
Goodyear v povezavi s strankami, dobavitelji in distribucijskimi 
kanali ter spremembe teh politik pregledati pravnik družbe 
Goodyear, pristojen za zadevno področje, preden se  
začnejo izvajati.

PREGLED ZDRUŽITE V, PRE VZEMOV IN MEŠANIH DRUŽB
Zakoni o varstvu konkurence urejajo tudi poslovno 
združevanje, kot so združitve, prevzemi, odsvojitve ali izločitve 
sredstev ali podjetij ter oblikovanje mešanih družb ali strateških 
zvez. Preden se začnete pogovarjati in pogajati o kakršnem 
koli združevanju, se morate posvetovati s pravnikom družbe 
Goodyear, pristojnim za vaše področje oz. funkcijo, o tem, ali 
je predlagano združevanje dovoljeno po veljavnih zakonih 
in predpisih, ali bo treba pridobiti dovoljenje in ali bo med 
pogajanjem, skrbnim pregledom ali sklepanjem pogodbe 
treba izvesti še druge korake ali previdnostne ukrepe.

PIŠITE JASNO IN NE PRETIRAVA JTE
V preiskavah ali tožbah v povezavi s konkurenco se od družbe 
Goodyear lahko zahteva, da drugi stranki ali državnemu 
organu predloži kakršne koli dokumente družbe, 
vključno z e-poštnimi sporočili in drugimi elektronsko 
shranjenimi dokumenti in podatki iz računalnikov ali 
mobilnih naprav. Družbi Goodyear ali njenim sodelavcem 
lahko notranji dokumenti, kot so zapiski, e-poštna sporočila, 
kratka sporočila, klepeti ali druga komunikacija prek mobilnih 
naprav, ki vsebuje pretirane, poudarjene, šaljive ali izzivalne 
izjave (»potlačiti, uničiti, streti ali ubiti konkurenco«), škodujejo. 
Zato morate biti pri komunikaciji, vključno z e-poštnimi 
sporočili, previdni in natančni, da si napisanega in posledičnega 
ravnanja ni mogoče napačno razlagati, tudi če je izvzeto iz 
konteksta. Ne pozabite prebrati tudi najbolj rutinskih e-poštnih 
sporočil ali drugih oblik komunikacije, preden jih pošljete, da 
se prepričate, da ste z napisanim zadovoljni in prepričani o 
vsem, kar ste napisali. Za dodatne podrobnosti glejte Previdna 

komunikacija na strani 48.

Za več informacij glejte naslednje pravilnike:

•   EU smernice: Zbiranje in uporaba tržnih informacij in 

cenovnega vedenja 

•  Navodila za zbiranje konkurenčnih podatkov

•  Smernice za delo s TireHubom
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UVOZ IN IZVOZ 
Globalna narava poslovnih dejavnosti družbe Goodyear družbi 
nalaga spoštovanje številnih različnih zakonov in predpisov, 
med drugim: 

•   davčne in carinske zakone in predpise glede določanja 
vrednosti blaga, deklariranja, carinjenja in obdavčevanja;

•  zakone za nadzor nad deviznim poslovanjem;

•   nadzor nad ameriškim izvozom in posli s tujino, ki ureja 
izvoz in ponovni izvoz ameriškega blaga ali tehnologije 
ter določa prepovedi in druge omejitve trgovanja z 
določenimi državami, pravnimi osebami in posamezniki;

•   ameriški zakon o tujih korupcijskih dejanjih FCPA (Foreign 
Corrupt Practices Act), britanski zakon o korupciji (Bribery 
Act) ali zakone za preprečevanje podkupovanja in korupcije 
drugih držav (glejte razdelek Preprečevanje podkupovanja z 
začetkom na strani 18);

•   pravila, ki prepovedujejo sodelovanje v ali pri 
mednarodnem bojkotu, pri katerem ZDA ne sodelujejo, ali 
njegovo podpiranje; 

•   pravila, ki prepovedujejo pranje denarja, in predpise, 
povezane z zahtevami poročanja za določene posle, in

•  zapletene in pogosto nasprotujoče si zakone drugih držav.

