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BRIEF VAN MIKE

HAYFORD

Beste teamleden,
NCR bouwt al 138 jaar aan haar reputatie op het gebied van
zowel integriteit als innovatie. We zetten ons in om integer
zaken te doen in overeenstemming met de hoogste ethische
normen en in overeenstemming met alle toepasselijke
wetten, regels en voorschriften.
Deze Code schetst onze normen voor zakelijk gedrag en
stemt alles wat we als bedrijf doen af op onze gedeelde
waarden en onze focus op onze klanten. We zijn allemaal
verantwoordelijk tegenover onszelf en elkaar om NCR-zaken
met de hoogst mogelijke integriteit uit te voeren.
Onze reputatie is een van onze meest waardevolle
bedrijfsmiddelen. Die kunnen we nooit als vanzelfsprekend
beschouwen, en moet altijd het fundament zijn waarop we
voortbouwen en groeien.

Mike Hayford
Chief Executive Officer
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Uw navigatie...
Navigatiebalk

U kunt op elk gewenst moment door de
onderwerpen navigeren door op een titel in de
navigatiebalk te klikken.

Het onderwerp dat u
momenteel verkent is
vetgedrukt.

Pictogrammen
Deze pictogrammen zijn gekoppeld aan specifieke beleidslijnen
en documenten, maar u
moet verbonden zijn met ons
bedrijfsnetwerk om er toegang
toe te krijgen.

Spot
Light

Spotlight noemt de belangrijke informatie;
u wilt deze niet overslaan!
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Zowel de pijl naar links als
naar rechts brengt u naar
de vorige/volgende pagina.

Wolkjes
Woordwolkjes wijzen u in overal dit document op meer
gerelateerde inhoud of belangrijke informatie.

Meer

verkennen

Dit wolkje vertelt u waar u meer informatie
over een onderwerp kunt vinden en
wordt vergezeld door een of twee van de
documentpictogrammen.

In sommige gevallen hebben we hulp nodig
bij het navigeren door ons beslissingspad of
hebben we een richting nodig, en dit wolkje kan
een antwoord geven op uw vraag.

Snelle
controle

Wat
als?

Dit wolkje bevat snelle feiten, beste
voorbeelden en checklists, voor wanneer u
een snelle referentie of bevestiging nodig hebt.
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Onze gedeelde waarden
NCR is, was en zal altijd gericht zijn op onze klanten, onze medewerkers, innovatie en winnen. Onze gedeelde waarden zijn meer dan alleen woorden op een
pagina. Ze zijn wat ons gedrag stuurt, de manier waarop we zakendoen bevordert en de manier waarop we met elkaar, onze klanten, onze partners, onze
leveranciers en de gemeenschappen waarin we actief zijn, interactie voeren. Onze gedeelde waarden stellen ons al meer dan 100 jaar in staat succesvol te
zijn.
We leiden hoe de wereld verbindt, interactie voert en zakelijke transacties verricht, omdat we doen wat we zeggen dat we zullen doen en verantwoording
blijven nemen.
Als OneNCR beschouwen we een breed scala aan perspectieven om gedurfde, nieuwe ideeën naar de echte wereld te brengen, zodat alles wat we creëren
voordelen biedt voor iedereen met wie we werken. We houden nooit op met vragen waarom, stoppen nooit met verbeteren en gaan moeilijke uitdagingen
nooit uit de weg, zelfs als dat betekent dat we moeten veranderen. We hebben onze kernwaarden opnieuw uitgevonden, die we Klant F.I.R.S.T. noemen.

Klant

Fun

Innovatie

Respect

Succes

Teamwerk

We behandelen elke
klant alsof ze onze
enige klant is - en
ze zijn onze
eerste prioriteit.

We hebben plezier
op het werk - we zijn
speels, productief,
doelgericht en
vieren dat met elkaar.

We leren, we streven
gedurfd naar
innovatie en we lossen
complexe problemen
op met eenvoudige
oplossingen.

We respecteren elkaar,
sluiten niemand uit,
leiden met empathie
en maken onze
gemeenschappen
samenleving beter.

We garanderen het
succes van NCR
door ons uiterste
best te doen en
verantwoordelijkheid te
nemen van
begin tot eind.

We werken als één
team, voeren uit
zonder grenzen en
denken werelds.
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Wat?
De Gedragscode van NCR (“Code”) is onze gids en ons referentiepunt voor het hooghouden van
onze gedeelde waarden. Het bepaalt de minimumnormen voor het naleven van onze gedeelde
waarden tijdens het zakendoen. Ons interne beleid biedt aanvullende, gedetailleerde informatie die
de verwachtingen in deze Code verder ontwikkelt.

Wie?

Alle directeuren, functionarissen, werknemers, aannemers en agenten van NCR en elke andere persoon
die NCR vertegenwoordigt of namens NCR handelt, moeten deze Code lezen, begrijpen en naleven.
Werknemers die deze Code niet volgen, zullen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot
en met beëindiging van het dienstverband.
Niemand mag u opdragen om deze Code te schenden, en u mag niemand opdragen om deze Code
te schenden, zelfs als dit in ons voordeel lijkt te zijn. Als een bepaling van deze Code in strijd is met de
toepasselijke wetgeving, moet u het conflict melden aan ons bureau Ethiek en Naleving en voldoen aan
de toepasselijke wetgeving.
Bovendien kunnen werknemers die de wet overtreden, persoonlijke aansprakelijk worden gesteld.
Elke verklaring van afstand van een bepaling van deze Code vereist de goedkeuring van onze Chief Legal
Officer of de Raad van Bestuur als de verklaring van afstand wordt aangevraagd door een uitvoerend
functionaris of directeur.
NCR Corporation | Gedragscode | 2022

Gemeenschap

Bronnen

Waarom?
Ethisch gedrag en maatschappelijk
verantwoord ondernemen kunnen
aanzienlijke voordelen opleveren
voor ons bedrijf.
Bijvoorbeeld:
- Klanten aantrekken voor de
producten van ons bedrijf en
daarmee de verkoop en winst
verhogen.
- Medewerkers motiveren
om bij ons te blijven, het
verloop verminderen en de
productiviteit verhogen.
- Het beste talent aantrekken.
- Beleggers aantrekken die
zich steeds meer richten op
integriteit, maatschappelijke
verantwoordelijkheid en
ethisch gedrag.
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zelfstandig naamwoord (1)

meervoud: beleidslijnen
1) een doelbewust systeem van principes om beslissingen te
begeleiden en rationele resultaten te bereiken. Een beleid is een
intentieverklaring en wordt geïmplementeerd als een procedure
of protocol.

