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KAEFER SE & Co. KG vykdomosios 

valdybos kreipimasis 
 
Brangūs kolegos, 

 

Jau daugiau nei 100 metų KAEFER darbuotojai visame pasaulyje ambicingai dirba 

kartu, siekdami suteikti mūsų klientams aukštos kokybės paslaugas ir sprendimus, 

paremtus pasitikėjimu bei bendrai suformuluotomis vertybėmis ir standartais. 

Didžiuojamės savo verslo istorija, liudijančia, kad ištesime savo įsipareigojimus 

klientams bei teikiame jiems nenutrūkstamą pagalbą.  

 
Ilgalaikė sėkmė nebūtų įmanoma be mūsų įmonės kultūros ir išskirtinio dėmesio 

vertybėms. Visa mūsų veikla paremta pasitikėjimu. Įsipareigojame dirbti taip, kad 

galėtume išsaugoti ir gilinti gausios klientų, darbuotojų ir savininkų šeimos 

pasitikėjimą ir lojalumą. Pasitikėjimą galime pelnyti tik dirbdami kryptingai ir 

remdamiesi nusistovėjusia elgsena – pradedant pirmine darbuotojų grandimi ir 

tęsiant iki aukščiausių įmonės vadovų. Pasitikėjimu grįstos aplinkos sukūrimas ir 

nepaliaujamas siekis įvaldyti mūsų profesiją padeda mums užtikrinti aukštą 

bendradarbiavimo lygį. Pagarba žmonėms padeda sukurti palankią aplinką 

dialogui ir abipusiam mokymuisi. Kolegiškas bendravimas padeda rasti geriausius 

sprendimus sudėtingose situacijose. Patikimumas ir dėmesys rezultatams padeda 

mums pranokti klientų lūkesčius, o kuklumas – neprarasti šaknų ir atminti tikrąją 

kryptį: siekti mūsų misijos būti patikimiausiu ir efektyviausiu technikos 

pramonės paslaugų tiekėju. 

 

 
 

 
KAEFER grupe ar veikiančiam jos vardu visame pasaulyje, t.y. visiems mūsų darbuotojams, įskaitant visų 

lygių KAEFER grupės vadovus, taip pat konsultantams, laikiniems darbuotojams ir kitiems verslo 

partneriams. Kodekse apibrėžtas mūsų elgesys ir kaip mes organizuojame verslą, kokio elgesio tikimės iš 

kitų ir atvirkščiai. Nepriklausomai nuo kasdienio mūsų darbo, visi privalome laikytis įstatymų, standartų ir 

mūsų darbui taikomų reikalavimų, privalome elgtis etiškai, dorai, laikydamiesi sąžiningumo, principingumo 

ir pagarbos.  

 
Tik elgdamiesi pagal mūsų pačių išsikeltus standartus, galėsime atremti ateityje mūsų laukiančius iššūkius 

ir pokyčius bei užtikrinti tvarų ir inovatyvų verslo modelį ateities kartoms.  

 
Prašome skirti laiko ir perskaityti šį Įmonės elgesio kodeksą. Kilus neaiškumams, kviečiame susisiekti su 

mūsų Atitikties specialistais.  

 
Pagarbiai,

Dėl šios priežasties KAEFER skiria didelį dėmesį rizikos valdymui ir atitikčiai, 

kuriuos mes apjungėme į rekomendacijų, taisyklių ir procedūrų rinkinį; šio rinkinio 

paskirtis – užkirsti kelią, stebėti ir pašalinti atvejus ar situacijas, prieštaraujančius 

juridiniams, etiniams ir verslo standartams.  

 

Šiame Įmonės verslo etikos kodekse apibrėžta įmonės politika, susijusi su įmonės 

tikslais ir vertybėmis. Jis taikomas kiekvienam, turinčiam verslo santykių su   

 
Dr. Roland Gärber 

Generalinis direktorius 

 
Steen E. Hansen 

Generalinis direktorius 
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II. KAEFER 
ATITIKTIES PROGRAMA 

III. ĮMONĖS VERSLO 
ETIKOS KODEKSO 
TAIKYMAS 

 

Atitiktis – kas tai? 
 

KAEFER apibrėžia atitiktį kaip savanoriškai 

įmonės įdiegtą vidaus taisyklių ir procedūrų 

rinkinį, kuriuo siekiama išvengti, pastebėti ir 

pašalinti elgesį ar praktiką, prieštaraujančius 

teisės aktams ar neatitinkančius įmonės etinių ir 

verslo standartų.    

 
Integruodami vertybes visame mūsų darbe, 

siekiame bendro tikslo ir tenkiname ar net 

pranokstame mūsų klientų, akcininkų ir vieni kitų 

lūkesčius.  

 
KAEFER įdiegė Atitikties programą, padėsiančią 

jums suvokti jūsų juridinius, etinius ir teisės 

aktuose numatytus įsipareigojimus. Už atitiktį 

esame atsakingi kiekvienas asmeniškai, o jūsų 

tolimesnis darbas ar verslo santykiai su KAEFER 

priklausys nuo to, kaip laikysitės šio Kodekso 

principų, susijusių taisyklių ir rekomendacijų.  

 
Be to, KAEFER Atitikties programa padeda 

integruoti mūsų vertybes kasdienėse mūsų darbe 

pasitaikančiose situacijose. Šios vertybės 

apibrėžia, kas mes esame, tačiau jos įgauna 

prasmę tik kai jas įgyvendiname realybėje.   

Kuo užsiimame – svarbu, bet ne mažiau 

svarbu, kaip tą darome.  

 
Kiekvienas mūsų veiksmas formuoja etinę 

KAEFER reputaciją, ir ši reputacija yra mūsų 

įmonės širdis, užtikrinanti išskirtinumą rinkoje.  

 
Nors mūsų verslas susiduria su įvairiais iššūkiais, 

negalime suabejoti, ar verta pasielgti teisingai, 

siekiant finansinių įmonės tikslų.  

 
Joks tikslas nėra vertas pasėtų abejonių dėl 

mūsų įmonės vertybių ar etinių standartų.  

 
Nors šis Kodeksas apima dažniausiai 

pasitaikančias etines ir juridines problemas ir 

dilemas, visų situacijų numatyti neįmanoma. 

