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Nuo 1905 m. naudodamiesi mokslo pasiekimais ir gamtiniais ištekliais 
kuriame produktus, kurių reikia pasauliui. Dabar žengiame pirmyn kaip 
pasaulinė visiškai integruota aliuminio įmonė – novatoriška ir tvari.

„Hydro“ organizacijoje mums rūpi tai, ką darome ir kaip tai darome. Savo 
klientams ir visiems suinteresuotiems asmenims norime parodyti, kad 
mūsų produktai ir sprendimai sukurti pačiu atsakingiausiu budu – taupiai 
naudojant išteklius ir energiją, darant kuo mažesnį poveikį aplinkai ir 
klimatui, gerbiant žmogaus teises ir darbuotojų teises, laikantis galiojan-
čių įstatymų ir reglamentų.

Suinteresuotųjų asmenų lūkesčiai dėl atsakingo verslo vykdymo nuolat kei-
čiasi. Ir nors mūsų pagrindiniai principai ir standartai nesikeičia, reguliariai 
atnaujiname savo Elgesio Kodeksą, kad užtikrintume tolesnį tobulėjimą.

Šis Elgesio Kodeksas pagrįstas mūsų vertybėmis – Rūpestingumas, Drąsa 
ir Bendradarbiavimas (angliškai Care, Courage, Collaboration). Elgesio 
Kodekse nustatyti principai, standartai ir reikalavimai rodo, koks svarbus 
mums atsakingas įmonės elgesys. Elgesio Kodeksas yra skirtas padėti 
jums priimti tinkamus sprendimus dėl savęs ir dėl „Hydro“. 

Tikiuosi, kad visi atidžiai perskaitysite naująjį Elgesio Kodeksą ir laiky-
sitės sutartų reikalavimų. Tik tokiu būdu mes ir toliau būsime pripažinti 
patikima kompanija.

Dirbti nuosekliai ir atsakingai, visuomet išlaikant vientisumą, būnant geru 
verslo piliečiu yra ne tik vienintelis perspektyvus būdas - tai yra “The Hydro 
Way” - „Hydro“ veiklos pagrindas.

Kviečiu susipažinti su mūsų naujuoju Elgesio Kodeksu.

Hilde Merete Aasheim 
Prezidentė ir generalinė direktorė

Mieli  
kolegos
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1.1	 Mūsų	įsipareigojimas	užtikrinti	 
atitiktį	ir	laikytis	sąžiningumo	normų

Elgesio Kodeksas atspindi mūsų nenutrūkstamą įsipareigojimą 
laikytis įstatymų ir verslo etikos nuostatų, kad ir kur dirbtume 
ar vykdytume veiklą „Hydro“ vardu. Šis Elgesio Kodeksas yra 
mūsų pastangų elgtis tinkamai ir sąžiningai pagrindas. Elgesio 
Kodeksas yra skirtas padėti jums priimti tinkamus sprendimus 
dėl savęs ir dėl „Hydro“. Kadangi esate „Hydro“ darbuotojas, 
privalote laikytis Elgesio Kodekse nustatytų taisyklių ir, atlik-
dami visus su bendrove susijusius darbus, visuomet stengtis 
vadovautis sveiku protu, būti rūpestingi ir atidūs. Ši Elgesio 
Kodekso versija pakeičia visas ankstesnes Elgesio Kodekso ver-
sijas. Ji yra patvirtinta „Norsk Hydro ASA“ direktorių valdybos.

Elgesio	Kodekso	taikymas	
Kadangi esame pasaulinė įmonė, turime veikti laikydamiesi 
šalių, kuriose dirbame, įstatymų ir teisės aktų. 

Šiame Elgesio Kodekse nuoroda „Hydro“ arba „bendrovė“ 
reiškia bendrovę „Norsk Hydro ASA“ ir visos jai priklausan-
čios dukterinės įmonės. Elgesio Kodeksas galioja visiems 
„Hydro“ darbuotojams (nepriklausomai nuo vietos), laikina-
jam personalui, konsultantams ir kitiems asmenims, kurie 
dirba įmonės „Hydro“ vardu ar atstovauja šiai įmonei, taip pat 
įmonės valdybos nariams. Šis Elgesio Kodeksas taip pat tai-
komas ir įmonių, kurios iš dalies priklauso „Hydro“, darbuo-
tojams, jei tai patvirtina šių įmonių valdybos ir tiek, kiek šios 
valdybos numato. Juridiniams asmenims, kuriuose „Hydro“ 
turi mažiau nei 100 procentų balsavimo teisių, „Hydro“ 
atstovai įmonės valdybose ar kituose valdymo organuose 
veikia vadovaudamiesi „Hydro“ Elgesio Kodeksu ir stengiasi 
įgyvendinti čia išdėstytus principus.

Nukrypimai	nuo	Elgesio	Kodekso
Visi prašymai nukrypti nuo šio Elgesio Kodekso reikalavimų 
svarstomi Prezidento ir Vykdančiojo Direktoriauspagal pa-
saulinę direktyvą „The Hydro Way and Governance System“. 
Tais atvejais, kai nukrypimai liečia Prezidentą, Vykdantįjį 
Direktorių ar bet kurį kitą direktorių, nukrypimai svarstomi 
įmonės valdybos.

1.2	 Mūsų	pareigos

Iš visų darbuotojų tikimasi, kad prisidės prie etiškos aplinkos 
kūrimo suprasdami „Hydro“ Elgesio Kodeksą ir pripažindami 
„Hydro“ įsipareigojimus vykdyti reikalavimus ir būti sąžinin-
gais, taip pat vykdydami atitikimąreikalavimams ir išveng-
dami jų pažeidimų. Turite vengti veiksmų, pažeidžiančių 
šio Elgesio Kodekso nuostatas, ir neskatinti kitų taip elgtis, 
netgi jei tokie pažeidimai esant tam tikroms aplinkybėms gali 
atrodyti palankūs bendrovei. 

Darbuotojų	pareigos
Tikimasi, kad bendrovės „Hydro“ darbuotojai savo veiklą 
vykdys sąžiningai ir skaidriai, o bendraudami su klientais, 
verslo partneriais, bendradarbiais ir kitomis suinteresuoto-
mis šalimis rodys įsipareigojimą laikytis aukščiausių etikos 
standartų. Kiekvienas darbuotojas įsipareigoja:

• visada elgtis pagal Elgesio Kodeksą, kitus valdymą apibrė-
žiančius dokumentus, darbo taisykles, galiojančius įstaty-
mus ir teisės aktus;

• vengti bet kokios veiklos, kuri gali atrodyti neetiška  
arba nelegali;

1 Mūsų Elgesio Kodekso 
supratimas ir jo 
nuostatų laikymasis
Šis Elgesio Kodeksas grindžiamas „Hydro“ vertybėmis. Jis kartu su „Hydro“ politika 
ir procedūromis bei taikytinais įstatymais ir kitais teisės aktais apibrėžia elgesį, kurį 
laikome atsakingu.
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Iš visų darbuotojų tikimasi, kad prisidės prie etiškos 
aplinkos kūrimo suprasdami „Hydro“ Elgesio Kodeksą 
ir pripažindami „Hydro“ įsipareigojimus vykdyti 
reikalavimus ir būti sąžiningais, taip pat vykdydami 
atitikimąreikalavimams ir išvengdami jų pažeidimų. 
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• nedelsdamas klausti ir ieškoti pagalbos, jei nėra užtikrintas 
dėl tam tikros Elgesio Kodekso dalies reikšmės arba susidū-
rė su etiškumo klausimu ar problema;

• nedelsdamas išreikšti susirūpinimą, susijusį su galimais 
Elgesio Kodekso, kitų valdymą apibrėžiančių dokumen-
tų, darbo taisyklių, galiojančių įstatymų ir teisės aktų 
pažeidimais;

• visapusiškai ir sąžiningai bendradarbiauti atliekant vidinį 
įmonės tyrimą;

• nekeršyti asmenims, kurie siekdami gero išreiškė 
susirūpinimą;

• dalyvauti rengiamuose atitikties gairių mokymuose. 