Bedrijfsmanagementbeleid (CMP) definieert de manier
waarop we zakendoen en is georganiseerd per functie,
zoals: Werkgelegenheid (d.w.z. verhuizing), Compensatie
(bijv. vakanties) en Wetgeving (bijv. auteursrecht).
Bedrijfsbeleidslijnen inzake financiën en boekhouding (CFAP)
ondersteunen consistente toepassing van en controle over
boekhoudkundige en financiële activiteiten binnen NCR.
Lokale, afdelings- en functionele beleidslijnen,
procedures en normen zijn van toepassing op bepaalde
kantoren of afdelingen en worden vaak gestuurd door
wet- en regelgeving of speciale omstandigheden.
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Beleidslijnen ondersteunen onze gedragscode en
bieden meer details en een kader voor het bereiken van
de doelen en doelstellingen van ons bedrijf.
Ze:
- formuleren ook de verwachtingen van NCR,
- bevorderen naleving van wet- en regelgeving,
- onderhouden consistentie binnen NCR, en
- geven richtlijnen voor besluitvorming.
Alle werknemers moeten voldoen aan het bedrijfsbeleid,
inclusief het ondersteunen van lokaal beleid en lokale
procedures.
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Ethiek en naleving
In ons verhaal is het net zo belangrijk wat we doen, als wat we niet doen.
We houden nooit op met vragen waarom, stoppen nooit met verbeteren
en gaan moeilijke uitdagingen nooit uit de weg, zelfs als dat betekent dat
we moeten veranderen.
Uiteindelijk zijn het onze daden, niet onze woorden, die laten zien hoe
we zakendoen bij NCR. Onze afdeling Ethiek en Naleving helpt ons
bedrijf om dit belangrijke beleid jaar na jaar te volgen.

Spot
light

Het Team Ethiek en Naleving houdt toezicht
op onze naleving van deze Code, onze gedeelde
waarden en interne beleidslijnen.
De afdeling Ethiek en Naleving is onafhankelijk van
het bedrijf en elke andere functie van het bedrijf
en rapporteert rechtstreeks aan onze Chief Legal
Officer.

NCR Corporation | Gedragscode | 2022
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Wat

als?
U hebt het beleid gelezen maar u weet niet zeker of
het volledig van toepassing is op uw situatie, of u weet
nog steeds niet zeker wat u moet doen? Hier zijn enkele
stappen om u te helpen het juiste antwoord te krijgen:
1. Aangezien het NCR-beleid is ontworpen om te helpen bij het
nemen van beslissingen, is uw eerste stap het gerelateerde
beleid te openen en zorgvuldig te lezen.
2. Als het bestuderen van het beleid niet helpt en u het nog
steeds niet kunt toepassen op/interpreteren voor uw
situatie, bespreek het beleid dan met uw manager.
3. Heeft u nog vragen? Neem contact op met het bureau
Ethiek en Naleving.

NCR Corporation | Gedragscode | 2022
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Hoe problemen te melden
Als u voor een dilemma staat en niet zeker weet hoe u moet handelen of welke actie u
moet ondernemen, moet u uw zorgen melden bij uw manager of het Bureau Ethiek en
Naleving. Als u een of meerdere gedragingen vermoedt of verneemt dat/die deze Code kan
schenden, moet u uw zorgen onmiddellijk melden bij het Bureau Ethiek en Naleving.
We tolereren geen vergelding tegen een persoon die te goeder trouw een melding doet.
Een melding te goeder trouw is een melding die eerlijk en met goede bedoelingen wordt
gedaan, en of de melding uiteindelijk wordt bewezen of niet, maakt niet uit.

Spot
light
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Als u het ongemakkelijk vindt om u te
identificeren bij het Bureau Ethiek en Naleving,
kunt u anoniem vragen stellen en zorgen
melden, waar toegestaan door de wet. Iedereen
die probeert vergeldingsmaatregelen te nemen
tegen iemand die te goeder trouw een melding
heeft gedaan, krijgt te maken met disciplinaire
maatregelen, tot en met ontslag.

U vindt links naar de Gedragscode, AlertLine en Beleid
in de rechterbovenhoek van de Bridge.
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We verwachten van u dat u deze Code naleeft tijdens het
zakendoen. Als u op de hoogte bent van schendingen van de Code
of deze vermoedt, verwachten we dat u het conflict meldt aan ons
Bureau Ethiek en Naleving.

Overweeg bij twijfel het volgende:
- Is dit in strijd met het bedrijfsbeleid of de
wet?
- Wat voelt verkeerd in deze situatie?
- Hoe zal dit van invloed zijn op mij?
- Hoe zal dit van invloed zijn op onze
belanghebbenden?

Onderzoeken
Ons Bureau Ethiek en Naleving onderzoekt elke melding waarin schendingen
van onze gedeelde waarden, gedragscode en beleidslijnen worden aangevoerd.
U mag geen onderzoeken uitvoeren naar vermeende schendingen. Om ervoor
te zorgen dat elke kwestie vertrouwelijk en consistent wordt behandeld,
worden alle zaken onderzocht door het Bureau Ethiek en Naleving.
NCR Corporation | Gedragscode | 2022

Gemeenschap

Bronnen

Als u iets ziet, zeg dan iets!
Op een manier die u op uw gemak stelt:
Praat met uw directe manager en
probeer het probleem op te lossen.