Vidinio kelrodžio funkciją šiuo atveju atlieka 

mūsų vertybės. Jos padeda pasirinkti teisingai, 

viliantis, kad kiekvienas pasielgsime taip, kaip 

reikia, naudosimės šiame Kodekse aprašytais 

ištekliais ir prisiimsime atsakomybę už savo 

veiksmus.  

 
Kiekvienas esame atsakingas už Kodekso ir  

KAEFER vertybių laikymąsi – būtent tai ir 

vadiname atitiktimi.  

Etiškas elgesys apima daugiau, nei įstatymų ir 

KAEFER reikalavimų laikymąsi. Pastarieji tėra 

pradinis taškas. Kiekvienas privalome 

susipažinti su mūsų darbui aktualiais įstatymais 

ir reikalavimais, nes tai mūsų atsakomybė.  

 
Kiekvienas, turintis verslo santykių su KAEFER 

ar veikiantis jos vardu visame pasaulyje, privalo 

laikytis šio Kodekso, visų galiojančių įstatymų ir 

kitų įmonės taisyklių.   

 
Šis Kodeksas taikomas visiems darbuotojams, 

įskaitant visų lygių KAEFER vadovus, taip pat 

laikiniesiems darbuotojams, subrangovams ir 

konsultantams. Viliamės, kad šio Kodekso 

principų laikysis ir mūsų verslo partneriai.  

Daugeliu atvejų mes netgi įsipareigojame užtikrinti, 

kad mūsų verslo partneriai laikytųsi Kodekso 

principų ir jį priimtų. 

 
Nors šiuo Įmonės elgesio kodeksu siekiama 

supažindinti su daugybe aktualių reikalavimų, jis 

nėra toks išsamus, kaip papildomos taisyklės, 

todėl jis nepanaikina prievolės peržiūrėti su 

konkrečiomis jūsų pareigomis susijusių aspektų.  

 
Visi privalome žinoti, kaip vykdomas verslas įvairiose 

mūsų įmonės srityse. Be to, privalome vadovautis 

mūsų vertybėmis kiekviename mūsų darbo su 

KAEFER aspekte. 
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Asmenine lyderyste puoselėkite atitikties ir 

etikos kultūrą. 

Demonstruokite aukščiausius etikos 

standartus ir darbo kokybę kiekvieną dieną 

bei to paties tikėkitės iš savo pavaldinių.  

 

IV. MŪSŲ LŪKESČIAI IR 
JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 

 

 

Viena jūsų atsakomybių – laikytis visų jums 

taikomų teisės aktų bei laikytis  KAEFER 

reikalavimų ir rekomendacijų, kai turite verslo 

santykių KAEFER įmonės vardu. 

 
Šio Kodekso paskirtis – supažindinti jus su 

daugybe KAEFER įmonėje galiojančių taisyklių. 

Tačiau nepamirškite, kad galioja ir konkrečiai 

jūsų pareigoms taikomos taisyklės, tad šis 

Kodeksas laikytinas papildomu. Jūsų vadovui 

tenka atsakomybė informuoti jus apie konkrečiai 

jūsų darbo vietai taikomas taisykles ir 

rekomendacijas. Be to, jums tenka atsakomybė 

įgyti reikiamos patirties, pavyzdžiui, 

mokymuose. 

 
Pabrėžtina, kad taisyklės ar kodeksai negali 

užtikrinti etiško sprendimų priėmimo ar 

atitikties teisės aktams. Todėl tikimės, kad: 

Prašome įdėmiai perskaityti šį Įmonės verslo 

etikos kodeksą ir turėti jį lengvai pasiekiamoje 

vietoje.  

 
Čia rasite atsakymus į kai kuriuos svarbius 

klausimus, kokio jūsų elgesio tikimasi. 

Atsakymus į likusius klausimus rasite KAEFER 

vertybėse ir savo pačių kritiniame mąstyme.  

 
Papildoma vadovų atsakomybė 

Jei užimate vadovaujančias pareigas, jums 

tenka papildoma atsakomybė. Privalote imtis 

priemonių skatinti atitiktį ir užkirsti kelią 

pažeidimams jūsų vadovaujamose srityse.  

 
Rodykite pavyzdį. Privalote būti teigiamu 

pavyzdžiu ir skatinti kitus laikytis šio Kodekso bei 

KAEFER taisyklių ir rekomendacijų. Jūs, kaip 

vadovų komandos narys, šiuos įsipareigojimus 

galite įvykdyti tokiais konkrečiais būdais: 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Elgsitės sąžiningai ir dorai: 

Verslo santykiuose elgsitės sąžiningai, dorai ir 

nekenkdami KAEFER viešajam įvaizdžiui ir 

reputacijai. 

> Laikysitės taisyklių: 

Verslo santykiuose laikysitės įstatymų ir 

KAEFER taisyklių. 
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V. ATITIKTIES 
DOKUMENTACIJA 

VI. ATITIKTIES 
UŽTIKRINIMAS 

 

Atitikties dokumentacijoje rasite informaciją, 

padėsiančią jums atlikti savo pareigas teisėtai 

ir etiškai. Mūsų atitikties dokumentaciją sudaro 

šios dalys: 

 
> KAEFER verslo etikos kodeksas 

 

> Papildomos taisyklės ir rekomendacijos 

KAEFER suformulavo papildomas įmonės ir 

regiono taisykles ir rekomendacijas, 

padėsiančias darbuotojams atlikti pareigas 

laikantis bendrųjų šiame Kodekse išdėstytų 

principų. Šiose taisyklėse ir rekomendacijose 

svarbūs Kodekso aspektai analizuojami 

nuodugniau.  

Privalome užtikrinti, kad KAEFER veikla atitiktų 

mūsų įmonei taikomus teisės aktus ir 

reikalavimus. Tą padeda užtikrinti keturi svarbiausi 

mūsų atitikties programos elementai: 

 
1. Mokymai 

KAEFER organizuoja įvairius atitikties 

mokymus, padėsiančius jums tinkamai atlikti 

savo darbą. Bendrojo pobūdžio mokymai 

privalomi visiems darbuotojams. Jie apima 

svarbiausius KAEFER Atitikties programos ir šio 

Kodekso elementus. Bendrojo pobūdžio 

mokymai turi būti išklausomi reguliariai ir 

pakankamai dažnai.  

KAEFER įmonių daugeliui specialistų 

reikalingi specialūs mokymai. Būsite 

informuoti, jei tokie mokymai būtini jūsų 

pareigybei. 