Lyderių,	aukščiausių	 
vadovų	ir	tiesioginių	vadovų	pareigos
Mūsų lyderiams, aukščiausiems vadovams ir tiesioginiams 
vadovams tenka papildoma pareiga užtikrinti, kad veikla, už 
kurią jie atsakingi, būtų atliekama laikantis šio Elgesio Ko-
dekso, kitų valdymą apibrėžiančių dokumentų bei galiojančių 
įstatymų ir teisės aktų. Bendrovės „Hydro“ lyderiai, aukščiau-
si vadovai ir tiesioginiai vadovai turi:

• rodyti tinkamą pavyzdį ir atlikti teigiamą vaidmenį, kuris 
skatintų darbuotojus laikytis Elgesio Kodekso ir atvirai, 
skaidriai ir sąžiningai atlikti savo darbą;

• atvirai aptarti Elgesio Kodekso reikalavimus su savo 
komandos nariais ir užtikrinti, kad jie suprastų ir laikytųsi 
jo standartų;

• stiprinti etikos ir reikalavimų laikymosi svarbos pajautimą;
• sukurti patikimą darbo aplinką, kurioje darbuotojai jaus-

tųsi patogiai pranešdami apie problemas ir gautų tinkamą 
pagalbą bei patarimų;

• sukurti etišką aplinką, kurioje būtų skatinamas taisyklių 

laikymasis, informavimas apie problemas bei klausimų 
uždavimas ir draudžiamas kerštavimas; 

• nedelsdami imti tirti gautą iš darbuotojo informaciją 
apie įtariamą nusižengimą ir apie tai pranešti gamyklos 
ar vietos vadovui, personalo, atitikties ar teisės skyriaus 
darbuotojams.

• pripažinti ir apdovanoti darbuotojus, kurie tvirtai laikosi 
Etikos Kodekso nuostatų ir skatina kitus jų laikytis ir 
etiškai elgtis.

Patvirtinimas	
Visi darbuotojai periodiškai turi patvirtinti, kad perskaitė ir 
suprato Elgesio Kodeksą, kad laikysis Elgesio Kodekso stan-
dartų ir kad sutinka pranešti apie bet kokį įtariamą nusižengi-
mą naudodamiesi galimomis pranešimo priemonėmis.

1.3	 Kreipimasis	pagalbos,	susirūpinimo	išreiškimas	 
ir	pranešimas	apie	galimą	pažeidimą

Įmonė „Hydro“ yra įsipareigojusi sukurti patikimą aplinką, 
kurioje darbuotojai jaustųsi patogiai užduodami klausimus, 
kreipdamiesi patarimo, išreikšdami susirūpinimą ir praneš-
dami apie galimą nusižengimą. Jūsų klausimai ir rūpesčiai 
vertinami labai rimtai, tad raginame sąžiningai juos kelti. 
Konkreti informacija jūsų keliamu klausimu padėtų užtikrinti 
tinkamus tolesnius veiksmus.

Mūsų visų pareiga – nedelsiant kalbėti apie etikos problemas 
ir įtariamus pažeidimus. Paprastai turėtumėte aptarti savo 
problemas ir skundus su savo vadovu. Jei dėl kokios nors 
priežasties jaučiatės nepatogiai pranešdami apie problemą 
savo tiesioginiam vadovui arba jei manote, kad jūsų tiesiogi-

Mūsų visų pareiga – nedelsiant kalbėti apie etikos 
problemas ir įtariamus pažeidimus. Paprastai 
turėtumėte aptarti savo problemas ir skundus su 
savo vadovu. 
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„Hydro“ netoleruoja keršto veiksmų prieš asmenis, 
kurie sąžiningai užduoda klausimą, išreiškia 
susirūpinimą, praneša apie įtariamą nusižengimą arba 
dalyvauja vidiniame įmonės tyrime. 
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nis vadovas netinkamai reagavo į jūsų išreikštą susirūpinimą, 
galite apie problemas pranešti:

• savo vadovo vadovui,
• savo profesinės sąjungos atstovui ar atstovui,  

atsakingam už saugą,
• savo gamyklos ar vietos vadovui,
• bet kuriam personalo skyriaus darbuotojui,
• bet kuriam teisės skyriaus darbuotojui, 
• bet kuriam atitikties skyriaus darbuotojui,
• bet kuriam už aplinkos ir sveikatos apsaugą bei  

saugą atsakingam darbuotojui,
• bet kuriam darbuotojui, atsakingam už įmonės  

vidaus auditą.  

Jeigu jaučiatės nepatogiai pranešdami apie problemą bet 
kuriam prieš tai minėtam darbuotojui, galite pasinaudoti 
įmonės „AlertLine“. Informaciją apie problemą galite pateikti 
„Hydro AlertLine“ šiais būdais:

• susisiekdami adresu Hydro.AlertLine.com, jeigu norite apie 
problemą pranešti internetu;

• paskambinę nemokamu telefono numeriu. Telefono 
numerius ir skambinimo instrukcijas galima rasti „AlertLi-
ne“ plakatuose, esančiuose „Hydro“ pastatuose, „Hydro“ 
intraneto svetainėje ir interneto svetainėje Hydro.AlertLine.
com. „AlertLine“ konfidencialiai valdo nepriklausoma tre-
čiosios šalies įmonė. „AlertLine“ veikia kasdien visą parą, 
todėl bet kada galite pranešti apie problemas. Jei jūsų vietos 
įstatymai to nedraudžia, apie problemą galite pranešti 
anonimiškai naudodamiesi „AlertLine“. Čia siūlomos ir 
vertimo į įvairias kalbas paslaugos. „AlertLine“ specialistai 
nedelsdami praneš apie jūsų problemą įmonės „Hydro“ 
audito skyriui, kuris imsis atitinkamų veiksmų.

Kerštas	netoleruojamas
„Hydro“ netoleruoja keršto veiksmų prieš asmenis, kurie sąži-
ningai užduoda klausimą, išreiškia susirūpinimą, praneša apie 
įtariamą nusižengimą arba dalyvauja vidiniame įmonės tyrime. 

Sąžiningumas reiškia nuoširdų tikėjimą, jog tikrai yra tam 
tikra problema.