Wat
als?

Eerlijkheid

Praat met uw lokale HR-zakenpartner.
Zoek via HR Central wie uw HRBP is.
Stuur een e-mail naar het team Ethiek
en Naleving en bespreek het probleem
rechtstreeks met het Bureau Ethiek en
Naleving.
Open een case via HR Central over het
probleem, ze zijn 24/7 beschikbaar.
Dien anoniem een Alert-Line-melding
in via een externe tool.
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EIGENDOM
IT-infrastructuur
Technische normen
Fondsen en eigendommen
Intellectueel eigendom
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IT-infrastructuur
Onze infrastructuur voor informatietechnologie (“IT”) bestaat uit
servers, netwerken, werkstations, laptops, mobiele apparaten,
communicatieapparatuur, elektronische media en opslagapparaten
die zowel rechtstreeks door het bedrijf als door gecontracteerde
dienstverleners van het bedrijf worden beheerd. Deze mag over
het algemeen alleen worden gebruikt voor het zakendoen, hoewel
incidenteel persoonlijk gebruik kan worden toegestaan.

Spot
light

Snelle

controle

Hoe we onze persoonlijke apparaten gebruiken is
onze eigen zaak, maar wanneer we ze gebruiken
voor het werk of om verbinding te maken met de
IT-infrastructuur van NCR, zijn deze Code en ons
beleid van toepassing.

U kunt geen persoonlijke e-mailaccounts (zoals Gmail) gebruiken om
zaken te doen, noch kunt u gevoelige informatie of documenten naar uw
persoonlijke e-mailaccounts sturen.
Behalve waar dit is verboden door de toepasselijke wetgeving, behouden
we ons alle rechten voor om alle verzonden, ontvangen, bekeken,
geopende of opgeslagen informatie te doorzoeken en te bekijken met
behulp van de IT-infrastructuur van NCR.
NCR Corporation | Gedragscode | 2022

Neem voor vragen of zorgen over informatiebeveiliging of
onbevoegde toegang tot IT-infrastructuur contact op met
Informatiebeveiliging.
Als u een verdachte e-mail of phishing-poging ontvangt, stuur
deze dan als bijlage naar Reports.SPAM@ncr.com.
Als u vermoedt dat een apparaat een virus/malware
heeft, neem dan rechtstreeks contact op met het Cyber
Defense Center op 808-7448 vanuit een NCR-kantoor of op
+1 678 808-7448 vanaf een externe telefoon.
Neem voor vragen of zorgen over gegevensprivacy of
-bescherming contact op met het Privacy Office.
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Gebruik geen peer-to-peer of torrentsoftware, installeer geen
games of anonieme proxysoftware.
Deze programma's en activiteiten, naast het belasten van het netwerk,
installeren vaak kwaadaardige codes, zoals spyware, die de ITinfrastructuur van NCR kunnen schaden.
Voorbeelden van software die in het verleden problemen met malware
heeft veroorzaakt zijn:
- Tor Browser
- Utorrent
- Bittorrent
- Xunlei - ook bekend als Thunder
- FDM of freedownloadmanager.
U moet in het algemeen ook vermijden games en films te downloaden.
Deze bestanden bevatten vaak malware.

Meer

CMP #1404 is ons
IT-infrastructuurbeleid.

NCR Corporation | Gedragscode | 2022

verkennen

15

Inhoud

Bewustzijn

Eigendom

Verantwoordelijkheid

Eerlijkheid

Gemeenschap

Bronnen

Openen
Bron
Open source verwijst over het algemeen naar
een softwarecode die gebruikmaakt van een
open ontwikkelingsproces en die is gelicentieerd
een licentie heeft om de broncode op te nemen.

Technische
normen
Er zijn tal van organisaties die technische
normen ontwikkelen of bevorderen.
Als u contact wilt opnemen met instanties
of werkgroepen voor technische normen,
vooral in combinatie met en voorafgaand
aan de indiening van technische normen,
moet u eerst schriftelijke goedkeuring
verkrijgen van de juridische afdeling.
NCR Corporation | Gedragscode | 2022

NCR kan ervoor kiezen om open-source
componenten te gebruiken voor verschillende
doeleinden. Deze broncode is gratis beschikbaar en
kan gebruikers toestaan alle resulterende software te
gebruiken, wijzigen en distribueren.
NCR respecteert de intellectuele eigendomsrechten van
anderen en moet strikt voldoen aan de licentievereisten
waaronder open-source software wordt gedistribueerd.
Voordat u open-source softwarecomponenten gebruikt met een
NCR-product, -dienst of intern project, moet u voorafgaande
schriftelijke goedkeuringen verkrijgen van de technische teams in
de CTO-organisatie en de juridische afdeling.
16

Inhoud

Bewustzijn

Eigendom

Verantwoordelijkheid

Eerlijkheid

Gemeenschap

Bronnen

Fondsen van het
bedrijf en Eigendom
We moeten allemaal bedrijfsmiddelen beschermen tegen verlies,
diefstal, schade of ongeoorloofd(e) gebruik of openbaarmaking.
Deze activa omvatten materiële activa (zoals computerapparatuur
en meubilair) en immateriële activa (zoals vertrouwelijke
informatie en gegevens).
Bedrijfsactiva omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
- handelsmerken en dienstmerken;
- broncode, handelsgeheimen, persoonsgegevens,
- vertrouwelijke informatie, geld en betaalkaarten;
- grond en gebouwen;
- dossiers;
- voertuigen;
- sleutels en identiteitskaarten, technologische apparatuur
waaronder printers, scanners, kopieerapparaten en telefoons;
- computerapparatuur en software;
- internet, intranet en andere netwerken;
- schroot- en verouderde apparatuur.
NCR Corporation | Gedragscode | 2022
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Auteursrechten en Intellectueel eigendom
Intellectuele eigendomswetten (IE) beschermen intellectueel eigendom tegen ongeoorloofd(e) gebruik, duplicatie, distributie, weergave en
uitvoering. Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten kan leiden tot juridische sancties en, in sommige gevallen, schade aan onze eigen
intellectuele eigendomsrechten veroorzaken. We moeten allemaal de IE-rechten van het bedrijf beschermen en de IE-rechten van derden
respecteren. Het NCR-handelsmerk is in meer dan 70 landen geregistreerd.