2. Pagalba 
 

 

3. Stebėsena, patikros ir tyrimai 

KAEFER stebi ir tikrina savo vykdomą veiklą, siekiant 

užtikrinti, kad čia laikomasi įstatymų, įmonės 

rekomendacijų ir taisyklių. Įtarę tikėtinus atitikties 

pažeidimus, imsimės reikiamų priemonių tokiems 

pranešimams ištirti bei užtikrinti, kad mūsų įmonėje 

būtų dirbama laikantis visų galiojančių įstatymų.  

 
Nepertraukiamai dirbame, siekdami gerinti mūsų 

įmonės atitiktį. Jei, nepaisant mūsų pastangų, 

neatitikties išvengti nepavyktų, iš naujo įvertinsime 

įmonės taisykles ar mokymus ir imsimės visų 

reikiamų pakeitimų, kad tai nepasikartotų.   

 
KAEEFER atitikties specialistai teikia pagalbą 

visiems KAEFER padaliniams ir filialams. 

Naudokitės šiais ištekliais.  Susidūrus su 

situacija, kai gali kilti abejonių dėl atitikties, 

raginame kreiptis į KAEFER atitikties 

specialistus.  
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VI. ATITIKTIES 
UŽTIKRINIMAS 

VII. LŪKESČIAI DĖL 
ATITIKTIES/ 

NEATITIKTIES 
PADARINIAI 

 

4. Atitikties pagalbos linija 

Apie vykstantį ar įtariamą netinkamą elgesį 

galite pranešti įvairiais būdais: 

Įmonėje siekiame puoselėti skaidrią ir atvirą 

kultūrą, todėl kviečiame atvirai bendrauti su 

Atitikties specialistais.  

 
KAEFER įsteigė pasaulinį atviro bendravimo 

įrankį - KAEFER Atitikties pagalbos liniją 

(https://www.bkms-system.com/kaefer), 

apimančią reikiamas reagavimo ir viešinimo 

procedūras.  Esant reikalui, KAEFER Atitikties 

pagalbos linijoje numatyta anoniminių 

pranešimų galimybė.  

Darbuotojams, nesilaikantiems Kodekso, KAEFER taisyklių ir rekomendacijų ar galiojančių įstatymų 

reikalavimų, bus taikomos drausminimo priemonės, kurios, nustačius pažeidimus, gali baigtis darbo 

sutarties nutraukimu, kiek tai leidžia galiojantys vietos teisės aktai.  

 
Drausminimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai vadovai nepaiso netinkamo elgesio ar 

nesiima reikiamų priemonių.  

Be to, KAEFER gali nutraukti teikiamas paslaugas ar sandorius su  įmonėje nedirbančiais partneriais, 

kurie nesilaiko Kodekso, mūsų taisyklių, rekomendacijų ir galiojančių įstatymų reikalavimų.

http://www.bkms-system.com/kaefer)
http://www.bkms-system.com/kaefer)
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DRAUDŽIAMA 
 

 

 
 

 

1. Mes prieš korupciją 
 

a. Antikorupcinių įstatymų ir principų 

laikymasis 

Šalyse, kuriose KAEFER turi verslo santykių, 

galioja įstatymai, draudžiantys nederamą poveikį  

valstybės tarnautojams ar korupciją. Be to, kai 

kuriose šalyse antikorupciniai įstatymai apima ir 

draudimą daryti nederamą poveikį ne valstybės 

tarnautojams (t.y. privatiems asmenims). 

 
Mes netoleruosime jokio pobūdžio 

korupcijos, tiek su verslo partneriu, atstovu, 

ar kitokiu prekybos specialistu, valdžios 

pareigūnu, įmonės atstovu, ar privačiu 

asmeniu, tiek situacijų, kai sandoris susijęs 

su  KAEFER įsigyjamomis ar parduodamomis 

paslaugomis ar produktais.  

 
Jei dalyvaujate viešuosiuose pirkimuose (pvz. 

valdžios institucijos perka KAEFER paslaugas ar 

produktus), privalote nusimanyti šią sritį 

reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

 
Neatlikite, nesiūlykite ir nežadėkite jokių 

mokėjimų, dovanų, paslaugų ar kitų vertingų 

(tiesiogiai ar netiesiogiai) dalykų, turint tikslą 

palankiai paveikti valstybės tarnautojų ar privačių 

asmenų veiksmus KAEFER naudai. 

Neperduokite nieko vertingo, įskaitant paramą, 

aukas ar dovanas, su tikslu paskatinti gavėją – 

valstybinio ar privataus sektoriaus atstovą – 

naudotis ar pasirinkti KAEFER paslaugas ir 

produktus. Prašome peržvelgti papildomas 

KAEFER taisykles, analizuojančias šį aspektą 

konkrečiame kontekste. Šis principas taikomas ir 

atvirkštine prasme – nei vienas KAEFER ar jos 

vardu veikiantis asmuo, vykdydamas veiklą su 

minėtomis šalimis, negali priimti nieko vertingo su 

tikslu gauti nederamą naudą.  

 
Atminkite, kad vienoje šalyje gajūs papročiai ir 

tradicijos, įskaitant dovanojimą, gali būti neteisėti 

ar nederami kitoje šalyje.  

 
b. Draudžiamo elgesio pavyzdžiai 

Žemiau pateikti elgesio pavyzdžiai gali būti 

laikomi korumpuotais, todėl griežtai 

draudžiami: 

c. KAEFER organizuoja veiklą skaidriai 

Korupcija dažniausiai vyksta slaptai. Į 

korupcinius veiksmus įsivėlę asmenys gali 

mėginti paslėpti savo veiksmus ir veikti 

paslapčia, siekdami nuslėpti savo nederamą 

elgesį.  

 
Veiksminga priemonė, padėsianti užkirsti kelią 

korupcijai ir išvengti korupcijos apraiškų – 

atviras ir skaidrus veiklos organizavimas.  