Keršijimas – tai veiksmai, kurie priverčia asmenis bijoti 
pasisakyti arba yra nukreipti prieš asmenis, kurie pranešė 
apie tam tikras problemas. Keršijimas bet kokiam asmeniui 
už pranešimą apie problemą yra šio Elgesio Kodekso pažeidi-
mas. Kita vertus, piktavališki ar tyčiniai klaidingi pranešimai 
taip pat netoleruojami. Visiems asmenims, kurie sąmoningai 
dalyvauja keršijant arba sąmoningai pateikia melagingą 
pranešimą, taikomos drausminės nuobaudos, įskaitant darbo 
sutarties nutraukimą. Jeigu įtariate, kad darbo vietoje yra 
kerštaujama, nedelsdami apie tai praneškite naudodamiesi 
„Hydro AlertLine“ arba kitu būdu.

Sprendimų	priėmimas	laikantis	etikos	normų
Mes tikimės, kad jūs turėsite pakankamai informacijos ir 
stengsitės vadovautis sveiku protu priimdami verslo spren-
dimus įmonės „Hydro“ vardu. Susidūrę su etiško elgesio 
problema užduokite sau šiuos klausimus:

• Ar mano veiksmai teisėti?
• Ar mano poelgis atitinka „Hydro“ Elgesio Kodeksą ir kitus 

valdymo dokumentus?
• Ar turiu pakankamai informacijos, reikalingos priimti 

tinkamą sprendimą? Jei ne, ar pasinaudojau visais galimais 
pagalbos šaltiniais?

• Ar aš jausiuosi patogiai pateisindamas savo veiksmus 
savo bendradarbiams, savo tiesioginiam vadovui, šeimai ir 
draugams?

• Ar mano veiksmas teigiamai atspindi „Hydro“ reputaciją?  

Jei į šiuos klausimus negalite atsakyti „taip“ arba nesate tikri, 
nepriimkite sprendimo ir kreipkitės pagalbos, kuri padėtų 
jums priimti tinkamą sprendimą.

1.4	 Pažeidimai	ir	atsakomybė

Jums draudžiama imtis nelegalių ar neetiškų veiksmų, net 
jeigu tokių veiksmų vykdymas atrodytų tinkamas bendrovės 
labui arba jei jums taip pasielgti liepė tiesioginis vadovas ar 
kiti bendrovės darbuotojai. 

Apie įstatymų pažeidimus gali būti pranešta atitinkamoms 
teisėsaugos institucijoms. 

Šio Elgesio Kodekso pažeidimai netoleruojami, nes jų pasekmės 
jums ir bendrovei „Hydro“ gali būti labai rimtos, pavyzdžiui, 
drausminės nuobaudos, įskaitant darbo sutarties nutraukimą, 
baudžiamasis kaltinimas, didelės baudos ir žala reputacijai. 
Tokie pažeidimai gali kelti pavojų mūsų santykiams su kli-
entais, bendradarbiais, reguliavimo institucijomis bei verslo 
partneriais ir mes galime prarasti galimybę vykdyti veiklą.
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2.1	 Žmogaus	teisės	ir	darbo	teisės

„Hydro“ yra įsipareigojusi gerbti ir puoselėti visų asmenų, 
kuriems mūsų vykdomi procesai gali daryti poveikį, teises. 
Mes gerbiame pagrindinius principus, išdėstytus Visuoti-
nėje žmogaus teisių deklaracijoje ir kituose susijusiuose JT 
dokumentuose. 

„Hydro“ pripažįsta ir paiso tarptautiniu mastu pripažintų 
darbo teisių, įskaitant asociacijų laisvę ir kolektyvinių derybų 
teisę, ir laikosi nacionalinių įstatymų ir teisės aktų. Mes 
nepritariame visoms prekybos žmonėmis formomis ir vaikų 
išnaudojimui darbo rinkoje ir neįdarbiname asmenų per 
prievartą ar privalomai.

2.2	 Darbo	sąlygos,	lygios	galimybės	ir	pagarba

Įvairovė	ir	įtraukianti	darbo	vieta
Dėl įvairiapusės ir įtraukiančios darbo kultūros atsiranda 
aukštesnio lygio inovacijos, mokymasis, klientų supratimas ir 
kultūriniu sąmoningumu pasižymintys lyderiai bei specialis-
tai. Tokia darbo kultūra taip pat prisideda prie atitikties. Todėl 
suburiame įvairios kilmės, įvairių kultūrų, skirtingų lyčių 
darbuotojus, turinčius skirtingų gebėjimų. Mes suprantame ir 
pripažįstame, kad visi žmonės yra unikalūs ir vertingi, todėl 
turi būti gerbiami už jų asmeninius gebėjimus bei požiūrį. 

Tarpusavio	pagarba
Bendraudami tarpusavyje mes stengiamės būti atviri, 
nuoširdūs ir pagarbūs. Kiekvieno pareiga yra prisidėti prie 
palaikančios darbo aplinkos, pagrįstos abipusiu pasitikėjimu, 
skaidrumu ir pagarba, kūrimo.

Darbovietė,	kurioje	netoleruojamas	priekabiavimas
„Hydro“ netoleruoja jokių priekabiavimo formų, įskaitant sek-
sualinį priekabiavimą ar patyčias darbovietėje. Mes visi turime 
teisę dirbti aplinkoje be bauginimų ir priekabiavimo, kurioje 
jaustumėmės saugiai ir patogiai. Priekabiavimas darbovietėje 
gali būti įvairių formų ir skirtingi darbuotojai gali jį patirti skir-
tingai. Jis gali būti fizinis, žodinis, seksualinis ar kitoks. Mes 
netoleruojame jokios priekabiavimo ar diskriminacijos formos, 
įskaitant (bet neapsiribojant) dėl lyties, rasės, odos spalvos, 
tikėjimo, politinių pažiūrų, priklausomybės profesinei sąjungai, 
etninės kilmės, neįgalumo, seksualinės orientacijos ar šeiminės 
padėties. Mes netoleruojame jokių fizinių bausmių.

Lygių	galimybių	skatinimas
„Hydro“ yra įsipareigojusi visiems užtikrinti lygias galimybes 
įsidarbinti ir su visais darbuotojais elgtis teisingai ir pagarbiai. 
Bendrovė „Hydro“ ir jos filialai, priimdami su darbuotojais 
susijusius sprendimus, pavyzdžiui, dėl įdarbinimo, mokymo, 
kompensavimo ir paaukštinimo, remiasi tik jų nuopelnais, 
kvalifikacija ir kitais profesiniais kriterijais. Mes stengiamės 
kurti programas bei imtis veiksmų, kuriais būtų skatinama 
kurti įvairiapusę organizaciją, pagrįstą lygių galimybių 
principu. Bendrovė „Hydro“ įsipareigojusi laikytis nediskrimi-
navimo principų.

2.3	 Sveikata,	sauga,	saugumas	ir	aplinka

Sauga	svarbiausia
Mes vertiname žmogaus gyvybę labiau už viską ir niekada ne-
leisime daryti jokių kompromisų saugoje. Esame įsipareigoję 
sukurti saugią darbo aplinką savo darbuotojams, rangovams 
ir svečiams. 