UPOŠTEVAJTE

Nadzor nad ameriškim izvozom in sankcije 

lahko veljajo v številnih vsakdanjih okoliščinah, 

ki med drugim vključujejo:

•   zaposlovanje ali dodelitev sodelavcev, tudi 

na določenih objektih družbe Goodyear;

•   obiskovalce družbe Goodyear ali druge 

obiskovalce lokacij družbe Goodyear;

•   nabavljanje surovih materialov ali bančne, 

transportne ali pogodbene storitve; 

•  razvoj pnevmatik za vojsko; 

•   prenos podatkov v druge poslovne enote 

družbe Goodyear in

•   plačila (vključno z vračili ali krediti), ki jih 

prejme ali opravi stranka ali dobavitelj.

Upoštevajte, da imajo lahko tudi druge  

države ali regije nadzor nad izvozom ali 

sankcijske programe.
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Ker družba Goodyear odgovarja za ravnanja svojih zunanjih 
zastopnikov in predstavnikov, mora vsak najem trgovskih 
posrednikov ali prodajnih predstavnikov za izvozne posle 
pisno odobriti pravnik družbe Goodyear, pristojen za vaše 
področje oz. funkcijo, takšni zastopniki in druge zajete tretje 
osebe pa morajo biti ustrezno preverjeni glede na politiko o 
preprečevanju podkupovanja. Družba Goodyear je zavezana 
strogemu spoštovanju vseh veljavnih davčnih, uvoznih in 
izvoznih zakonov in predpisov s strani vseh svojih zaposlenih, 
zastopnikov in predstavnikov. Še posebej je pomembno, da 
je na vseh računih in uvoznih deklaracijah pravilno določena 
vrednost uvoženega blaga ter da so prijave pri vseh državnih 
organih, vključno z davčnimi organi, v vseh pogledih natančne. 
Za nasvet o zakonih za uvoz in izvoz, ki veljajo za vaše podjetje, 
se obrnite na pravnika, pristojnega za vaše področje oz. funkcijo.

Za več informacij glejte:

•   Spletno mesto družbe Goodyear o nadzoru nad ameriškim 

izvozom in posli s tujino

•  Soglasje obiskovalca objektov družbe Goodyear

•  Politiko o preprečevanju podkupovanja

•   Mednarodne delovne smernice za skladnost preprečevanja 

podkupovanja

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

VPRAŠANJE: Jan pričakuje ob koncu leta zmanjšanje 

proračuna. Jan z namenom premika roka plačila prosi 

dobavitelja, da naj ta izstavi račun družbi Goodyear nekaj 

dni pozneje, da bi se nabava kosa opreme zabeležila v 

naslednjem letu. Dobavitelj bo prejel plačilo, Janov oddelek 

pa ne bo prekoračil proračuna. Je to primerno?

ODGOVOR: Ne. Stroški morajo biti zabeleženi 
v tistem časovnem obdobju, ko ste prejeli zadevni 
izdelek ali je bila opravljena zadevna storitev. Nikoli ne 
smete preložiti vnosa v evidenco ali namerno zabeležiti 
nepravilne, nepopolne ali zavajajoče informacije o poslu.

RAČUNOVODSKE EVIDENCE, JAVNA 
RAZKRITJA, RAČUNOVODSTVO, 
NOTRANJI NADZORI IN REVIZIJE
Družba Goodyear se zanaša na natančne informacije in 
zanesljive evidence, da sprejema odgovorne poslovne 
odločitve. Evidence služijo kot osnova za vodenje poslov družbe 
Goodyear, za merjenje in izpolnjevanje obveznosti družbe 
Goodyear do delničarjev, strank, sodelavcev, dobaviteljev 
in drugih oseb ter za skladnost z zahtevami davčnega in 
računovodskega poročanja, vključno z javnim računovodskim 
poročanjem družbe Goodyear. Vsi sodelavci morajo:

•   voditi vse poslovne knjige, evidence in izkaze v skladu 
s predpisanimi in zakonskimi zahtevami ter splošno 
sprejetimi računovodskimi načeli;

•   spoštovati računovodske standarde in politike ter sistem 
notranjih nadzorov družbe Goodyear;

•   beležiti in poročati informacije pravočasno, natančno, 
popolno in pošteno;