 
Vienas esminių skaidraus verslo 

administravimo elementų – tinkamas 

dokumentavimas. Venkite sudaryti bet kokio 

pobūdžio sandorius be raštiško patvirtinimo 

atitinkamais dokumentais. Raštiška 

dokumentacija itin svarbi santykiuose su 

valstybės tarnautojais ar privačiais asmenimis, 

užimančiais pareigas, suteikiančias jiems 

galimybę priimti KAEFER liečiančius verslo 

sprendimus ar daryti jiems poveikį. Jei tokie 

asmenys teikia paslaugas KAEFER, būtina raštu 

nuodugniai užfiksuoti teisėtą įmonės poreikį 

gauti tokias paslaugas, priežastis, dėl kurių 

pasirinktas būtent tas asmuo, ir suteiktas 

paslaugas. Raštiška sutartis būtina tiek teikiant, 

tiek gaunant paslaugas. Korupcinę veiklą galima 

slėpti, permokant verslo partneriams. 

Pavyzdžiui, platintojas gali gauti nepagrįstai 

didelius komisinius, arba konferencijų 

pranešėjams ar kitiems konsultantams gali būti 

nepagrįstai daug mokama už paslaugas. 

 

a. Bet kokios naudos, kuri neturi aiškios verslo 

paskirties, arba jei verslo paskirtį pranoksta su 

verslu nesusijusi veikla.  

 
b. Naudos, kuri yra tokia dažna, kad jos 

suteikimas ar priėmimas gali būti 

laikomas pertekliniu.  

 
c. Bet kokios neskaidrios naudos, ypač kai 

naudojamas privatus adresas ar el. pašto 

adresas.  

 
„Nauda“ gali būti įvairių formų – finansinė ar 

nefinansinė nauda asmeniui ar teisinei 

institucijai.   

 
> Naudoti susijusį asmenį (giminaitį ar 

asmenį, su kuriuo gavėjas gyvena kartu) 

bet kokio pobūdžio naudai suteikti ar priimti.  

 
> Suteikti ar priimti naudą, turint tikslą ar 

lūkestį už tai kažką gauti ar suteikti. 

 
> Suteikti ar priimti naudą, kuri galėtų riboti ar 

paveikti gavėjo ar jūsų objektyvumą ar veiksmų 

laisvę, ar daryti įtakos gavėjo darbdavio 

sprendimų priėmimui (įskaitant valdžios 

instituciją ar ministeriją) ar KAEFER. 

 
> Suteikti bet kokio pobūdžio naudą, kuri 

nėra tiksliai registruojama KAEFER 

apskaitoje ir registruose.  
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Tikimės, kad nesudarysite jokių sutarčių  

KAEFER vardu, jei turite abejonių, ar atlygis 

verslo partneriui yra komerciškai pagrįstas. Bet 

koks atlygis, kurį mokame savo verslo 

partneriams už suteiktas paslaugas ar pristatytus 

produktus, turi atitikti sąžiningą rinkos vertę. Be 

to, visi susitarimai KAEFER vardu turi atitikti 

teisėtą įmonės verslo interesą  

(„bona fide paslauga“). 

 

d. Aukos ir įnašai, dovanos ir pramogos  

Visos aukos ir įnašai turi būti iš anksto patvirtinti. 

Visos aukos ir įnašai turi būti atliekami skaidriai. 

Kilus bet kokiems klausimams dėl galimo 

interesų konflikto ar labdaringų aukų atitikties, 

prašome susisiekti su KAEFER Atitikties 

specialistais.   

 
Visos padovanotos ar priimtos dovanos, 

pramogos ir verslo pietūs turi būti pagrįsti ir 

pakankamai smulkūs, kad negalėtų daryti įtakos 

mūsų sprendimams. 

 
Niekada nesiūlome ir nepriimame jokios naudos 

mainais į nukreipimą dėl sandorių ar kitus 

veiksmus.  

Informuojame pardavėjus, klientus ir kitus, kad 

mūsų vertybės riboja mūsų galimybes dovanoti 

ir priimti dovanas, nes siekiame, kad mūsų 

paslaugos ir verslo santykiai kalbėtų patys už 

save. Tam tikri objektai KAEFER pripažįstami 

tinkamais ir nekeliančiais pavojaus daryti įtaką 

mūsų sprendimams. Kiekvienas darbuotojas 

privalo užtikrinti, kad net leistini objektai jokiomis 

aplinkybėmis nekels pavojaus mūsų reputacijai 

ar sąžiningumui. Jei nesate tikri, peržiūrėkite 

papildomas KAEFER taisykles, kuriose ši tvarka 

analizuojama išsamiau, arba kreipkitės į 

KAEFER Atitikties specialistus.  

 
e. Niekada nedarykite nederamo spaudimo 

Mes, darbuotojai, privalome visais atvejais vengti 

tokių verslo sandorių su mūsų verslo partneriais 

ar klientais, kurie gali kelti realų ar tikėtiną interesų 

konfliktą.   

 
Laikome nederamais bet kokius verslo 

santykius, galinčius turėti įtakos KAEFER, verslo 

partnerių ar kliento sąžiningumui. 

 
Privalome turėti galimybę priimti 

neįtakojamus sprendimus, susijusius su 

mūsų paslaugų ir produktų ruošimu ir 

tiekimu. Siekiame vystyti atvirus ir skaidrius 

santykius su visais savo klientais ir verslo 

partneriais.  

2. Embargo teisė ir prekybos sankcijos 

KAEFER įsipareigojusi laikytis visų galiojančių 

teisės aktų, reglamentuojančių įmonės paslaugų, 

produktų, prekių ir techninių duomenų importą, 

eksportą, reeksportą ir nukreipimą, įskaitant 

importo ir muito įstatymus, eksporto kontrolę, 

ekonomines sankcijas, nepageidaujamų šalių 

sąrašus, boikoto draudimų įstatymus ir produktų 

nukreipimą. KAEFER vykdo veiklą visame 

pasaulyje. Vienoje šalyje ar jurisdikcijoje 

galiojantys įstatymai gali būti taikomi kitos šalies 

sandoriams ar veiklai. Daugelyje šalių 

įgyvendinama ekonominių sankcijų ir embargo 

programa tam tikrų kitų valstybių ir subjektų 

atžvilgiu. Kai kur gali būti draudžiamas tam tikras 

eksportas ir importas. Be to, kai kurių valstybių 

vyriausybės priėmusios įstatymus, draudžiančius 

įmonėms dalyvauti ar bendradarbiauti su bet 

kokiu tarptautiniu boikotu, kurių ta vyriausybė 

nėra patvirtinusi. Tarptautinių prekybos įstatymų 

nesilaikymas gali užtraukti KAEFER ir jos 

darbuotojams civilinę ir baudžiamąją 

atsakomybę, įskaitant prekybos lengvatų 

sustabdymą ar panaikinimą. 