2 Mūsų darbo vieta
Savo veiklos vietose mes kuriame ir išlaikome bendradarbių, savo klientų, 
verslo partnerių ir bendruomenių pasitikėjimą dirbdami atsakingai ir saugiai, 
veikdami sąžiningai, gerbdami vieni kitus ir vykdydami savo įsipareigojimus. 
Ši dalis iš esmės susijusi su bendrovės „Hydro“ darbo vieta ir atsakomybe 
už visus darbuotojus ir bendruomenes, kurių dalis esame.



„Hydro“ netoleruoja jokių priekabiavimo formų, 
įskaitant seksualinį priekabiavimą ar patyčias 
darbovietėje. Mes visi turime teisę dirbti aplinkoje be 
bauginimų ir priekabiavimo, kurioje jaustumėmės 
saugiai ir patogiai. 
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Sveikata,	sauga	ir	 
aplinkosauga,	sąmoningai,	o	ne	atsitiktinai
„Hydro“ tiki sveikatos, saugos ir aplinkosaugos svarba.  
To siekiama kuriant stiprią ir tvarią sveikatos, saugos ir aplin-
kosaugos kultūrą, pagrįstą matomu mūsų vadovų vadovavimu, 
nuosekliu bendrovės sveikatos, saugos ir aplinkosaugosvaldy-
mo sistemos įgyvendinimu, tvirta orientacija į rizikos valdymą, 
nuolatiniu darbuotojų įsitraukimu ir nuoširdžia atsakomybe 
už aplinką. Mes laikomės visų galiojančių įstatymų ir „Hydro“ 
vidaus taisyklių dėl sveikatos, saugos ir aplinkosaugos. 

Mes tikime, kad galima išvengti bet kokių traumų darbe, 
profesinių ligų ir aplinkosaugos incidentų. 

„Hydro“ įsipareigojusi apsaugoti savo darbuotojus, verslą ir 
turtą nuo tyčia daromos žalos. Tai daroma per mūsų darbuo-
tojų palaikomą kultūrą ir sąmoningumą, nuolat mokantis ir 
tobulinant procesus.

Mes palaikome taršos prevenciją ir stengiamės sistemingai 
gerinti žaliavų panaudojimą bei mažinti gaunamų atliekų ir 
emisijos kiekį.

Esame pasiryžę skatinti naujoves ir nuolat tobulinti savo 
veiklą, kad mūsų veikla ir produktai neturėtų neigiamo povei-
kio aplinkai arba jis būtų minimalus. 

Mūsų	įsipareigojimai	dėl	 
sveikatos,	saugos	ir	aplinkosaugos
Mūsų visų pareiga yra laikytis sveikatos, saugos ir aplinko-
saugos taisyklių bei įsipareigoti laikytis aukščiausių sveikatos, 
saugos ir aplinkosaugos standartų. Iš jūsų tikimasi, kad 
pavestas užduotis atliksite saugiai, laikydamiesi taikytinų rei-
kalavimų. Turite teisę atsisakyti dirbti tokiomis sąlygomis, kai 
galite nukentėti. Be to, jūsų pareiga – atkreipti kitų asmenų, 
kuriems kyla grėsmė, dėmesį į jūsų pastebėtas nesaugias 
aplinkybes bei elgesį ir pranešti apie tai vadovybei, už svei-
katą, saugą ir aplinkosaugą atsakingiems darbuotojams arba 
jūsų personalo skyriui. Privalote nedelsdami pranešti apie bet 
kokį nelaimingą atsitikimą ar incidentą darbe, dėl kurio gali 
būti patirta susižalojimų ar nuostolių. Visi bendrovės „Hydro“ 
darbuotojai atsako už sveikatos, saugos ir aplinkosaugos 
politikos bei procedūrų laikymąsi ir taikymą.

2.4	 Kokybė

Mūsų sėkmė priklauso nuo mūsų veiklos kokybės. 

Kokybė – tai stabilumas gamybos procesuose, metalurgijos 
preciziškumas, produkto suderinamumas, dėmesys detalėms, 
pavyzdingas meistriškumas, nenustygstamas noras nuolat 
tobulėti, punktualumas ir išmatuojamos vertės pateikimas 
mūsų klientams. [Šiais principais vadovaujamės vykdydami 
savo įsipareigojimus ir misiją – visuomet įvykdyti savo klien-
tams duotus pažadus ir patenkinti jų poreikius.]

Mūsų visų pareiga yra laikytis sveikatos, 
saugos ir aplinkosaugos taisyklių bei 
įsipareigoti laikytis aukščiausių sveikatos, 
saugos ir aplinkosaugos standartų. 
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3.1	 Kova	su	korupcija	ir	kyšininkavimu

„Hydro“ netoleruoja korupcijos privačiame ir viešajame sek-
toriuje. Esame įsipareigoję laikytis visų galiojančių įstatymų ir 
teisės aktų, susijusių su kova su korupcija ir kyšininkavimu.

Mes draudžiame bet kokio kyšio davimą ir atsidėkojimą bet 
kokia forma, nesvarbu, ar jis būtų duodamas valstybės parei-
gūnui ar asmeniui privačiame sektoriuje. 

Vykdydami verslą ir norėdami įgyti verslo arba kitokių pra-
našumų ar juos išlaikyti, negalite siūlyti, pažadėti ar suteikti 
vertingų dalykų ar nepagrįstos naudos viešajam pareigūnui ar 
trečiajai šaliai, kad padarytumėte įtaką šiam asmeniui veikti 
ar susilaikyti nuo veiksmų dėl jo užimamų pareigų. Ši nuos-
tata taikoma nepaisant to, ar privilegija siūloma tiesiogiai, ar 
pasitelkus tarpininką. 

Dirbdamas „Hydro“, negalite prašyti, priimti ar gauti 
jokio netinkamo pranašumo, kuris gali turėti įtakos jūsų 
sprendimams. 

Mūsų politikos nesilaikymas bus laikomas sunkiu nusižen-
gimu, jums bus taikomos drausminės nuobaudos. Atsisakę 
dalyvauti bet kokiuose veiksmuose, kurie yra arba gali būti 
laikomi korupcija, kyšiu ar nepagrįstu mokesčių palengvini-
mu, būsite apsaugoti nuo bet kokių bendrovės „Hydro“ ar  
bet kurio bendrovės atstovo taikomų sankcijų.

3.2	 Bendradarbiavimas	su	verslo	partneriais

„Hydro“ sėkmė priklauso nuo mūsų verslo partnerių – tiekė-
jų, klientų, rangovų, agentų, platintojų, konsultantų ar mūsų 
bendrų įmonės partnerių ir kitų asmenų – bendradarbiavimo. 
Tikimės, kad mūsų verslo partneriai laikysis visų galiojančių 
įstatymų ir teisės aktų. Tiekėjai, turintys tiesioginius sutarti-
nius santykius su „Hydro“, privalo laikytis „Hydro“ Tiekėjo 
Elgesio Kodekse išdėstytų principų. Bendrovės „Hydro“ Tie-
kėjo Elgesio Kodekse nustatyti minimalūs pagrindinių sričių, 
įskaitant verslo etiką, kovą su korupcija, žmogaus teises, 
darbo sąlygas ir tvarumą, standartai, kurių „Hydro“ tiekėjas 
turi paisyti. Su tais tiekėjais, kurie nesilaiko šių reikalavimų, 
verslo santykiai gali būti nutraukiami.