NCR SelfServ

TM

Een handelsmerk beschermt doorgaans merknamen en logo's die op goederen en
diensten worden gebruikt.
Een auteursrecht beschermt een origineel geschreven, artistiek of literair werk.
Een octrooi beschermt een uitvinding.

NCR Aloha

TM

NCR Corporation | Gedragscode | 2022
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VERANTWOORDELIJKHEID
Belangenverstrengeling
Bedrijfsgegevens
Vertrouwelijke informatie
Naleving
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Belangenverstrengeling
U moet altijd zakelijk en in het beste belang van het bedrijf handelen wanneer
u namens ons zakendoet met externe partijen. Belangenverstrengeling
ontstaat wanneer persoonlijke belangen ons vermogen om dit te doen
beïnvloeden of lijken te beïnvloeden. Belangenverstrengeling kan om vele
redenen ontstaan, waaronder persoonlijke activiteiten, belangen en relaties.
U mag geen zakendoen als u een belangenconflict hebt of lijkt te hebben dat
van invloed kan zijn op uw vermogen om in ons beste belang te handelen.

Eerlijkheid

Meer
verkennen

Gemeenschap

Bronnen

CMP#901 geeft
gedetailleerde
informatie over
belangenconflicten.

Als u een belangenconflict hebt, of als er zich een situatie voordoet waardoor
het lijkt alsof u een belangenconflict hebt, moet u de situatie aan uw manager
melden. Uw manager zal de kwestie bespreken met het Bureau Ethiek en
Naleving, zodat het conflict kan worden beoordeeld en passende maatregelen
kunnen worden genomen. Openbaarmaking van alle feitelijke of potentiële
conflictsituaties is verplicht.

Spot
light
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Vergeet niet dat het niet mogelijk is om elk potentieel
scenario van belangenverstrengeling op te sommen.
Als u niet zeker weet of een situatie een conflict
vertegenwoordigt, vraag het dan aan uw manager,
HRBP of het Bureau Ethiek en Naleving.
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Snelle

controle

Wat
als?

U benaderd bent om zitting te nemen in de
raad van bestuur van een ander bedrijf.
U moet uw manager informeren om de situatie te
beoordelen en advies te krijgen over of u de functie
kunt accepteren. Meld vervolgens de positie aan
Ethiek en Naleving. We moeten de positie volledig
begrijpen voordat we kunnen bevestigen dat deze geen
belangenconflict met uw positie bij NCR zal creëren.

Een belangenconflict kan zich voordoen wanneer:
-

-

-

NCR Corporation | Gedragscode | 2022

U extra werk aanneemt dat uw aandacht afleidt van uw
NCR-verantwoordelijkheden. Het is wellicht onmogelijk om
beide taken volledig en getrouw uit te voeren.
U toezicht houdt op of zakendoet met iemand met wie
u een nauwe persoonlijke relatie hebt, of als u en een
familielid in dienst zijn bij dezelfde NCR-organisatie.
Dit kan een feitelijk of schijnbaar belangenconflict
veroorzaken, omdat mensen vriendjespolitiek kunnen
veronderstellen, ongeacht of daar al dan niet sprake van is.
U investeert in een van onze leveranciers, klanten,
zakenpartners of concurrenten.
U de naam van NCR of onze eigendommen of informatie
gebruikt, zonder goedkeuring, om een liefdadigheids-,
professionele of gemeenschapsorganisatie te
ondersteunen.
U grijpt de kans aan voor uzelf een zakelijke kans grijpt
terwijl die aan NCR toebehoort.
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Nauwkeurigheid en bewaring van Bedrijfsgegevens
We zijn verplicht om volledige en nauwkeurige bedrijfsdocumentatie bij te houden en zo te voldoen aan financiële, wettelijke en
managementverplichtingen. We gebruiken deze informatie om te voldoen aan onze verplichtingen jegens klanten, leveranciers,
aandeelhouders, werknemers en overheidsinstanties. Iedereen moet onze interne controles en procedures volgen om ervoor te zorgen dat
alle transacties naar behoren zijn geautoriseerd, dat onze activa worden beschermd tegen ongeoorloofd of ongepast gebruik en dat alle
transacties naar behoren worden geregistreerd en gerapporteerd in overeenstemming met ons interne beleid en de toepasselijke wetgeving.

Onze financiële rapportage moet tijdig en nauwkeurig zijn en
ondersteund zijn door de juiste onderliggende gegevens en
documenten.
U moet onze Corporate Controller of uw regionale Controller op de
hoogte stellen als u belangrijke niet-financiële informatie of financiële
informatie ontdekt die van invloed is op het bedrijf of informatie die
kan leiden tot winst of verlies voor het bedrijf. Het Bureau Ethiek
en Naleving kan u helpen uw melding te doen. Deze informatie
moet correct worden geregistreerd, verwerkt, samengevat en
gerapporteerd aan het senior management om tijdige beslissingen
over vereiste openbaarmakingen mogelijk te maken.
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Correcte bewaring van documenten
is belangrijk om ervoor te zorgen dat
documenten systematisch worden
bijgehouden en beschikbaar zijn om te
voldoen aan zakelijke, overheids- en andere
vereisten.

CFAP #111 is ons
beleid inzake het
bewaren van
documenten.