Atitinkami KAEFER departamentai stebi eksporto 

klasifikacijas ir atitinkamus tarptautinės prekybos 

kontrolės reglamentus, susijusius su prekių, 

technologijų, programinės įrangos, paslaugų 

importu ir eksportu, finansiniais sandoriais visose 

šalyse, kur KAEFER vykdo veiklą.   

Mes neprisidedame prie prekybą ribojančių 

veiksmų ar boikotų, kurie yra draudžiami arba 

už kuriuos baudžiama pagal galiojančius 

įstatymus.  

Visą veiklą, ypač susijusią su sutartimis, 

sudaromomis su valstybėmis, kuriose taikomos 

sankcijos, turi peržiūrėti atitinkami mūsų įmonės 

departamentai, užtikrinsiantys atitiktį prekybos 

kontrolės įstatymams.  

 

3. Konkurencija ir sąžininga dalykinė praktika 

Konkurencijos įstatymais siekiama užtikrinti 

sąžiningą konkurenciją. Šiais įstatymais 

dažniausiai siekiama užtikrinti, kad 

konkurencija tarp įmonių vyktų remiantis 

kokybės, kainos ir aptarnavimo kriterijais. 

KAEFER netoleruos ir nedalyvaus jokiuose verslo 

santykiuose, sandoriuose ar veikloje, kurie 

pažeidžia bet kokius valstybės, kurioje vykdome 

veiklą, konkurencijos įstatymus. Ši teisės sritis 

ypač sudėtinga ir skirtingose šalyse gali skirtis. 

Tokie įstatymai gali būti vadinami 

antimonopoliniais, monopoliniais, sąžiningos 

prekybos, konkurencijos, kainų diskriminavimo ar 

kartelinių susitarimų įstatymais. Dažniausiai jie 

apima santykius tarp esamų ar potencialių 

konkurentų, taip pat santykius tarp įmonės ir jos 

klientų, tiekėjų ir platintojų. Jei abejojate, ar veltis į 

situaciją, kuri, kaip įtariate, gali būti susijusi su 

antimonopoliniais ar konkurencijos įstatymais, 

pasikonsultuokite su teisininku.  
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4. Antimonopolija 

Antimonopolijos ir konkurencijos įstatymais 

siekiama užtikrinti sąžiningą konkurenciją, 

draudžiant veiksmus, sukuriančius 

nepagrįstą kainų diskriminavimą ar 

sukuriančius kitas dirbtines jėgas rinkoje.  

 
Antimonopolijos įstatymai galioja beveik 

visose valstybėse ir taikomi visų lygių 

organizacijos darbuotojų elgsenai.  

Bendrai tariant, antimonopolijos įstatymais iš 

įmonių reikalaujama konkuruoti individualiai, 

nesijungiant su kitomis įmonėmis į konkurenciją 

ribojančius susitarimus. Bet kokie 

koordinuojami veiksmai, neformalios kalbos ar 

susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją 

ar kurie gali turėti tam įtakos, yra draudžiami.  

 
Už šių įstatymų pažeidimus laukia rimti padariniai. 

Būkite ypač atsargūs bendrovių susitikimuose ir 

mugėse, kad nesukeltumėte abejonių dėl 

konkurencijos įstatymams prieštaraujančio 

elgesio.  

 
5. Paslaugų ir produktų kokybė ir sauga 

Mūsų paslaugų ir produktų kokybė ir sauga yra 

mūsų verslo pamatas. KAEFER įsipareigojusi 

kurti, gaminti ir tiekti aukštos kokybės paslaugas 

ir produktus, atitinkančius visų teisės aktų 

reikalavimus. Būtina griežtai laikytis tiek teisės 

aktais reguliuojamų, tiek vidinių kokybės ir saugos 

reikalavimų.  Jums tenka atsakomybė užtikrinti, 

kad šių principų būtų laikomasi srityje, už kurią 

esate atsakingi.  

6. Finansinis sąžiningumas 

KAEFER reikalauja gerbti įmonės finansinį 

sąžiningumą. Finansinę riziką ir veiklos 

priemones būtina deramai įvertinti ir patvirtinti.   

 
KAEFER valdymui bei akcininkų pasitikėjimo 

užtikrinimui svarbu tinkamai administruoti verslo 

dokumentaciją. Tikslūs dokumentai padeda 

įmonei įvykdyti įsipareigojimus laiku pateikti 

tikslią ir išsamią finansinę informaciją pagal 

šalies bendruosius apskaitos principus (BAP) ir 

Vokietijos BAP, taip pat išorinių auditorių 

reikalavimus.  Visi mūsų dokumentai, įrašai ir 

apskaitos dokumentai turi pilnai ir tiksliai 

atspindėti įmonės verslo operacijas ir turtą. 

Privalome užtikrinti deramą visų popierinių ir 

elektroninių įrašų tvarkymą, kaip to reikalauja 

duomenų kaupimą reglamentuojantys 

įstatymai ir vidinės įmonės taisyklės, 

reglamentuojančios įrašų administravimą. 

Visos finansinės ir verslo operacijos turi būti 

tiksliai ir operatyviai registruojamos reikiamuose 

apskaitos dokumentuose, laikantis nurodytų 

terminų.   

KAEFER įdiegta vidinė apskaitos kontrolės 

sistema, suteikianti pagrįstas garantijas, kad 

visi įmonės finansiniai įrašai ir apskaita yra 

tikslūs.  

Siekiame, kad mūsų pateikiamos sąskaitos už 

paslaugas ir mokėjimo prašymai būtų tikslūs, 

teisingi ir išsamūs. Sąskaitos-faktūros turi 

atitikti galiojančius teisinius ir sutartinius 

reikalavimus.  Mokėjimo prašymai gali būti 

pateikiami tik už deramai užsakytas ir faktiškai 

suteiktas paslaugas ir produktus. Tokios 

operacijos turi būti deramai dokumentuojamos 

atitinkamais įrašais.  

 

7. Mes prieš pinigų plovimą 

Pinigų plovimas apima lėšų, gautų iš 

nusikalstamos ar teroristinės veiklos, kilmės 

slėpimą, pavyzdžiui, kai lėšos gaunamos iš 

kyšininkavimo, terorizmo, narkotikų sandorių ar 

sukčiavimo. Daugelyje valstybių galioja pinigų 

plovimą draudžiantys įstatymai, draudžiantys 

dalyvauti sandoriuose, kuriais bandoma nuslėpti 

nusikalstamas veikas, mėginant vaizduoti, kad 

veiksmai teisėti.  