Mes vykdome rizika pagrįstus sąžiningus patikros procesus 
norėdami užtikrinti, kad mūsų verslo partnerių reputacija, 
pamatiniai dalykai ir gebėjimai atitinka mūsų standartus.

Turime būti atsargūs sudarydami sutartis su tarpininkais, 
t. y. verslo partneriais, kurie dirba bendrovės „Hydro“ 
vardu, įskaitant agentus, platintojus, perpardavėjus, kadan-
gi „Hydro“ gali būti laikoma atsakinga už savo tarpininkų 
veiksmus. Dėl tos pačios priežasties mes turime būti budrūs, 
vykdydami šių tarpininkų priežiūrą visu bendradarbiavimo 
laikotarpiu. Mūsų tarpininkai turi laikytis visų galiojančių 
įstatymų ir teisės aktų. Tikimės, kad jie laikysis bendrovės 
„Hydro“ Elgesio Kodekso. Mūsų pareiga – užtikrinti, kad 
tarpininkai suprastų bendrovės „Hydro“ Elgesio Kodeksą ir 
mūsų reikalavimus.

3 Kaip vykdome verslą
Esame pasaulinė įmonė, todėl turime veikti laikydamiesi šalies, kurioje 
vykdome veiklą, įstatymų ir teisės aktų. Mes bendradarbiaujame su 
daugybe suinteresuotųjų šalių, įskaitant savo klientus, konkurentus, tiekėjus, 
verslo partnerius, atstovus, reguliavimo institucijas ir vietos bendruomenes. 
Mes esame įsipareigoję su visomis šiomis suinteresuotomis šalimis elgtis 
etiškai, teisiškai teisingai ir sąžiningai, kad ir ką darytume.
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„Hydro“ netoleruoja korupcijos privačiame ir 
viešajame sektoriuje. Esame įsipareigoję laikytis 
visų galiojančių įstatymų ir teisės aktų, susijusių su 
kova su korupcija ir kyšininkavimu.
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3.3	 Kyšiai	už	viešąją	paslaugą	ir	 
priverstiniai	mokėjimai

Kyšiai už viešąją paslaugą, taip pat vadinami atlygiu už 
greitesnį reikalų sutvarkymą arba „patepimu“ – tai atlygis, 
mokamas siekiant užtikrinti, kad būtų atliktas įprastas val-
džios veiksmas arba suteikta įprasta viešoji paslauga, kuriuos 
gauti turite juridinę ar kitokią teisę. Kyšiai už viešąją paslaugą 
yra draudžiami. Nesiūlykite ir neskatinkite kyšio už viešąją 
paslaugą bendrovės „Hydro“ vardu, nesvarbu, ar jis būtų 
duodamas tiesiogiai ar netiesiogiai per verslo partnerį. 

 Priešingai, priverstiniai mokėjimai atliekami kai kyla grėsmė 
mūsų personalo gyvybei, saugai ar sveikatai ar mūsų įrenginių 
vientisumui. Net jei šie mokėjimai yra nedideli, jie turėtų būti 
mokami tik išskirtinėmis aplinkybėmis. Jeigu iš jūsų parei-
kalauta sumokėti priverstinį mokėjimą, privalote nedelsdami 
apie tai pranešti Atitikties skyriui ir užtikrinti, kad sandoris 
būtų užfiksuotas dokumentuose ir tinkamai įregistruotas.

3.4	 Dovanos	ir	reprezentacinės	išlaidos

Įteikdami ar priimdami dovanas ir naudodamiesi vaišingumu 
verslo aplinkoje, visada turime priimti apgalvotus sprendi-
mus, būti saikingi ir atsižvelgti į bendrovės „Hydro“ įvaizdį 
ir sąžiningumą kaip į pagrindines gaires. Mes nesiūlome ir 
nepriimame dovanų ar paslaugų, kurios susijusios su vaišin-
gumu, kurioms panaudojamos reprezentacinės lėšos, iš kurių 
gaunama kita nauda arba kurios gali paveikti (arba atrodyti, 
kad paveikia) mūsų verslo sprendimus, nepriklausomumą ar 
gebėjimą priimti nešališkus sprendimus, kurie būtų naudin-
giausi „Hydro“ bendrovei.

Dovanos ir verslo paslaugos gali būti priimamos ar teikiamos 
tik tuo atveju, jeigu jų vertė nedidelė ir tai daroma nedažnai, 
taip pat jeigu tam tinkamas laikas ir vieta. Dovanų teikimas 
ir vaišingumo išreiškimas gali skirtis skirtingose kultūrose. 
Tačiau, įteikiant ar priimant dovanas ir naudojantis vaišin-
gumu, būtina laikytis galiojančių įstatymų, gavėjo taisyklių ir 
nepažeisti toje vietoje priimtinos gero verslo praktikos.

 „Hydro“ politika ir įstatymai riboja galimybę teikti dovanas 
ar pramoginio turinio paslaugas valstybės pareigūnams. 
Kadangi teisinis valstybės pareigūnų apibrėžimas gali būti 
plačiai interpretuojamas – taip, kad jis apimtų valstybinių 
institucijų darbuotojus, – turime labai atsargiai elgtis, kai į 
verslo paslaugas įtraukiami valstybės pareigūnai. Daugybėje 
šalių galioja įstatymai, draudžiantys teikti dovanas ar parodyti 
vaišingumą valstybės pareigūnams. Nemažai valstybinių 
institucijų taip pat turi taisykles, draudžiančias jų atstovams 
priimti dovanas ar pasinaudoti vaišingumu. Visada kreipkitės 
patarimo į Atitikties skyriaus darbuotojus, kai dovanos ir 
vaišingumas susiję su valstybės pareigūnais. Jūsų pareiga – 
susipažinti su mūsų dovanų ir vaišingumo gairėmis, kuriose 
nurodomos papildomos rekomendacijos, kaip taikyti šiuos 
reikalavimus srityje, už kurią jūs esate atsakingas.

Jei kyla abejonių, visada klauskite savo vadovo arba Atitikties 
skyriaus darbuotojų.

3.5	 Labdara,	rėmimas	ir	investicijos	 
bendruomenės	labui

„Hydro“ yra įsipareigojusi siekti tvarios vertės kūrimo. Vykdy-
dami savo veiklą, verslo santykius, investicijas bendruomenės 
labui, labdarą ir rėmimą, siekiame teigiamai prisidėti prie 
vietos bendruomenių ekonominio ir socialinio vystymosi. 

Labdara yra vienkartinė arba kartais teikiama parama 
kilniems tikslams, atsižvelgiant į tai, kad labdaros ir visuo-
meninėms organizacijoms reikia paramos arba jos to prašo, 
to prašo darbuotojai arba tam įtakos daro išoriniai veiksniai, 
pavyzdžiui, nutinka ekstremalios situacijos.

Rėmimas yra su verslu susijusi veikla bendruomenėje, kuria 
tiesiogiai siekiama palaikyti įmonės veiklą, skatinti įmonės ir 
prekės ženklo tapatybės žinomumą. Ji vykdoma bendradar-
biaujant su labdaros organizacijomis ir bendruomeninėmis 
organizacijomis.

Investicijomis bendruomenės labui siekiama stiprinti vietos 
pajėgumus, remti ekonominę plėtrą ir tvarius pragyvenimo šal-
tinius, skatinti žmogaus teises, skaidrumą ir kovą su korupcija.