Meer

verkennen
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Vertrouwelijke informatie
Vertrouwelijke informatie omvat alle niet-openbare informatie en alle informatie die,
indien openbaar gemaakt, anderszins schadelijk zou zijn voor de eigenaar of zijn klanten.
Vertrouwelijke informatie, inclusief onze eigen vertrouwelijke informatie en vertrouwelijke
informatie die aan ons is toevertrouwd, mag niet openbaar worden gemaakt, zelfs niet
binnen het bedrijf, behalve zoals vereist door de wet of zoals toegestaan door ons beleid.
Als u een legitiem zakelijk doel hebt om vertrouwelijke informatie openbaar te maken,
raadpleeg dan de Juridische afdeling om passende bescherming te bieden voorafgaand
aan de openbaarmaking.

CMP#926 biedt
aanvullende details
met betrekking tot
vertrouwelijke
informatie.
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Meer
verkennen
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Snelle

controle

Enkele voorbeelden van vertrouwelijke informatie zijn:

Spot
light

Het handhaven van de
vertrouwelijkheid binnen
NCR is belangrijk.
Soms beschikt u over
vertrouwelijke informatie
die niet binnen het bedrijf
mag worden gedeeld, zoals
personeelsgegevens en
strategische plannen.
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-

Handelsgeheimen en knowhow
Onderzoek en ontwikkeling, inclusief uitvindingen, octrooiaanvragen en
technische en laboratoriumnotitieboeken
Klanten-, aandeelhouders- en leverancierslijsten en -informatie
Informatie over netwerkbeheer
Vertrouwelijke productieprocessen of -procedures
Broncode
Bedrijfs-strategieën en -resultaten, productplannen, informatie over
onaangekondigde producten of diensten, concepten en ontwerpen,
marketingplannen, prijsstelling en financiële gegevens
Vertrouwelijke organisatorische informatie, inclusief organigrammen
Vertrouwelijke informatie die NCR verkrijgt van derden.
Informatie over mogelijke overnames of afstotingen
Financiële vooruitzichten en prognoses van het bedrijf
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Naleving van wetten,
deze Code en beleid
U moet zich houden aan deze Code, onze gedeelde waarden, al onze
interne beleidslijnen en alle toepasselijke wet- en regelgeving bij het
uitvoeren van activiteiten voor NCR. U mag niemand aanzetten tot of
helpen bij het schenden van deze Code, onze gedeelde waarden, al onze
interne beleidslijnen en/of alle toepasselijke wet- en regelgeving bij het
uitvoeren van activiteiten voor NCR.
Het niet kennen van deze Code of de vereisten van een bepaald beleid is
geen excuus voor een schending.

Spot
light
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Uw manager kan u niet de opdracht geven om
het NCR-beleid te schenden. Als u zich zorgen
maakt dat een NCR-beleid in strijd is met
wettelijke vereisten, escaleer uw zorgen dan naar
het Bureau Ethiek en Naleving.
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EERLIJKHEID
Anti-omkoping en anticorruptie
Concurrentie
Beleggingsregels en ‘Handel met
voorkennis’
Naleving van handelsvoorschriften
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Anti-omkoping en anticorruptie
Als wereldwijd bedrijf zijn we onderworpen aan vele anti-omkopings- en anticorruptiewetten, waaronder de
Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act en de Britse Bribery Act. Deze wetten verbieden het direct of indirect
verstrekken, beloven of ontvangen van iets van waarde aan of van een derde partij om haar oordeel of gedrag te
beïnvloeden.
Het overtreden van anti-omkopings- en anticorruptiewetten
kan leiden tot hoge boetes en straffen en kan ernstige
schade toebrengen aan onze reputatie. Naast het
beschadigen van onze reputatie, kan het overtreden van
anticorruptiewetten zowel u als het bedrijf onderwerpen aan
zware civiele en strafrechtelijke sancties.

U mag geen steekpenningen beloven of verstrekken aan of ontvangen
van een persoon. U moet elke poging om steekpenningen te geven of
te ontvangen onmiddellijk melden aan ons Bureau Ethiek en Naleving.
Faciliterende betalingen, betalingen om routinematige, wettige
handelingen veilig te stellen of te bespoedigen, zijn ook verboden.
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Spot
light

Koop niemand om, op
welk moment en om
welke reden dan ook.

CMP#904 stelt onze
verwachtingen
voor zakelijk
gedrag.

Meer
verkennen
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Zaak 1 – LM Ericsson
In 2019 stemde Ericsson, een internationaal telecombedrijf,
ermee in om meer dan $ 1 miljard te betalen aan de SEC en
DOJ om beschuldigingen op te lossen dat het de Amerikaanse
anticorruptiewetten heeft overtreden door deel te nemen aan
een grootschalige omkopingszaak.

Zaak 2 – Goldman Sachs Group, Inc.
Goldman Sachs Group, Inc., betrokken bij de ‘1Malaysia
Development Berhad’ (1MDB)-smeergeldhandel, stemde
er in 2018 mee in meer dan $ 1 miljard te betalen om in de
SEC-beschuldigingen te schikken dat het bepalingen van de
FCPA overtrad.

Zaak 3 – Novartis AG
In 2020 kwamen het Zwitserse bedrijf Novartis AG en een
voormalige dochteronderneming overeen om meer dan $
340 miljoen aan strafrechtelijke en regelgevende sancties te
betalen om SEC- en DOJ-kosten op te lossen die voortvloeiden
uit omkopingsgedrag in meerdere rechtsgebieden.
NCR Corporation | Gedragscode | 2022
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Concurrentie
We gaan eerlijk om met onze klanten, leveranciers, strategische
partners, werknemers en concurrenten. We concurreren krachtig,
maar altijd eerlijk en ethisch. Onze successen komen voort uit de
kracht van onze mensen, producten en diensten, niet uit oneerlijke
zakelijke praktijken. U mag geen bedrog of verkeerde voorstelling
van zaken gebruiken in uw handelingen namens het bedrijf en geen
misbruik maken van vertrouwelijke informatie. Daarnaast moet er
speciale zorg worden besteed aan het omgaan met overheidsklanten.
We kiezen leveranciers op basis van verdienste, rekening houdend met
factoren zoals prijs, kwaliteit, leveringscapaciteit, technologie, ontwerp
en reputatie voor service en integriteit.