KAEFER įsipareigojusi pilnai laikytis visų 

galiojančių pinigų plovimą užkardančių įstatymų ir 

reglamentų. Imsimės racionalių priemonių ir 

verslo santykius vystysime su geros reputacijos 

verslo partneriais, užsiimančiais teisėtu verslu ir 

gaunančiais lėšas iš teisėtų šaltinių.   

Įspėkite savo vadovą apie bet kokius 

mokėjimus ar neįprastus sandorius su klientais, 

kurie atrodo nederami ar įtartini.   
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8. Deramas atsakas į prašymą suteikti 
informacijos 

KAEFER įsipareigojusi deramai reaguoti į 

visas valstybės institucijų užklausas, teisines 

užklausas, patikras ar tyrimus. Jei susidūrėte 

su valstybės institucijos užklausa, 

nepatenkančia į jūsų atsakomybės sritį, 

nedelsdami kreipkitės pagalbos į savo vadovą. 

Nedelsdami informuokite savo teisės patarėją 

apie gautas neįprastas užklausas iš bet kokios 

valstybės institucijos ar jos atstovų, pavyzdžiui, 

fizines paieškas ar kratas, užklausas dėl 

pokalbio ar teismo šaukimus.   

 
Jei bet kokia teisėsaugos institucija su jumis 

susisiekia už KAEFER nuosavybės ribų 

klausimais, susijusiais su KAEFER arba jūsų 

darbu šioje įmonėje ar santykiais su ja, 

nedelsdami apie tai informuokite savo teisės 

patarėją.  

 
Jūsų teisės patarėjas nuspręs, kokią 

informaciją būtina suteikti konkrečiu atveju. 

Nors gali atrodyti, kad įmonė ir mūsų kolegos 

nėra užklausos subjektas ar tikslas, neįprastos 

užklausos gali užtraukti KAEFER ar pavieniams 

kolegoms civilinę ar baudžiamąją atsakomybę. 

 
Jei jūsų manymu dokumentai slepiami, 

koreguojami, klastojami ar naikinami,  

turėtumėte apie tai nedelsdami pranešti 

Atitikties pareigūnui jūsų regione, teisės 

departamentui ar Atitikties pagalbos linijai.   

 
9. Komunikavimas su žiniasklaida ir 

naudojimasis socialiniais tinklais 

Visai komunikacijai su žiniasklaida galioja  

KAEFER žiniasklaidos rekomendacijos, kuriose 

apžvelgiami įvairūs scenarijai ir veiksmai. Visai 

veiklai socialiniuose tinkluose galioja KAEFER 

socialinių tinklų rekomendacijos. 

 
Atviras ir sąžiningas bendravimas padeda mums 

palaikyti sąžiningumą mūsų santykiuose su 

suinteresuotomis šalimis.  

 
Planuojant komunikaciją tradicinėje 

žiniasklaidoje ar socialiniuose tinkluose, būtina 

visais atvejais laikytis minėtų rekomendacijų. 

Sulaukę užklausos suteikti informacijos apie 

KAEFER iš žiniasklaidos, investuotojo, finansų 

analitiko ar kitos trečiosios šalies, ar sužinoję 

apie tai, kad apie KAEFER diskutuojama 

socialiniuose tinkluose, nedelsdami susisiekite 

su komunikacijos atstovu jūsų šalyje ar 

regioniniu vykdančiuoju direktoriumi.  

10. Duomenų privatumas 

Vykdydami įprastinę įmonės veiklą, galime 

rinkti, apdoroti ar naudoti įvairių asmenų 

asmens duomenis, įskaitant darbuotojų, 

rėmėjų, klientų ir kitų asmenų ar subjektų, su 

kuriais turime verslo santykių.   

 
KAEFER įsipareigojusi kaupti ir saugoti tik 

tuos asmens duomenis, kurie teisėtai 

reikalingi verslo ir darbo santykių tikslais. Su 

šia informacija elgiamės konfidencialiai ir ją 

saugome, kaip to reikalauja galiojantys 

įstatymai.  

11. Politinė veikla 

Naujų įstatymų ir reglamentų, susijusių su mūsų 

įmonės veikla, priėmimo procedūros yra 

sudėtingos ir įvairiapusės. Tam tikri teisiniai 

suvaržymai riboja mūsų galimybę remti politinę 

veiklą ar joje dalyvauti, taip pat ir užsiimti 

lobizmu. KAEFER laikosi įstatymų, 

reglamentuojančių įmonės dalyvavimą šiuose 

procesuose.  

 
Gerbiame ir palaikome mūsų darbuotojų teisę 

individualiai dalyvauti politiniuose procesuose  ir 

užsiimti pasirinkta politine veikla. Tačiau svarbu 

užtikrinti, kad individuali politinė veikla išliktų 

atsieta nuo KAEFER veiklos. Kai veikiate verslo 

kontekste: 
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1. Interesų konfliktai 
 

Dirbdami savo darbą, esate atsakingas už tai, 

kad jūsų elgesys būtų profesionalus, o priimami 

verslo sprendimai atitiktų geriausius KAEFER 

interesus, nesiekiant asmeninės naudos.  

 
Interesų konfliktas gali kilti tokiose situacijose, 

kai kyla pavojus, kad jūsų asmeniniai interesai 

prieštaraus ar kliudys įmonės interesams.  

 
Privalote vengti situacijų, kai kyla grėsmė ar 

atsiranda konfliktas tarp jūsų interesų ir 

KAEFER interesų. 

 
Kad nekiltų abejonių dėl jūsų sąžiningumo, 

būtina galimybė identifikuoti ir atskleisti 

tikėtinus interesų konfliktus bei nusišalinti nuo 

sprendimų, kai mūsų sprendimo laisvei gali būti 

daromas poveikis.  

 
Privalote savo vadovui atskleisti informaciją apie 

bet kokius asmeninius interesus, įskaitant kitas 

darbo sutartis, sandorius ar santykius, galinčius 

kelti grėsmę jūsų objektyvumui ar 

profesionalumui, atliekant savo darbą.  