Pagrindinė su labdara, rėmimu ir investicijomis bendruo-
menės labui susijusi rizika yra ta, kad ši veikla gali būti 
nepagrįstai laikoma kyšininkavimu. Toks pinigų skyrimas yra 
neteisėtas, jei jis naudojamas kaip kyšio maskuotė.

Labdara, rėmimas ir investicijos bendruomenės labui turi būti 
abipusiai naudingi tiek visuomenei, tiek bendrovei „Hydro“. 
Pinigai turėtų būti skiriami atvirai ir skaidriai, remiantis 
objektyviais kriterijais, tinkamai užregistruoti, dokumentuo-
ti, apie pinigų skyrimą turi būti tinkamai pranešta, taip pat 
pinigų skyrimas turi atitikti bendrovės „Hydro“ bendruome-
nės investicijas, labdaros aukas ir rėmimo politiką.

3.6	 Įnašai	siekiant	politinių	tikslų	ir	politinė	veikla

„Hydro“ vardu negalima skirti finansinės ar kitokios paramos 
partijoms, jų veikėjams ir kandidatams į valstybės pareigūnų 
vietas. Tačiau bendrovei „Hydro“ nedraudžiama palaikyti 
bendrovės interesus atitinkančias politines pažiūras per pre-
kybos asociacijas, o bendrovės darbuotojams, kaip privatiems 
asmenims, nedraudžiama dalyvauti politinėje veikloje. 

3.7	 Sąžininga	konkurencija

Mes pripažįstame laisvą, sąžiningą ir atvirą konkurenci-
ją. Bendrovės „Hydro“ strategija – konkuruoti aktyviai ir 
sąžiningai laikantis galiojančių įstatymų ir verslo etikos 
nuostatų. Todėl mes laikomės visų galiojančių antimonopolio 
ir konkurencijos įstatymų ir esame įsipareigoję elgtis su savo 
konkurentais atvirai, sąžiningai ir teisingai.

Mes siekiame įgyti konkurencinį pranašumą, pateikdami savo 
gaminius, pagrįstus naujovėmis, moksliniais tyrimais, plėtra 
bei inžinerija, o ne neetiška ir nelegalia verslo veikla:.
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• Nesudarome su konkurentais antikonkurencinių sutarčių, 
įskaitant sutartis dėl fiksuotų kainų, rinkos paskirstymo ar 
segmentacijos bei viešųjų pirkimų klastojimo.

• Su konkurentais nesidalijame slapta komercine informacija. 
Turėtumėte būti ypač atsargūs konferencijose, pramonės 
mugėse ar prekybos asociacijos susirinkimuose, taip pat 
atstovaudami bendrovei „Hydro“ bet kokiose bendrose 
įmonėse, kuriose dalyvauja konkurentai.

• Mes netaikome nelegalių draudimų savo klientams  
ar tiekėjams.

• Mes nepiktnaudžiaujame dominuojančia padėtimi rinkoje. 

Visais klausimais, susijusiais su antimonopolio rizikos sukė-
limu bendrovei „Hydro“, jums pačiam ir (arba) bet kuriam iš 
jūsų pavaldinių, turite pasitarti su teisės skyriaus specialistais.

3.8	 Informacijos	apie	konkurentus	gavimas

Žinios ir supratimas apie konkurentus yra svarbūs bet kokiam 
verslui, taip pat tai yra gyvybiškai svarbus bet kokios gerai 
veikiančios konkurencingos rinkos elementas. Tačiau visa 
informacija apie konkurentus turi būti gaunama ir naudojama 
pagal galiojančius įstatymus ir gero verslo praktiką, žr. 3.7 
skyrelį. Informaciją apie konkurentus renkame tik iš teisėtų 
šaltinių ir niekada to nedarome nelegaliai ar neetiškai. Rink-
dami duomenis apie mūsų konkurentus, visada turėtumėte 
įrašyti informacijos šaltinį.

3.9	 Duomenų	apsauga	ir	privatumas

„Hydro“ vykdo reikalavimus, susijusius su informacijos ir 
asmens duomenų tvarkymu bei tokių duomenų apsauga ir 
priėmė privalomas įmonei taisykles (BCR)dėl įmonės darbuo-
tojų asmens duomenų ir trečiųjų šalių duomenų tvarkymo 
ir perdavimo. Mes visi esame įsipareigoję laikytis privalomų 
įmonei taisyklių (BCR) 

„Hydro“ turi tvarkyti asmens duomenis taikydama reikiamas 
apsaugos priemones ir laikydamasi asmens duomenų tvarky-
mui taikomų įstatymų ir teisės aktų, įskaitant konfidencialu-
mo reikalavimus ir įsipareigojimus. Tai galioja visos informa-
cijos (nesvarbu, ar ji klientų, darbuotojų ar kt.) tvarkymui.

Turi būti naudojami tik tie asmens duomenys, kurie yra būtini 
siekiant verslo tikslų, norint patenkinti klientų poreikius ir 
tinkamai administruoti darbuotojus. Duomenys turi būti 
tvarkomi pagal galiojančias duomenų apsaugos taisykles.

Mes siekiame įgyti konkurencinį pranašumą, 
pateikdami savo gaminius, pagrįstus naujovėmis, 
moksliniais tyrimais, plėtra bei inžinerija, o ne 
neetiška ir nelegalia verslo veikla.
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„Hydro“ laikosi sąžiningumo principo ir elgiasi 
atsakingai bendraudama su suinteresuotomis išorės 
šalimis bei visuomene.
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3.10	 Tikslūs	ir	išsamūs	duomenys,	 
įrašai,	ataskaitos	ir	apskaita

„Hydro“ įsipareigoja visą įmonės veiklą vykdyti skaidriai ir 
tiksliai, tačiau tuo pačiu išlaikyti konfidencialumą ir laikytis 
kitų įsipareigojimų. „Hydro“ įsipareigoja pateikti išsamius, 
tikslius ir suprantamus duomenis savo periodinėse finansi-
nėse ataskaitose, kituose dokumentuose, skirtuose atitinka-
moms valstybinėms institucijoms ir agentūroms, bei kituose 
viešuose pranešimuose. Ruošdami tokią medžiagą turite būti 
labai atidūs, o ypatingą dėmesį turite skirti toliau išvardy-
tiems dalykams:

• Visą laiką būtina laikytis bendrai priimtų apskaitos princi-
pų ir bendrovės „Hydro“ vidinės kontrolės pagrindų.

• Visi bendrovės „Hydro“ apskaitos duomenys turi būti 
saugomi ir pateikiami laikantis kiekvienoje atitinkamoje 
jurisdikcijoje taikomų įstatymų. Juose negali būti jokių klai-
dingų arba tyčia klaidinančių ar netikrų įrašų. Be to, jie turi 
aiškiai ir tiksliai atspindėti „Hydro“ turtą, įsipareigojimus, 
pajamas bei išlaidas ir visas operacijas ar susijusius įvykius, 
kurie turi būti galutinai ir išsamiai dokumentuojami.