Spot
light

Activiteiten die gepast kunnen zijn bij het werken
met klanten uit de private sector kunnen als
ongepast en zelfs onrechtmatig worden beschouwd
bij het omgaan met overheidswerknemers.
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Snelle

controle
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-

GEEN Wederzijdse Overeenkomsten – indien de eerste
partij van een tweede partij zal kopen, op voorwaarde dat
de tweede partij van de eerste partij zal kopen.

-

GEEN markttoewijzing – overeenkomsten om markten
met derden te 'verdelen' of toe te wijzen.

-

GEEN biedingsrotatie – samenwerken met een concurrent
om hen in staat te stellen een kans te winnen in ruil voor
hun samenwerking voor het winnen van een andere kans
door ons.

-

GEEN prijsafspraken – afspreken met derden om prijzen
op een bepaald niveau vast te stellen of om bepaalde
marktomstandigheden te handhaven.

-

GEEN weigeringen om zaken te doen – afspreken met
derden om te weigeren zaken te doen met een specifieke
klant, leverancier of groep klanten of leveranciers, in strijd
met de wet.

-

GEEN misbruik van grootte – marktmacht gebruiken om
kleinere concurrenten op ongepaste wijze te benadelen.

-

GEEN misbruik van gegevens – gegevensanalyse
gebruiken voor ongepaste of onrechtmatige doeleinden.
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Beleggingsregels en ‘Handel met voorkennis’
U mag niet, direct of indirect, handelen in onze effecten terwijl u in het
bezit bent van ‘materiële niet-openbare informatie’ over het bedrijf.

Spot
light

Materiële niet-openbare informatie wordt
over het algemeen gedefinieerd als alle
informatie die niet algemeen openbaar
is gemaakt aan het publiek en die een
investeerder waarschijnlijk zal beïnvloeden
om aandelen van een bedrijf te kopen,
verkopen of aan te houden.
Het kunnen overname- of afstotingsplannen
zijn; werkelijke of verwachte financiële
informatie die nog niet openbaar is; nieuwe
contracten, producten of ontdekkingen;
belangrijke organisatorische veranderingen;
of andere bedrijfsplannen.

NCR Corporation | Gedragscode | 2022

Het is u ook verboden om direct of indirect te handelen in
de effecten van andere beursgenoteerde bedrijven, zoals
klanten en verkopers, op basis van belangrijke niet-openbare
informatie. Het is illegaal en in strijd met het beleid om
belangrijke niet-openbare informatie over NCR of een ander
bedrijf te delen met vrienden, familieleden of andere derden
(dit wordt "tippen" genoemd). U mag niet deelnemen aan een
transactie waarbij u kunt profiteren van de speculatieve korte
termijn schommelingen in de waarde van onze effecten.
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Snelle

controle

CMP#922 is ons
beleid inzake
handel met
voorkennis.
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Meer
verkennen

-

Verstrek nooit belangrijke niet-openbare informatie over NCR of andere
bedrijven die u kent via uw werk bij NCR

-

Beperk de toegang tot belangrijke niet-openbare informatie over
NCR of andere bedrijven tot die werknemers die die informatie om
zakelijke redenen “moeten weten” (dergelijke personen kunnen worden
geïdentificeerd in een geheimhoudingsovereenkomst)

-

Adviseer of moedig een andere persoon niet aan om te handelen in
aandelen van een bedrijf als u beschikt over belangrijke niet-openbare
informatie over dat bedrijf

-

Koop of verkoop nooit NCR-effecten of openbaar verhandelde
aandelen van een ander bedrijf terwijl u in het bezit bent van materiële
informatie, ongeacht of er al dan niet een black-out periode op komst is
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Naleving van handels
voorschriften

Als wereldwijd bedrijf moeten we ons bewust zijn van internationale
handelswetten die de import en export van onze producten en diensten
reguleren. Importwetten bepalen doorgaans wat in een land mag worden
ingevoerd, hoe de artikelen moeten worden gemerkt, hoe de ingevoerde
goederen moeten worden getaxeerd en welke rechten moeten worden
betaald.
Exportwetten bepalen doorgaans of export van een goed of dienst is
toegestaan en hoe het kan worden geëxporteerd. Handelswetten zijn van
toepassing op alle aspecten van de handel, inclusief toegangsbeperkingen,
inkoopvereisten, economische sancties en embargo's, en antiboycotvereisten.
U mag alleen producten en diensten importeren of exporteren met
behulp van processen die zijn goedgekeurd door de afdeling Trade
Compliance (Handelsnaleving).

Spot
light

Als er een conflict lijkt te zijn tussen wetten,
gebruiken of lokale praktijken, vraag dan om hulp
van de afdeling Trade Compliance –
Brokers.ImportNCR@ncr.com
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Snelle

controle
Exportwetten vereisen doorgaans de volgende
vragen:
- Wat is de te exporteren grondstof, software of
technische informatie?
- Aan wie zal de grondstof, software of
- informatie worden verstrekt en mogen ze deze
inzien of ontvangen?
- Waar wordt het product geëxporteerd?
- Hoe wordt het product gebruikt?
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U bent zich aan het
voorbereiden op uw
zakenreis en een collega
vraagt u om een artikel
mee te nemen om te testen
in ons kantoor in een ander
land. Wat moet u doen?

Bronnen

Wat
als?