2. Įmonės teikiamų galimybių naudojimas 

asmeniniams tikslams 

Verslo galimybės, įgyjamos kol dirbate 

KAEFER, turi būti naudingos ne jums, o įmonei. 

Jūsų pareiga – siekti naudos pagal teisėtus 

KAEFER verslo interesus.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Prekyba pasinaudojant nevieša 
informacija 

 

KAEFER reguliariai turi verslo santykių su 

privačiai ar viešai parduodamomis įmonėmis. Dėl 

šios priežasties darbo metu galite sužinoti 

konfidencialios informacijos apie įmonę, klientą 

ar partnerį. 

Įmonės akcijų pirkimas ar pardavimas, sužinojus 

tokią informaciją, laikomas prekyba pasinaudojant 

nevieša informacija. Tokia informacija apima visą 

informaciją, kuri nėra vieša ir kuri gali turėti įtakos 

(teigiamos ar neigiamos) įmonės akcijų kainai, jei ji 

taptų viešai žinoma.  

 
Draudžiama teikti vidinę informaciją kitiems 

asmenims, jei jie gali turėti iš to naudos. Šie 

apribojimai galioja nepriklausomai nuo to, kur 

gyvenate ar kur gyvena informaciją gaunantis 

asmuo. Prekyba pasinaudojant nevieša informacija 

yra draudžiama ir gali užtraukti  KAEFER bei 

susijusiems asmenims dideles finansines nuobaudas 

ar net baudžiamąją atsakomybę. 

 
Neviešos informacijos (prieš deramą atskleidimą), 

turint prekybos pasinaudojant nevieša informacija, 

tikslą, pavyzdžiai: 

 
> Pajamos ir kita finansinė informacija 

> Dividendų pokyčiai 

> Aukščiausių vadovų pokyčiai 

> Reikšmingi reguliavimo pakeitimai 

> Susijungimai, pirkimai ir bendros įmonės  

> Svarbaus produkto patvirtinimas ar atšaukimas  

> Kiti reikšmingi pokyčiai ar svarbus finansinis 

sandoris  
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KAEFER įsipareigojusi elgtis su savo 

darbuotojais ir kitais su mūsų įmone turinčiais 

verslo santykių asmenimis sąžiningai ir 

pagarbiai.  Skirtingose šalyse gali galioti 

skirtingos taisyklės ir rekomendacijos, tačiau 

kaip įmonė, KAEFER įsipareigojusi puoselėti 

pozityvią ir produktyvią darbo vietos aplinką 

bei užkirsti kelią diskriminacinei praktikai ir 

priekabiavimui.   

 
Tikime bendradarbiavimu, komandiniu darbu ir 

pasitikėjimu – visos šios vertybės padeda kurti 

konstruktyvią darbo aplinką.  Mūsų įmonėje 

netoleruojamos jokios diskriminacijos formos, 

įskaitant priekabiavimą, bauginimą, bet kokios 

formos priešiškumą, smurtinį ar užgaulų elgesį.  

 
1. Žmogaus teisės 

KAEFER įsipareigojusi laikytis tarptautiniu 

mastu pripažintų žmogaus teisių ir 

pagrindinių laisvių. Tikimės, kad mūsų 

tiekėjai ir verslo partneriai gerbs minimalų 

darbuotojų amžių reglamentuojančius 

įstatymus ir jų laikysis; KAEFER netoleruos 

jokių šių taisyklių pažeidimų ir nesutinka su 

jokiomis vaikų išnaudojimo ar prievartinės 

darbo jėgos formomis.  

2. Susilaikymas nuo atsakomųjų 
priemonių 

Atsakomosios priemonės, nukreiptos prieš 

darbuotoją ar asmenį, ieškantį patarimo, 

reiškiantį susirūpinimą, pranešantį apie 

nederamą elgesį ar suteikiantį informacijos 

atliekant tyrimą, yra griežtai draudžiamos.   

KAEFER netoleruos jokių atsakomųjų 

priemonių, nukreiptų prieš geranoriškai svarbią 

informaciją pranešantį asmenį. Jei tokių 

atsakomųjų priemonių būtų imtasi, už jas 

būtų taikomos drausminimo priemonės, 

galinčios užtraukti net darbo santykių 

nutraukimą.  

Jei manote, kad prieš jus buvo imtasi 

atsakomųjų priemonių, turėtumėte 

nedelsdamas apie tai informuoti savo vadovą, 

nesusijusį su šiuo klausimu, personalo skyrių, 

vietos atitikties specialistus, KAEFER pasaulinį 

atitikties specialistų tinklą arba atitikties pagalbos 

liniją.  

3. Sveikata, sauga ir aplinka 

Sveikata, sauga ir aplinka KAEFER yra 

nepaprastai svarbios – tai mūsų įmonės 

strategijos ir kultūros dalis.  

Kasdien dedame pastangas, kad sukurtume ir 

įgyvendintume veiksmingas sveikatos, saugos ir 

aplinkos priemones. KAEFER vadovai šioms 

sritims skiria ypatingą dėmesį. Įmonėje veikia 

nuodugniai išvystytos komunikavimo 

sistemos. Visa mūsų veikla atitinka 

galiojančius teisinius bei sektoriui taikomus 

sveikatos, saugos ir aplinkosaugos reikalavimus. 

Įmonėje veikia sveikatos, saugos ir aplinkos 

skyriai, atsakingi už pavojų, susijusių su sveikata, 

sauga ir aplinka, identifikavimą ir veiksmingą 

šalinimą. KAEFER sveikatos, saugos ir aplinkos 

politika vertinama remiantis tokiais rodikliais, kaip 

traumų su laikinu darbingumo netekimu dažnio 

koeficientas ar visų registruojamų atvejų dažnis. 

 

4. Mes prieš diskriminaciją 

KAEFER draudžia asmenų diskriminaciją ar 

persekiojimą dėl  

> rasės 

> religijos ar įsitikinimų 

> tautybės 

> lyties 

> seksualinės orientacijos 

> amžiaus 

> negalios 

> ar kitų įstatymais draudžiamų priežasčių. 

Įmonėje pilnai laikomasi įsipareigojimų pagal 

galiojančius teisės aktus, draudžiančius 

diskriminaciją darbo vietoje (įskaitant darbo 

sutarties sudarymą, nutraukimą, 

paaukštinimą ir mokymus) dėl rasės, 

religijos, tautybės, lyties, seksualinės 

orientacijos, amžiaus, negalios ir kitų 

asmens savybių. 