•   v poročilih in dokumentih, ki jih družba Goodyear predloži 
ameriški komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC), 
drugim organom za borzo ali državnim agencijam, in v 
vseh drugih javnih sporočilih družbe Goodyear navajati 
popolne, poštene, natančne, pravočasne in jasne 
informacije;

•   zagotoviti, da vsi računovodski vnosi in povezana razkritja 
pravilno kažejo pravo naravo poslov in dogodkov;

•   preprečiti nastanek kakršnih koli tajnih ali nezabeleženih 
sredstev, premoženja ali dolgov družbe za kakršen koli 
namen in

•   podpisati samo tiste dokumente, za katere verjamejo, da so 
točni in resnični.
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Sodelavci, ki vedo za vprašljive računovodske ali revizijske 
zadeve oziroma so zaznali ali sumijo prevaro, jo lahko prijavijo 
podpredsedniku in splošnemu revizorju ali prek vročega 
telefona za integriteto družbe Goodyear.

Za več informacij glejte: 

•  Politiko preprečevanja goljufij

VAROVANJE INTELEKTUALNE LASTNINE 
IN OSEBNIH PODATKOV

VARSTVO POSLOVNIH SKRIVNOSTI IN 
ZAUPNIH INFORMACIJ
Poslovne skrivnosti družbe Goodyear ter druge zaupne 
in pravno zaščitene informacije nam v naši panogi dajejo 
prednosti. Če se zaupne in pravno zaščitene informacije družbe 
Goodyear razkrijejo in jih uporabljajo drugi, je lahko družba 
Goodyear izpostavljena finančni izgubi ali škodi konkurenci. 
Zaupne in pravno zaščitene informacije so informacije, ki 
niso bile razkrite splošni javnosti. Običajni primeri vključujejo 
formule, poslovne in proizvodne postopke, poslovne skrivnosti, 
finančne podatke, družbene strategije ter informacije o 
odnosih s strankami in dobavitelji. Pri svojem delu imate morda 
dostop do teh informacij, zato ste tudi vi odgovorni za njihovo 
zaščito pred nepooblaščenim razkritjem.

UPOŠTEVAJTE

Našo intelektualno lastnino zavarujte tako, da 

preprečite njeno uporabo ali razkrivanje zunaj 

družbe, če pred tem za tako početje niso bila 

izdana ustrezna pravna dovoljenja.

Za varovanje zaupnih in pravno zaščitenih informacij družbe 
Goodyear naj sodelavci:

•   upoštevajo IT-politike in smernice za varovanje zaupnih 
informacij družbe (npr. z uporabo močnih gesel, 
šifriranjem občutljivih informacij in uvedbo najboljših 
praks kibernetične varnosti, kot je opisano na spletni strani 
Bodite pozorni);

•   drugim strankam nikoli ne razkrijejo zaupnih ali pravno 
zaščitenih informacij brez ustreznega sporazuma o 
zaupnosti ali predhodne odobritve pravnega oddelka;

•   nikoli ne razpravljajo o zaupnih ali pravno zaščitenih 
informacijah na javnih mestih, kot so dvigala, letala ali 
restavracije;

•  bodo previdni pri prenosu pravno zaščitenih informacij in

•   uporabijo sporazume o zaupnosti, kjer je primerno in  
kjer jih priporoča pravnik, pristojen za vaše področje  
oz. funkcijo.
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Več informacij o vaših dolžnostih glede poslovnih skrivnosti 
družbe Goodyear najdete v sporazumu o zaupnosti 
in intelektualni lastnini za sodelavce ACIPA (Associate 
Confidentiality & Intellectual Property Agreement) ali 
podobnemu sporazumu, ki ste ga podpisali ob sklenitvi 
delovnega razmerja, z vsemi morebitnimi vprašanji glede 
uvrščanja informacij med zaupne in pravno zaščitene pa se 
lahko obrnete na pravni oddelek. Poleg tega imate morda 
tudi podobne dolžnosti glede poslovnih skrivnosti drugih 
oseb, s katerimi poslovno sodelujemo. Neupoštevanje varstva 
poslovnih skrivnosti lahko predstavlja kršitev sporazuma ACIPA 
ali podobnega sporazuma in lokalnega zakona.