Hoewel het eenvoudig is om een artikel in uw
tas te stoppen en naar een ander land te reizen,
zijn er specifieke vereisten om dit rechtmatig te
doen. Het handmatig vervoeren van commerciële
goederen, professionele apparatuur of andere aan
NCR gerelateerde goederen tijdens het reizen is
onderworpen aan de export-/importwetten van de
VS en andere landen.
Hoewel de wetten van de VS en andere landen
kunnen toestaan om persoonlijke items (zoals
laptops, mobiele telefoons, digitale opslagapparaten
en commerciële versleutelingsproducten) in uw
persoonlijke bagage te vervoeren, is voorafgaande
goedkeuring vereist voor het vervoer van
commerciële goederen in uw persoonlijke bagage.
Voor goedkeuring en advies over hoe u dit
wettelijk kunt doen, neemt u contact op met Trade
Compliance van de juridische afdeling.
NCR Corporation | Gedragscode | 2022
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GEMEENSCHAP
Non-discriminatie en gelijke behandeling
Veilige werkomgeving
Geschenken en bijdragen
Mensenrechten
Sociale media
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Non-discriminatie,
intimidatie en gelijke
kansen op werk
We staan geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie toe
op basis van ras, huidskleur, afkomst, religie, geloof, nationale
afkomst, geslacht, genderidentiteit of -uitdrukking, sekse, leeftijd,
handicap (fysiek of mentaal), seksuele geaardheid, burgerlijke
staat, zwangerschap, medische aandoening, genetische informatie,
veteranenstatus of enige andere basis die door de wet wordt
beschermd.
Alle werkgerelateerde beslissingen moeten gebaseerd zijn op legitieme
functie gerelateerde factoren, waaronder kwalificaties, ervaring,
vaardigheden en prestaties.

Eerlijkheid

Gemeenschap

Bronnen

Respect is de basis
van ethisch gedrag en wederzijds respect
versterkt goede relaties.
Wederzijds respect is het op een respectvolle manier
accepteren van verschillen in situaties waarin
twee mensen het misschien niet met elkaar eens zijn. Elkaar
het recht geven om gehoord te worden en dezelfde
kansen te hebben als alle anderen, ongeacht hun
verschillen. Het hebben van wederzijds respect omvat het
erkennen van verschillen, het begrijpen van de betekenis
ervan en het reageren met bewustzijn, beleefdheid en zorg.
Een gebrek aan wederzijds respect kan leiden tot onethisch
gedrag zoals pesten of intimidatie.
Alle werknemers moeten werken aan het creëren van een
omgeving waarin iedereen zich welkom,
eerlijk behandeld en volledig ondersteund voelt om
zijn/haar best te doen.

Snelle

controle
NCR tolereert geen discriminatie of intimidatie.
Dit geldt voor iedereen, niet alleen voor onze mensen, maar ook
voor onze leveranciers, onze klanten en onze partners.

NCR Corporation | Gedragscode | 2022

36

Inhoud

Bewustzijn

Eigendom

Verantwoordelijkheid

Eerlijkheid

Gemeenschap

Bronnen

“Het karakter van ons bedrijf is gesmeed gedurende onze
136-jarige geschiedenis dankzij het wereldwijde karakter van
ons bedrijf, dat een sterke vertegenwoordiging heeft van vele
nationaliteiten, culturen en levenslopen.
We blijven voortbouwen op dit erfgoed en pleiten er sterk
voor om een rechtvaardigere en meer diverse samenleving
te bevorderen en achter iedereen te staan die waar dan ook
vreedzaam protesteert tegen haat, onrecht en onderdrukking.”
Mike Hayford, september 2020

Spot
light
Meer
verkennen

Onze CMP #701 behandelt
non-discriminatie
en gelijke kansen
op werk.
CMP#702 is ons
intimidatiebeleid.
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We tolereren geen gedrag
dat een intimiderende
of aanstootgevende
werkomgeving creëert.
We verbieden alle soorten
intimidatie en pesten,
inclusief fysiek, verbaal en
visueel.
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Veilige werkomgeving

Bij NCR hebben we een nultolerantiebeleid voor gewelddadige handelingen
of bedreigingen. Iedereen moet verdachte activiteiten melden, inclusief
bedreigingen en daadwerkelijke gewelddadigheden die zich voordoen tijdens het
zakendoen, zowel op als buiten onze bedrijfsterreinen. We verbieden het bezit
van wapens op de werkplek.
We verbieden het/de onwettig(e) gebruik, bezit, distributie of verkoop van
gereguleerde stoffen op onze locaties, in onze voertuigen en tijdens het
zakendoen of het vertegenwoordigen van het bedrijf.
U mag tijdens het zakendoen niet onder invloed zijn van alcohol of marihuana,
zelfs niet wanneer het gebruik rechtmatig is. Als alcohol is toegestaan tijdens
sociale evenementen, wordt van u verwacht dat u uw gezond verstand en
matiging gebruikt.
Iedereen moet zich houden aan de gezondheids- en veiligheidspraktijken
die zijn vastgesteld door de wet, Human Resources en Global Security en
moet ongevallen, letsel en bekende of vermoede onveilige omstandigheden,
procedures of gedrag melden.

NCR Corporation | Gedragscode | 2022

Eerlijkheid

Gemeenschap

Bronnen

Snelle

controle
Onthoud dat sociale
evenementen, zoals
viering van feestdagen
vanuit het bedrijf,
klantevenementen
en happy hours op
kantoor (vrijmibo),
werkevenementen zijn
waar deze Code van
toepassing is.

CMP#219 is ons
Beleid inzake
een drugsvrije
werkplek.

Meer
verkennen
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Geschenken en bijdragen
Incidentele geschenken die geen risico vormen voor het creëren van een
feitelijk of schijnbaar belangenconflict of het schenden van anti-omkopingsof anticorruptiewetten, zijn toegestaan. Over het algemeen mag u alleen
geschenken ontvangen en geven die niet frequent zijn, bescheiden van waarde
zijn, in overeenstemming zijn met lokale zakelijke praktijken en nauwkeurig
worden gerapporteerd in onze boeken en bescheiden.
U mag niet om geschenken vragen, geschenken geven of ontvangen in ruil
voor iets, of extravagante of overdadige geschenken geven of ontvangen. Alle
geschenken moeten zijn toegestaan door ons Beleid inzake belangenconflicten,
Beleid inzake normen voor zakelijk gedrag en Beleid inzake geschenken en
entertainment.

