Bộ Quy Tắc Đạo Đức & Hành Xử Trong Kinh Doanh của Esterline
CHỨNG NHẬN
Tôi đã nhận được tập sách về Bộ Quy Tắc Đạo Đức và Hành Xử Trong Kinh Doanh của Esterline và đã
hoàn tất chương trình đào tạo có liên quan. Là người có liên quan của Esterline:
•

Tôi đã đọc và hiểu rõ Bộ Quy Tắc này.

•

Tôi sẽ tuân theo Bộ Quy Tắc này, cùng với mọi luật pháp, quy tắc, quy định và chính sách công
ty mà không có trường hợp ngoại lệ.

•

Tôi hiểu rằng chính sách IT áp dụng đối với công việc của tôi và tôi sẽ không bao giờ chia sẻ mật
khẩu của mình với bất kỳ người nào vì bất kỳ lý do nào.
Tôi sẽ đối xử công bằng với mọi khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, và nhân viên của
công ty.

•
•

Tôi sẽ bảo vệ thông tin mật, tài sản trí tuệ, và mọi tài sản khác của công ty hoặc các đối tác kinh
doanh của công ty và chỉ sử dụng chúng cho những mục đích công việc được ủy quyền.

•

Tôi sẽ kinh doanh đúng đắn. Tôi sẽ bảo vệ công nghệ quốc phòng và sản phẩm quốc phòng,
cũng như đảm bảo mọi sản phẩm xuất khẩu hoặc tiếp cận dữ liệu kỹ thuật, công nghệ, và sản
phẩm có kiểm soát được ủy quyền theo chính sách “Kinh Doanh Đúng Đắn” của công ty và luật
pháp hiện hành.

•

Tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể liên quan đến vấn đề xung đột về lợi ích
cho tôi hoặc công ty.

•

Tôi sẽ không đề nghị hoặc chấp nhận hối lộ, lại quả, hoặc các hình thức quà tặng, tiền thanh
toán, hoặc quyền lợi không thích hợp khác.

•

Tôi hiểu rằng công ty mong chờ tôi đặt câu hỏi, đề nghị hướng dẫn, và nhanh chóng báo cáo
những hành vi vi phạm nghi ngờ hoặc lên ban quản lý, đến đường dây trợ giúp, hoặc lên một
trong những nguồn thông tin khác về vấn đề đạo đức có sẵn dàng cho tôi. Tôi biết công ty sẽ bảo
vệ tôi khỏi sự trả thù do báo cáo vấn đề đạo đức trên tinh thần thiện ý hoặc do cung cấp thông tin
chính xác trong cuộc điều tra.

•

Với tất cả sự hiểu biết của mình, tôi hiện tuân theo Bộ Quy Tắc này, và tôi sẽ tiếp tục tuân theo.

_________________________________
Tên viết chữ in

________________________________
Ngày

_________________________________
Chữ ký

________________________________
Số ID của nhân viên (nếu thích hợp)
EBC-ESL-ATT-101A_VI (01/2017)