5. Alkoholis ir narkotikai 

Kad galėtume gerai atlikti savo darbą, privalome 

dirbti profesionaliai, neapsvaigę nuo alkoholio ar 

narkotinių medžiagų. Šios medžiagos turi 

neigiamą poveikį mūsų gebėjimui dirbti ir gali 

sukelti pavojų mūsų bei kitų asmenų sveikatai ir 

saugai. Jei įtariate, kad kolega apsinuodijo, yra 

apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotikų arba 

piktnaudžiauja vaistais, praneškite apie šią 

situaciją savo vadovą.  

 

5. Licencijos, sertifikatai ir kiti leidimai 

Dirbant KAEFER, kai kurioms pareigybėms gali 

reikėti licencijos (pvz. vairuotojo pažymėjimo), 

sertifikato (pvz. techninio specialisto sertifikato) ar 

kito profesinio pažymėjimo. Esate atsakingas 

pasirūpinti jūsų darbui reikalingais leidimais. 

Privalote informuoti savo vadovą, jei reikalingų 

leidimų galiojimas baigėsi ar jie panaikinti. 

Kai kuriose šalyse valdžios institucijos gali drausti 

tam tikriems asmenims dalyvauti mūsų įmonės 

veiklose ar vykdyti bendro pobūdžio veiklą, teikti 

paslaugas ar produktus, susijusius su gynyba. Jei 

esate informuotas, kad jums neleidžiama 

dalyvauti kokioje nors valstybės programoje, 

privalote informuoti savo vadovą. 
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1. KAEFER turto apsauga ir tinkamas 

naudojimas 

Visą KAEFER nuosavybę ir turtą būtina tinkamai 

prižiūrėti ir naudoti, saugant nuo netinkamo 

naudojimo, praradimo, vagysčių ir švaistymo.  

KAEFER  turtu galima naudotis tik teisėtais, su 

įmone susijusiais verslo tikslais.   

 

KAEFER fizinį turtą sudaro tokie objektai, kaip:  

 

> Susisiekimo priemonės 

> inventorius 

> atsargos 

> darbo įranga 

(pvz. kompiuteriai, mobilieji telefonai) 

> transporto priemonės 

> dokumentai ir lėšos 

> kitas materialusis turtas, kurį 

KAEFER valdo nuosavybės ar 

nuomos teise  

Turtas gali būti ir ne fizinis ar nematerialus, 

pavyzdžiui, įmonės pavadinimas, logotipas, 

prekybos paslaptys, strategijos ir klientų 

informacija.   

Privalote užtikrinti, kad KAEFER nuosavybė ir 

turtas nebūtų naudojami nederamai, švaistomi, 

gadinami, prarasti ar pavogti. Negalite perduoti 

trečiosioms šalims jokio KAEFER priklausančio 

turto ar nuosavybės, išskyrus tuos atvejus, kai 

esate įgaliotas tai daryti teisėto verslo sandorio 

pagrindu. 

2. Intelektinė nuosavybė 

KAEFER nuosavybė ir turtas bei mūsų 

intelektinė nuosavybė yra svarbiausi mūsų 

sėkmę lemiantys veiksniai. Privalote saugoti 

mūsų intelektinę nuosavybę bei patentus, prekės 

ženklus, autorių teises, prekybos paslaptis, kitą 

patentuotą nuosavybę, žinias ir patirtį, kuriuos 

sukūrėme mūsų verslo gyvavimo laikotarpiu.  

 
Saugome savo investicijas į nematerialųjį turtą, 

įsigydami, stiprindami ir gindami savo 

intelektinės nuosavybės teises bei užtikrindami 

jautrios informacijos konfidencialumą.   

Be to, gerbiame teisėtas kitų subjektų 

intelektinės nuosavybės teises. Jei neturėdami 

leidimo kopijuosite ar netinkamai naudosite kitų 

subjektų intelektinės nuosavybės teises, tiek 

jums, tiek KAEFER gali grėsti didelės baudos ir 

baudžiamoji atsakomybė.  

 
3. Konfidencialumas, privati informacija ir 

intelektinių teisių apsauga  

Visa su KAEFER susijusi, visuomenei 

neatskleista informacija turi būti saugoma ir 

laikoma konfidencialia, net nesant formalios 

konfidencialumo prievolės. Konfidencialiai 

informacijai priskiriama visa KAEFER 

priklausanti nevieša strateginė, finansinė, 

techninė ar verslo informacija, taip pat  

visa mūsų verslo partneriams priklausanti verslo 

informacija ir prekybos paslaptys.   

 
Didelė dalis informacijos, su kuria susiduriate 

savo darbe, priklauso KAEFER ir yra vertingas 

turtas. Privalote saugoti ir tausoti mūsų 

konfidencialią privačią informaciją.  

 
Darbo metu galite gauti jautrios ar privačios 

konfidencialios informacijos iš mūsų verslo 

partnerių ar kitų trečiųjų šalių. Privalote gerbti 

tokios informacijos konfidencialumą ir jį 

užtikrinti. Nenaudokite, neatskleiskite ir 

neplatinkite šios informacijos, pažeisdami bet 

kokius teisinius ar sutartinius įsipareigojimus.  

 
IT sistemos, tame tarpe techninė ir programinė 

įranga, tinklai ir juose esanti informacija yra 

nepaprastai svarbūs užtikrinant mūsų verslo 

sėkmę, tad juos būtina saugoti. Visi 

kompiuteriu besinaudojantys asmenys neša 

atsakomybę už deramą, saugų šių išteklių 

naudojimą tik verslo tikslais. Privalote skirti 

ypatingą dėmesį IT konfidencialumui, 

pavyzdžiui, duomenų apsaugai  ir duomenų 

saugumui. Privalote imtis priemonių, 

apsaugančių jūsų kompiuterį ir kitus 

elektronikos įrenginius nuo nesankcionuoto 

naudojimo ar prieigų. 

Šie principai ir prievolės galioja tiek darbo, tiek 

nedarbo laiku, nepriklausomai nuo to, ar informacija 

pažymėta specialia žyma „konfidenciali“ ar „riboto 

naudojimo“.   

Jūsų pareiga užtikrinti konfidencialumą 

neišnyksta net nutrūkus jūsų darbo santykiams su 

KAEFER. 