Spot
light

Deze beleidslijnen en regels zijn van toepassing op
"alles van waarde", een term die veel breder is dan wat
we normaal gesproken zien als geschenken. Het kan
leningen, donaties aan favoriete liefdadigheidsinstellingen
of toegang tot vertrouwelijke informatie omvatten.
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Het geven en ontvangen van geschenken aan/van
overheidsfunctionarissen en -werknemers is onderworpen
aan aanvullende regels. U moet voorafgaande schriftelijke
toestemming krijgen van de Juridische afdeling en de afdeling
Overheidsrelaties voordat u een dergelijk geschenk geeft of
accepteert en voordat u een bijdrage of donatie doet aan
politieke partijen, activiteiten of initiatieven met behulp van
bedrijfsfondsen of andere eigendommen.

Snelle

controle
Alle geschenken en donaties aan
liefdadigheidsorganisaties vereisen
voorafgaande schriftelijke toestemming van de
NCR Foundation.
U kunt contact opnemen
met NCR Foundation via
e-mail of het
goedkeuringsformulier
voor liefdadigheidssponsoring hier
downloaden.

NCR Corporation | Gedragscode | 2022

Meer
verkennen

Ons CMP #912 spreekt over hoe om
te gaan met situaties gerelateerd aan
geschenken en entertainment
op de werkplek.
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Mensenrechten
We verbieden mensenhandel of dwangarbeid van welke aard
dan ook ten strengste, inclusief maar niet beperkt tot sekshandel,
schuldslavernij, dwangarbeid en kinderarbeid.
We staan het volgende niet toe:
- het tewerkstellen van personen onder de wettelijke
arbeidsleeftijd,
- de uitvoering van gevaarlijk werk door werknemers jonger dan
18 jaar;
- lijfstraffen en de dreiging met lijfstraffen;
- het eisen van waarborgsommen door werknemers, het
achterhouden van hun identiteits- of immigratiedocumentatie
en elke andere handeling die werknemers kan beperken om
hun dienstverband vrijwillig te beëindigen.

CMP#927 is ons
mensenrechten
beleid.
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Meer

verkennen
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We streven ernaar om:
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-

eerlijke compensatie te bieden aan alle werknemers, functionarissen en
directeuren die voldoen aan de minimumnormen die door de toepasselijke
wetgeving zijn vastgesteld of deze overtreffen, inclusief de betaling van
overuren;

-

de dagelijkse en wekelijkse werktijden te beperken tot of onder de limieten
die zijn vastgesteld door de toepasselijke wetgeving, ervoor te zorgen dat
alle overuren redelijk zijn en het evenwicht tussen werk en privéleven wordt
bereikt;

-

de rechten te respecteren van werknemers op vrijheid van vereniging en
collectieve onderhandelingen in de volledige mate waarin het toepasselijk
recht voorziet;

-

interne en externe recruiters te gebruiken met voldoende training om
naleving van deze Code te ondersteunen.
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Verantwoordelijkheid

Gemeenschap

Bronnen

Sociale media
Speciale zorg moet worden besteed aan het gebruik van sociale media, professioneel
of persoonlijk, wanneer uw account in verband wordt gebracht met NCR. Hoewel NCRmedewerkers vrij zijn om hun gedachten en meningen te uiten, moet u onthouden
dat uw activiteit invloed kan hebben op NCR en haar reputatie. Activiteiten op sociale
media die uw vertrouwelijkheids verplichtingen schenden of de reputatie van NCR
negatief beïnvloeden, kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen.
Post alstublieft! We moedigen werknemers aan om berichten op sociale media te
plaatsen. Verspreid het nieuws over NCR en neem deel aan de #NCRLife hashtag.
controle

Snelle

Klik op groene logo's aan de
rechterkant om de nieuwste
berichten op onze
officiële kanalen te bekijken!

Spot
light

Affiliatie openbaar
maken:
Als werknemers op sociale
media over NCR praten,
MOETEN ze hun relatie met
NCR bekendmaken op hun
profiel of in het bericht - dit
is wettelijk vereist.

Gebruik uw gezond verstand: Niets is echt privé,
ongeacht uw privacy-instellingen, dus plaats gewoon
niets waarvan u niet zou willen dat uw werkgever het
zou zien, inclusief iets over NCR dat vertrouwelijk is.
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BRONNEN
Deze Code is onze gids en ons referentiepunt voor het handhaven van onze gedeelde waarden. Het bepaalt de minimumnormen voor het
naleven van onze gedeelde waarden tijdens het zakendoen. Het is geen arbeidsovereenkomst. Het dekt niet elke vereiste van ons interne
beleid, wettelijke en regelgevende verplichtingen of lokale regels of procedures.
Als u vragen hebt over uw ethische verplichtingen, moet u deze stellen aan het Bureau Ethiek en Naleving.
U kunt op drie manieren contact opnemen met het NCR Bureau Ethiek en Naleving.
Alle methoden zijn 24x7 beschikbaar:
1. Doe een online Alert-Line-melding. Klik op de link Alert Line op de
startpagina van Bridge of scan de QR-code aan de rechterkant om toegang
te krijgen tot de site van onze externe Alert Line-provider, Navex Global, Inc.
De site geeft u instructies over het opstellen van een online melding en zal
u ook in staat stellen om bijlagen bij uw melding in te dienen.
2. Bel de Alert Line. U kunt telefonisch contact opnemen met de externe Alert
Line-provider van NCR. De Alert Line ondersteunt vele talen.
-

In de VS: Bel gratis 1-888-256-5678

-

Alle andere landen: Bel het toepasselijke AT&T USA Direct-nummer voor
uw land. Zodra u AT&T Direct hebt geopend, belt u 1-888-256-5678.

3. Stuur een e-mail rechtstreeks naar de mailbox van Ethiek en Naleving op
CE230007@ncr.com. Deze methode is vaak geschikt voor vragen over het
toepassen van een NCR-beleid.
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Snelle

controle
U kunt Ethiek en Naleving
per e-mail bereiken op
ComplianceOffice.Ethics@NCR.com
of via de Alert Line –