Če imate vprašanja, se obrnite na vašega nadrejenega, oddelek 
za intelektualno lastnino ali pravni oddelek ali pravnika, 
pristojnega  za vaše področje oz. funkcijo.

Za več informacij glejte:

•  Politiko objavljanja družbenih informacij

•  Sporazumi o zaupnosti in intelektualni lastnini

•   Spletno mesto družbe Goodyear o nadzoru nad ameriškim 

izvozom in posli s tujino

•  Navodila za zbiranje konkurenčnih podatkov

VARSTVO ZASEBNOSTI STRANK, 
DOBAVITELJEV IN DRUGIH, S KATERIMI 
POSLOVNO SODELUJEMO
Družba Goodyear je povsod po svetu zavezana k poslovanju 
na način, ki aktivno varuje zasebnost in je v skladu z vsemi 
veljavnimi zakoni o varstvu zasebnosti. Kadar pravne in 
poslovne zahteve od družbe Goodyear zahtevajo, da pridobi, 
zabeleži, shrani in uporabi osebne podatke, je treba s temi 
podatki ustrezno ravnati. 

Za več informacij glejte:

•  Globalno politiko zasebnosti

•  Politiko zasebnosti sodelavcev

•  Spletno politiko zasebnosti

•  Obvestilo o varstvu zasebnosti po zakonu HIPAA (ZDA)

•  Sporazumi o zaupnosti in intelektualni lastnini
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UPORABA IMEN IN LOGOTIPOV DRUŽBE
Ime, logotip ali druge oznake družbe smete uporabljati samo 
pri poslovanju v imenu družbe in za nobene druge namene, 
razen če imate dovoljenje pravnega oddelka za intelektualno 
lastnino. Naša politika prepoveduje ustvarjanje ali uporabljanje 
kakršnih koli dizajnov z logotipom, tudi za poslovne namene, 
brez izrecnega predhodnega dovoljenja s strani pravnika 
družbe Goodyear, pristojnega za vaše podjetje oz. funkcijo, in 
pravnega oddelka za intelektualno lastnino v Akronu.

Za več informacij glejte:

•  Politiko potrjevanja dobaviteljev, strank ali drugih oseb

PREVIDNA KOMUNIKACIJA
Vsi sodelavci morajo med poslovanjem družbe pri komunikaciji 
z drugimi biti previdni in natančni. Včasih se lahko zgodi, da 
pošljete sporočilo, ki nehote vsebuje neprimerne informacije 
ali pripombe. Vzemite si čas, da skrbno pripravite in pregledate 
vse dokumente in elektronsko komunikacijo.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

VPRAŠANJE: Anin oddelek je v sklopu potrošniške 

raziskave zbral velike količine osebnih podatkov (»PII«) 

potrošnikov. Matej, ki dela na oddelku za trženje, se obrne 

na Ano s prošnjo za posredovanje datotek s temi osebnimi 

podatki, da bi lahko pripravil usmerjena tržna e-poštna 

sporočila. Sme Ana te datoteke posredovati Mateju?

ODGOVOR: Ne. Čeprav ima Matej, kot se zdi, 
upravičen poslovni razlog za uporabo teh informacij, ki 
omogočajo individualno prepoznavanje posameznika, 
posamezniki, ki so sodelovali pri potrošniški raziskavi, 
morda niso dovolili, da sme družba Goodyear uporabiti 
njihove podatke za tržne namene. Zato Ana za ta namen 
ne sme posredovati Mateju informacij, ki omogočajo 
individualno prepoznavanje posameznika. Po določilih 
politike o zasebnosti družbe Goodyear in številnih 
lokalnih zakonih je tržna e-poštna sporočila dovoljeno 
pošiljati samo strankam, ki so potrdile, da jih  
želijo prejemati.
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Upoštevajte naslednje smernice:
•  bodite jasni, dosledni in natančni;

•  pri komunikaciji vedno ohranjajte profesionalnost; 

•  držite se dejstev in ne pretiravajte ali napihujte stvari;

•   poskrbite, da oglaševanje, embalaža ali promocije ne 
navajajo napačnih dejstev ali nudijo zavajajočih vtisov; 
trditve glede izdelkov družbe morajo biti stvarne in 
popolnoma utemeljene;