• Nė viena operacija negali būti tyčia įtraukta ne į tą sąskaitą, 
priskirta ne tam skyriui ar apskaitos laikotarpiui. Neuž-
registruoto arba į apskaitos dokumentus neįtraukto turto 
bei įsipareigojimų naudoti negalima, nebent tai leidžiama 
galiojančiais įstatymais ir teisės aktais.

• Jokia informacija negali būti nuslėpta nuo vidaus ar  
išorės auditorių. 

Aukščiau išvardyti reikalavimai, taip pat taikomi papildomos 
finansinės atskaitomybės reikalavimams, taip pat Hydro vidi-
niams ar kitiems jūsų jurisdikcijoje esantiems reikalavimams, 
įskaitant informaciją susijusią su sveikata, sauga ir aplinko-
sauga, personalu ar įmonės valdymu.

3.11	 Prekybos	taisyklių	laikymasis	ir	pinigų	plovimas

 „Hydro“ yra įsipareigojusi laikytis nacionalinių ir tarptautinių 
reglamentų dėl prekybos apribojimų ir sankcijų, galiojančių 
šalyse, kuriose ji vykdo savo veiklą.

Prekybos apribojimai (sankcijos ir embargai) yra susiję su tam 
tikrų prekių, technologijų, programinės įrangos ir paslaugų 
importu arba eksportu ir (arba) mainais su tam tikromis šali-
mis, asmenimis ar subjektais. Kai kurie įstatymai gali neleisti 
„Hydro“ bendradarbiauti su tam tikrais asmenimis ir organi-
zacijomis, kurios yra susijusios su narkotikais, kontrabanda, 
terorizmu ar kita kriminaline veikla ar užsiima masinio 
naikinimo ginklų platinimu.

Pinigų plovimas remia nusikalstamą veiklą ir yra nusikalstamu 
būdu įgytų pajamų konvertavimas į teisėtą valiutą ar kitą turtą.

„Hydro“ taip pat yra įsipareigojusi imtis pagrįstų veiksmų, 
kad išsiaiškintų ir užkirstų kelią bet kokiems neteisėtiems ap-
mokėjimams ir neleistų bendrovės panaudoti pinigų plovimui. 

Jei turite klausimų, susijusių su prekybos kontrole ir pinigų 
plovimu, kreipkitės į teisės ir atitikties skyriaus darbuotoją.

3.12	 Intelektinė	nuosavybė

Mes laikomės galiojančių įstatymų ir teisės aktų, kurie apibrė-
žia mūsų ir kitų intelektinės nuosavybės teises ir jų apsaugą, 
įskaitant patentų, prekių ženklų, autorių teisių ir prekybos 
paslapčių teises ir apsaugą.

3.13	 Išorinis	bendravimas

„Hydro“ įvaizdžiui vietos ir tarptautinėse rinkose didžiulę 
įtaką daro mūsų sugebėjimas nuosekliai ir profesionaliai 
bendrauti su išorės subjektais, įskaitant žiniasklaidą. Dėl šios 
priežasties „Hydro“ laikosi sąžiningumo principo ir elgiasi 
atsakingai bendraudama su suinteresuotomis išorės šalimis 
bei visuomene.

Norėdami laikytis įpareigojimų, taikomų biržinei bendrovei ir 
siekdami užtikrinti bendrovės veiklos nuoseklumą, suteikia-
me teisę atstovauti „Hydro“ žiniasklaidos priemonėse, prieš 
tai nesikonsultavus su „Hydro“ ryšių su visuomene skyriumi, 
tik šiems asmenims:

• ryšių su visuomene skyriaus darbuotojams;
• vykdantiesiemsbendrovės „Hydro“ ir verslo sričių vadovams 

(angliškai „Senior executives of Hydro and business areas“),
• gamyklų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims (jie gali 

suteikti vietos žiniasklaidai informacijos apie tą sritį, už 
kurią yra atsakingi). Jei reikia, galima pasikonsultuoti su 
bendrovės „Hydro“ ryšių su visuomene skyriumi.   

Finansų analitikų ir investuotojų užklausos turėtų būti 
perduodamos bendrovės investicijų skyriui. Išorės advokatų 
užklausos turėtų būti perduodamos teisės skyriui.
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4.1	 Interesų	konfliktas

Interesų konfliktas įvyksta tada, kai turite asmeninį interesą, 
kuris gali trukdyti priimti nešališkus sprendimus ir veikti 
bendrovės „Hydro“ labui. 

Neturite siekti netinkamo pranašumo (tiesiogiai ar netiesio-
giai) sau, savo šeimai, artimiesiems ar draugams. 

Nedalyvaukite jokiame sprendimų priėmimo procese ir nedary-
kite jam įtakos, jei dėl to gali kilti realus interesų konfliktas arba 
interesų konfliktas įmanomas. Taip gali atsitikti tada, kai jūs 
arba jūsų artimasis gali turėti asmeninių interesų (ekonominių 
ar kitokių), kad būtų priimtas vienoks ar kitoks sprendimas. 

Turite vengti asmeninių nuosavybės interesų (tiesioginių ar 
netiesioginių) kitame versle ar įmonėje, jei jie kompromituoja ar 
gali kompromituoti jūsų veiklą bendrovėje „Hydro“. Jei pateko-
te į tokią situaciją, nedelsdami apie tai praneškite savo vadovui. 

Iš visų mūsų tikimasi, kad vadovausimės sveiku protu ir išveng-
sime konfliktinių situacijų arba situacijų, kurios gali atrodyti 
konfliktinės ir dėl kurių gali žlugti pasitikėjimas mumis.

„Hydro“ tiki, kad jūs laikysitės aukščiausių sąžiningumo 
standartų ir prireikus kreipsitės patarimo. Prieš įsitraukdami 
į veiklą, kuri yra palanki arba gali būti palanki konkurento, 
kliento ar tiekėjo (arba kito verslo partnerio) interesams ir ne 
tokia palanki bendrovės „Hydro“ interesams, įskaitant na-
rystę kitos įmonės valdyboje, turite pasitarti su savo vadovu 
ir gauti jo leidimą. Jei manote, kad yra arba gali būti interesų 
konfliktas, apie tai praneškite savo vadovui, personalo, teisės 

ir atitikties skyrių darbuotojams arba naudodamiesi „Hydro 
AlertLine“. Visada yra būdų, kaip išspręsti interesų konfliktą. 
Svarbiausia yra atvirai apie jį papasakoti, kad būtų tinkamai 
sureaguota.

4.2	 Įmonės	nuosavybės	ir	turto	naudojimas

Visi „Hydro“ darbuotojai ir kiti bendrovės atstovai yra 
atsakingi už bendrovės „Hydro“ ir jos klientų, tiekėjų bei kitų 
verslo partnerių turto ir duomenų apsaugą. Materialųjį turtą 
sudaro fizinės priemonės ir įranga, kompiuterinės sistemos, 
kompiuteriai, mobiliojo ryšio priemonės, bylos ir dokumentai, 
inventorius, atsargos ir nekilnojamasis turtas. Nematerialųjį 
turtą sudaro patentai, prekių ženklai, kita intelektinė nuosa-
vybė, patirtis (angliškai know how), konfidenciali informacija, 
reputacija ir prestižas. 