•  držite se svojega strokovnega področja;

•   o družbi, naših sodelavcih, konkurenci, strankah ali 
dobaviteljih nikoli ne govorite na grozeč, sarkastičen ali 
poniževalen način;

•   izogibajte se frazam, ki bi jih bilo mogoče razumeti kot 
neprimerne ali neetične;

•   izberite najprimernejši način komunikacije – občutljive 
zadeve je najbolje sporočati ustno;

•   sporočila pošiljajte samo sodelavcem ali drugim osebam, ki 
morajo biti o določeni zadevi obveščeni;

•   pazite, da ne razkrijete zaupnih informacij o družbi 
Goodyear ali drugih osebah;

•   nikoli ne razglabljajte o zakonitosti vodenja poslov in o tem 
ne izražajte svojega mnenja ter

•   v svoji osebni komunikaciji nikoli ne navajajte, trdite ali 
nakazujte, da so vaši pogledi ali mnenja tudi pogledi in 
mnenja družbe Goodyear

DRUŽABNI MEDIJI/SPLETNE OBJAVE
Družba Goodyear se zaveda, da internet omogoča številne 
možnosti za takojšnje deljenje mnenj, izkušenj, fotografij 
in drugih informacij med dvema posameznikoma, nekaj 
ali več drugimi posamezniki prek številnih različnih 
večpredstavnostnih in družabnih strani, platform, aplikacij, 
forumov in drugih spletnih mest, kot so Facebook, LinkedIn, 
Yammer, Instagram, WeChat in Skype ter blogi in mikroblogi, 
kot sta Twitter in Weibo, in wikiji, kot je Wikipedia. 

Pomembno je, da sodelavci po vsem svetu poznajo tveganja, ki 
so povezana s tako komunikacijo, in razumejo odgovornosti, ki 
jih prinaša uporaba družabnih medijev.

•   Uporabljajte zdrav razum – če nekaj ne bi povedali na 
glas, tega tudi ne objavite na spletu ali zapišite v e-poštno 
sporočilo ali objavo na družabnem mediju;

•  upoštevajte, da splet ne pozna anonimnosti;

•   ne pozabite, da so elektronska sporočila (vključno z 
e-poštnimi in besedilnimi sporočili) trajni, prenosljivi zapisi 
komunikacije.

Vsi sodelavci družbe Goodyear – zlasti če uporabljajo družabne 
medije in so na spletu prepoznavni kot sodelavci družbe 
Goodyear – morajo prebrati in spoštovati smernice, pojasnjene 
v Smernicah za uporabo družabnih medijev/interneta družbe. 
Zapomnite si tudi, da morate, preden objavite kakršno koli 
informacijo ali odgovorite na katero koli poizvedbo o družbi 
Goodyear, upoštevati smernice za uporabo družabnih medijev/
interneta in politiko o objavljanju družbenih informacij.
 
Če imate vprašanja, se obrnite na globalne komunikacije, 
pravnika družbe Goodyear, pristojnega za vaše področje 
oz. funkcijo, oddelek za skladnost s predpisi in etiko ali 
predstavnika vaše kadrovske službe. 

Za več informacij glejte:

•  Smernice za uporabo družabnih medijev/interneta

•  Politika za sprejemljivo uporabo IT-virov

•  Globalna politika zasebnosti 

•  Politika objavljanja družbenih informacij
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OBRAVNAVANJE ZUNANJIH POIZVEDB
Družba Goodyear občasno prejme zunanja poizvedovanja 
glede različnih zadev. Ne glede na vprašanje ali raziskavo 
oziroma način, kako ste ga prejeli, mora vse odgovore 
na zunanja poizvedovanja podati globalni oddelek za 
komunikacije ali predstavnik za komunikacije na vašem 
področju oz. funkciji. Poizvedovanja, ki zadevajo finančne 
podatke ali vključujejo pravne ali državne zadeve, lahko 
zahtevajo tudi dodatna dovoljenja, zato se obrnite na pravnika 
družbe Goodyear, pristojnega za vaše področje. 

Za več informacij glejte:

•  Politiko objavljanja družbenih informacij

•  Smernice za uporabo družabnih medijev/interneta

PREPREČEVANJE TRGOVANJA Z 
NOTRANJIMI INFORMACIJAMI
Ta razdelek vsebuje povzetek glavnih določb Politike trgovanja 
z notranjimi informacijami. Za podrobnosti o njenih omejitvah 
in seznamu oseb, za katere veljajo četrtletne prepovedi 
trgovanja z vrednostnimi papirji družbe, glejte politiko 
trgovanja z notranjimi informacijami.

Medtem ko delate za družbo Goodyear, lahko pridobite 
bistvene informacije o družbi Goodyear in njenih podrejenih 
družbah ali poslih drugih podjetij, ki še niso bile razkrite splošni 
javnosti. Te informacije ne smete uporabiti v lastno finančno 
korist ali jih razkriti drugim osebam v njihovo finančno korist. 
Če na primer izveste za nekaj, za kar se lahko upravičeno 
pričakuje, da bo vplivalo na ceno navadnih delnic ali drugih 
vrednostnih papirjev družbe Goodyear ali na ceno delnic ali 
drugih vrednostnih papirjev drugega podjetja, teh delnic 
ali vrednostnih papirjev ne smete kupiti ali prodati ali teh 
informacij razkriti drugim osebam, dokler te informacije niso 
bile razkrite javnosti. 

Primeri učinkovitega javnega razkritja vključujejo: 
•   razkritja s strani družbe Goodyear, ko informacije o tem, s 

katerimi delnicami odvisne družbe Goodyear se bo lahko 
trgovalo, predloži ameriški komisiji za vrednostne papirje in 
borzo (»SEC«) ali drugim organom za borzo;

•  sporočila za javnost ter

•  konferenčni klici ali spletno oddajanje, odprto za javnost. 

Kroženje govoric, tudi če so točne in o njih poročajo mediji, 
ne predstavlja učinkovitega javnega razkritja. Trgovanje na 
podlagi notranjih informacij je kršitev tako ameriških in tujih 
zakonov kot tudi politik družbe Goodyear. Posledice trgovanja 
na podlagi notranjih informacij so resne, vključno z globami in 
denarnimi kaznimi ter zaporno kaznijo do 20 let. Organi lahko 
precej preprosto zaznajo trgovanje z notranjimi informacijami, 
le-ti pa aktivno preganjajo primere trgovanja z notranjimi 
informacijami.

Če veste za bistvene nejavne informacije, smete z vrednostnimi 
papirji Goodyear (ali vrednostnimi papirji drugih zadevnih 
podjetij) trgovati šele po drugem polnem dnevu trgovanja, ki 
sledi razkritju bistvenih informacij.
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KATERI POSLI SO PREPOVEDANI?
Trgovanje z vrednostnimi papirji družbe Goodyear. 
Sodelavec, ki je seznanjen z nejavnimi bistvenimi informacijami 
o družbi Goodyear, ali člani njegovega gospodinjstva ne smejo:

•   kupovati, prodajati ali prenašati vrednostnih papirjev 
družbe Goodyear;

•   svetovati drugim osebam, naj kupijo, prodajo ali zadržijo 
vrednostne papirje družbe Goodyear;

•   naročati drugim osebam, naj kupijo, prodajo ali prenesejo 
vrednostne papirje družbe Goodyear v njegovo korist ali 
korist njegovih družinskih članov, vključno z vrednostnimi 
papirji na računu pokojninske ali finančne ustanove;

•   odpreti, spremeniti ali preklicati kakršnih koli trajnih naročil 
ali naročil z omejitvijo za nakup ali prodajo vrednostnih 
papirjev družbe Goodyear, vključno z uveljavljanjem 
kakršnih koli pravic do denarnega izplačila na podlagi 
delnic ali zvišanja vrednosti delnic ali do njegovega 
naročanja glede na sklad delnic družbe Goodyear načrta 
401(k);

•   nikoli nikomur razkriti nejavnih bistvenih informacij, 
vključno z družino in prijatelji (znano tudi kot »dajanje 
namigov«), razen osebam, katerih položaj v družbi 
Goodyear ali odnos z njo zahteva, da so seznanjene s temi 
informacijami; ali

•  pomagati komur koli pri kateri koli od teh dejavnosti.