Visų darbuotojų pareiga yra atsakingai naudotis bedrovės 
„Hydro“ turtu. Mūsų visų pareiga rūpintis, kad bendrovės 
„Hydro“ turtas būtų tinkamai valdomas ir saugomas, kad 
jis nebūtų pavogtas, netinkamai naudojamas ar išeikvotas. 
Be atitinkamo „Hydro“ atstovo leidimo draudžiama naudoti 
materialinį, finansinį ir kitą turtą ar priemones tikslais, kurie 
tiesiogiai nesusiję su įmonės veikla. Tos pačios nuostatos 
taikomos ir turto sunaikinimui bei skolinimuisi be leidimo.  
Su verslu susijusi informacija saugoma tik tuose kompiute-
riuose bei mobiliuosiuose įrenginiuose ir tik tose sistemose 
bei programinėje įrangoje, kurią patvirtino arba valdo 
„Hydro“. „Hydro“ suteikiami asmeniniai kompiuteriai ir 
mobilieji įrenginiai laikomi „Hydro“ nuosavybe ir juos gali 
naudoti tik „Hydro“ darbuotojai arba rangovai.

4 Mūsų asmeninis 
elgesys
Mūsų sėkmė priklauso nuo kiekvieno iš mūsų nuolatinio tinkamo 
elgesio. Iš mūsų tikimasi, kad tiek darbe, tiek kitoje aplinkoje elgsimės 
pagarbiai vienas su kitu, su klientais, tiekėjais, verslo partneriais ir 
kitais asmenimis. Tai taip pat susiję ir su kitų kultūrų bei papročių 
tolerancija ir gerbimu.
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4.3	 Piktnaudžiavimas	cheminėmis	medžiagomis	 
ir	kitoks	netinkamas	elgesys

 „Hydro“ yra darbo vieta, kurioje nevartojamos svaiginan-
čiosios medžiagos. Dirbdami „Hydro“ negalite būti veikiami 
svaiginančiųjų medžiagų, įskaitant alkoholį.

Tačiau nedideli kiekiai alkoholio gali būti patiekti su darbu susi-
jusiuose renginiuose, jei tai daryti priimtina pagal vietos švenčių 
tradicijas ar papročius, su sąlyga, kad alkoholis bus vartojamas 
nedirbant su įranga, nevairuojant ir nevykdant kitos veiklos, kuri 
nesuderinama su alkoholio vartojimu. Nevartokite ir neskatinki-
te kitų vartoti svaiginančiųjų medžiagų tokiu būdu, kuris galėtų 
neigiamai paveikti „Hydro“ ar jos verslo partnerių reputaciją. 

„Hydro“ griežtai draudžia pirkti seksualines paslaugas ko-
mandiruotės metu, nepaisant to, ar tai leidžia vietos įstatymai. 
Nesilankykite tose vietose ir nedalyvaukite tokioje veikloje, 
kuri gali pakenkti „Hydro“ reputacijai.

4.4	 Konfidencialumas

Mes įsipareigojame saugoti ir netinkamai nenaudoti konfi-
dencialios informacijos, nesvarbu, ar ta informacija priklauso 
„Hydro“ ar mūsų verslo partneriams. Į konfidencialią informa-
ciją taip pat gali įeiti intelektinė nuosavybė, informacija apie 
tam tikrus asmenis, prekybos sąlygas, techninius ar sutartinius 
dalykus ir kitokio tipo įstatymų saugoma informacija.

Atsiminkite, kad jūsų įsipareigojimas dėl konfidencialumo ne-
nutrūksta net ir pasibaigus jūsų darbo sutarčiai ar kitokiems 
sutartiniams santykiams su „Hydro“. 

Kita informacija, nei bendrosios verslo žinios ir darbo patirtis, 
kurią įgijote dirbdami „Hydro“, laikoma konfidencialia ir yra tvar-
koma pagal konfidencialiai informacijai taikomus reikalavimus.

Jūsų pareiga yra apsaugoti konfidencialią informaciją. Norė-
dami tai padaryti turite:

• naudoti konfidencialią informaciją tik gavę leidimą ir tik 
teisėtiems verslo tikslams pasiekti;

• nesidalyti bendrovės „Hydro“ ar jos verslo partnerių 
konfidencialia informacija su draugais, šeima ar buvusiais 
„Hydro“ darbuotojais;

• neaptarti ir nesidalyti konfidencialia informacija viešose 
vietose, kuriose šią informaciją gali išgirsti trečiosios šalys; 

• nedirbti su dokumentais (spausdintais ar elektroniniais), 
kuriuose yra konfidencialios informacijos, viešose vietose 
arba naudodamiesi nesaugiais tinklais, kuriuose šią infor-
maciją gali pamatyti trečiosios šalys;

• užtikrinti, kad yra tinkamai laikomasi konfidencialumo 
susitarimų.

• Laikykite konfidencialią informaciją tik ten, kur informaciją 
galima užšifruoti, o prieigą prie jos galima kontroliuoti. 
Prieigą suteikite tik atsižvelgdami į verslo poreikius, pavyz-
džiui, aiškias darbuotojo pareigas.

• Jeigu reikia, pažymėkite dokumentus žyma 
„konfidencialu“.

4.5	 Prekyba	vertybiniais	popieriais

Vidinė informacija yra viešai neskelbiama informacija, 
gauta arba sužinota jums dirbant bendrovėje „Hydro“ arba 
kitais būdais, ir kuri, jeigu būtų paviešinta, gali turėti įtakos 
bendrovės „Hydro“ vertybinių popierių arba kitų finansinių 
priemonių kainai. Negalite prekiauti bendrovės „Hydro“ arba 
kitų biržinių bendrovių vertybiniais popieriais arba duoti su 
jų prekyba susijusių patarimų, remdamiesi vidine informacija, 
nepaisant to, ar esate oficialiai užregistruotas kaip turintis 
teisę dirbti su vidine informacija (angliškai „Insider“) asmuo. 
Vidinę informaciją turite naudoti laikydamiesi konfidencialu-
mo reikalavimų ir itin atidžiai, kad nesudarytumėte galimybių 
neįgaliotiems asmenims pasiekti tokią informaciją.

Turėtumėte kreiptis į bendrovės sekretorių (angliškai „Insider 
Supervisor (Company Secretary)“), jeigu turite klausimų, 
susijusių su vidine informacija, kuri gali turėti įtakos bendro-
vės „Hydro“ vertybinių popierių kainai, arba į atitikties skyrių 
(angliškai „Compliance - Market Regulations“), jeigu turite 
klausimų, susijusių su vidaus informacija, kuria gali būti 
piktnaudžiaujama prekiaujant kitomis finansinėmis priemo-
nėmis ir (arba) jeigu šią informaciją privalu atskleisti biržos 
prekių rinkose.
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„Hydro“ yra visiškai integruota aliuminio gamybos bendrovė, kurioje dirba 
35 000 darbuotojų iš 40 šalių. „Hydro“ yra sukaupsi daugiau nei šimtą metų 
patirties atsinaujinančios energijos technologijų ir inovacijų srityje, dirbanti 
visoje aliuminio gamybos vertės grandinėje, pradedant boksito, aliuminio oksido 
ir energijos, baigiant pirminio aliuminio, valcuotų ir štampuotų gaminių bei 
perdirbimo sprendimais.
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