UPOŠTEVAJTE

Pred trgovanjem preberite naslednje 

okoliščine, da zavarujete sebe, svojo družino in 

družbo pred kršitvami trgovanja z notranjimi 

informacijami:

•   Če ste seznanjeni s pomembnimi 

informacijami o družbi Goodyear ali drugih 

podjetjih (pozitivnimi ali negativnimi), ki bi 

lahko ob objavi vplivale na ceno delnice, je 

ne delite ali z njo trgujte.

•   Če niste prepričani, ali je pomembna 

novica družbe Goodyear notranja 

informacija, je ne delite ali z njo trgujte.

•   Če ste seznanjeni s pomembnimi 

informacijami glede četrtletnih zaslužkov 

ali drugih pomembnih novosti o družbi 

Goodyear, ne trgujte, dokler ne pretečeta 

dva polna dneva trgovanja, ki sledita uradni 

javni objavi teh informacij.
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VAROVANJE NAŠEGA POSLOVANJA IN SREDSTEV

POMEN POUČITVE DRUŽINE O TRGOVANJU Z 
NOTRANJIMI INFORMACIJAMI

Sodelavci so odgovorni za posle svojih 

družinskih članov. V primerih, ko družinski 

član nenamerno sliši zaupne informacije, ta 

družinski član postane za namene zakonov 

o preprečevanju trgovanja z notranjimi 

informacijami »začasni soudeleženec«. Ker je 

trgovanje z notranjimi informacijami strogo 

kaznovano, je priporočeno, da se s svojimi 

družinskimi člani pogovorite o politiki trgovanja 

z notranjimi informacijami ter jim priporočite, 

da se z vami posvetujejo, preden izvedejo posel 

z vrednostnimi papirji družbe Goodyear.

Opisana prepoved trgovanja z notranjimi informacijami 
velja tako za trgovanje z vrednostnimi papirji podrejenih 
družb Goodyear kot tudi za druga podjetja, tudi strank ali 
dobaviteljev, če je sodelavec družbe Goodyear seznanjen z 
njihovimi nejavnimi bistvenimi informacijami. 

Sodelavci družbe Goodyear, neodvisno od tega, ali so 
seznanjeni z nejavnimi bistvenimi informacijami o družbi, ne 
smejo sodelovati pri prodajah vrednostnih papirjev družbe 
Goodyear, drugih trgovanjih, ki temeljijo na predvidevanju 
padca cene vrednostnih papirjev družbe Goodyear, ali 
katerih koli trgovanjih za zavarovanje pred tečajnimi tveganji. 
Sodelavci družbe Goodyear prav tako ne smejo imeti 
vrednostnih papirjev družbe Goodyear na računu z delnim 
kritjem ali kako drugače zastavljati vrednostnih papirjev družbe 
Goodyear kot zavarovanje za posojilo.

PRODA JNA OKNA 
Redne četrtletne prepovedi trgovanja z vrednostnimi 
papirji. Prepovedi trgovanja z vrednostnimi papirji veljajo 
vsako četrtletje v povezavi z javno objavo finančnih 
rezultatov družbe Goodyear. Četrtletna prepoved trgovanja 
z vrednostnimi papirji se začne 16. dan zadnjega meseca v 
vsakem četrtletju in se konča drugi polni dan trgovanja po 
objavi finančnih rezultatov. Vsak sodelavec, ki prejme ali ima 
dostop do letnih ali četrtletnih finančnih rezultatov družbe, 
med četrtletno prepovedjo trgovanja z vrednostnimi papirji 
ne sme trgovati z vrednostnimi papirji družbe Goodyear. Za 
podroben seznam sodelavcev, ki med četrtletno prepovedjo 
trgovanja z vrednostnimi papirji ne smejo trgovati z 
vrednostnimi papirji družbe Goodyear, glejte politiko trgovanja 
z notranjimi informacijami.

NA KOGA SE OBRNITI Z A POMOČ
Za več informacij ali navodila glede pravilnika trgovanja z 
notranjimi informacijami ali opredelitve trgovanja z notranjimi 
informacijami, vključno s tem, ali ste seznanjeni z nejavnimi 
bistvenimi informacijami, se obrnite na pomočnika sekretarja 
družbe Goodyear in višjega pravnega svetovalca, oddelek za 
skladnost s predpisi in etiko ali pravnika, pristojnega za vaše 
področje oz. funkcijo.

Za več informacij glejte: 

•  Politiko trgovanja z notranjimi informacijami



53



ZAŠČITA NAŠE SKUPNOSTI
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KAKOVOST IZDELKOV
Ugled družbe Goodyear temelji na kakovosti vsakega 
posameznega proizvedenega izdelka. Vedno moramo 
upoštevati predpisane tehnične značilnosti in uveljavljene 
postopke, da zagotovimo kakovost vseh izdelkov. Svojega 
nadrejenega obvestite o vseh izdelkih ali postopkih, ki niso v 
skladu s standardi kakovosti družbe Goodyear. Vsi sodelavci si 
morajo prizadevati, da so standardi kakovosti družbe Goodyear 
del našega vsakodnevnega dela, kjerkoli ga opravljamo. Družba 
Goodyear dosega poslovno odličnost:

•  s poslušanjem strank;

•   z oblikovanjem in proizvajanjem kakovostnih izdelkov, ki 
prinašajo vrednost;

•   z upravljanjem postopkov za zagotavljanje stalne kakovosti;

•  s ponujanjem prvovrstnih storitev;

•   s spodbujanjem in zahtevanjem od vseh sodelavcev, 
da ustvarjalno sodelujejo pri dejavnostih za nenehno 
izboljševanje, in

•   s primernim preverjanjem učinkovitosti sistema za 
zagotavljanje kakovosti.

UPOŠTEVAJTE

Če veste za sodelavca, ki ne dosega naših 

pričakovanj glede kakovosti, varnosti ali 

okolja, ali pa ga sumite, se obrnite na vašega 

nadrejenega, pravnika, pristojnega za vaše 

področje oz. funkcijo ali dežurni telefon  

za integriteto.

VARSTVO OKOLJA 
Politika družbe Goodyear je proizvajati materiale ter z njimi 
ravnati in jih odlagati med odpadke izključno na okoljsko 
odgovoren način, zato družba zahteva strogo spoštovanje 
vseh veljavnih zakonov in predpisov. Družba Goodyear je prav 
tako zavezana k ohranjanju naravnih virov in zmanjševanju 
odpadkov ter od vseh svojih sodelavcev pričakuje, da bodo 
pomagali pri teh in drugih trajnostnih prizadevanjih. 

Za več informacij glejte:

•  Politiko zdravstvene ekologije in varnosti

•  Spletno mesto o družbeni odgovornosti družbe Goodyear

•  Kodeks ravnanja za dobavitelje

•  Politika nabave naravnega kavčuka

PRAVILNIK O UNIVERZALNIH 
ČLOVEKOVIH PRAVICAH
Politiko o univerzalnih človekovih pravicah družbe Goodyear 
spoštujemo povsod po svetu in je del naše zavezanosti k 
etičnemu in družbeno odgovornemu obnašanju. 

Naša politika služi kot vodilo, kako poslujemo po vsem svetu. 
Kot je navedeno v naši politiki o univerzalnih človekovih 
pravicah, upoštevamo naslednja načela:

•   ohranjanje vključujočega delovnega okolja brez 
nezakonitega nadlegovanja in diskriminacije;

•   zaposlitev je prostovoljna (vse oblike prisilnega dela ali 
trgovina z ljudmi so prepovedane);

•  izkoriščanje otrok, vključno z delom otrok, ni dovoljeno;

•   sodelavci se imajo pravico včlaniti v organizacije (kot so 
sindikati delavcev) po lastni izbiri ali se vzdržati članstvu v 
organizacijah;

•   skladnost z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi glede plačila 
in delovnih ur;

•  zagotavljanje varnega in zanesljivega delovnega mesta.

Družba Goodyear stremi k sodelovanju s strankami in 
dobavitelji, ki imajo podobne standarde do svojih zaposlenih in 
lastnih dobaviteljev.

Za več informacij glejte:

•  Politiko o univerzalnih človekovih pravicah

•  Kodeks ravnanja za dobavitelje

•  Spletno mesto o družbeni odgovornosti družbe Goodyear

•  Politika nabave naravnega kavčuka
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