भपवष्यातील

पपढयांसाठी रोल मॉिेल्स
आमची आचारसंहहता
आमच्या आचारसंहहतेचे स्वागत आहे

आमच्या आचारसंहहतेचे स्वागत आहे
हेन्के ल मध्ये आम्ही जगभरातील सुमारे 53,000 लोकांची वैपवध्यपूणत टीम आहोत आणण दररोज
आम्ही आमचे उत्पादने, सेवा आणण उपायांद्वारे अब्जावधी लोकांच्या जीवनाला स्पशत करतो. आपल्या
सभोवतालच्या जगावर आपला प्रचंि प्रभाव पितो, मग आपण काय करतो, आणण त्याहीपेिा महत्त्वाचे
म्हणजे आपण ते कसे करतो हे खरोखर महत्त्वाचे आहे.
आम्ही सचोटी आणण उच्च नैततक मानके असलेली कं पनी आहोत आणण अनुपालन आमच्या मानलसकतेत
आणण आमच्या व्यवसाय पद्धतींमध्ये अपवभाज्य भूलमका बजावते आणण नेहमीच बजावेल. म्हणूनच
आमची आचारसंहहता इतकी महत्त्वाची आहे. हे आमच्या कृ ती आणण वततनासाठी कं पास म्हणून
काम करे ल आणण योग्य तनणतय घेण्यासाठी आणण आमच्या ग्राहक, भागीदार आणण आम्ही ज्या समुदायांमध्ये काम करतो त्या समुदायांसह पपढयानपपढया आम्ही कमावलेली उत्कृ ष्ट जागततक प्रततष्ठा
हटकवून ठे वण्यासाठी गुंतागुंतीच्या पररजस्थतीत नेजव्हगेट करण्यास मदत करे ल. त्या अथातने आमची
आचारसंहहता हा व्यवसाय करण्याचा आमचा पाया आहे.
पुढच्या पपढयानच्या भल्यासाठी आमचा उद्देश मनापासून अग्रगण्य असून ही महत्त्वाकांिा अधोरे णखत
करतो. याचा अथत असा आहे की, आपण ज्या प्रकारे व्यवसाय करतो, प्रत्येक देशात, सवत व्यवसाय युतनट्ससाठी आणण सवत कायाांसाठी आपण नैततक आणण सचोटीने वागतो. अग्रगण्य भावना आणण
अनुपालन परस्परपवरोधी नाहीत, ते हातात हात घालून चालतात.
शेवटी, आपल्या कौटुंबबक व्यवसाय परं परे नुसार, आपली मूल्ये एका पपढीकिू न दुसऱ्या पपढीकिे
जातात. एक पपढी उदाहरणाद्वारे आघािीवर आहे आणण पुढच्या पपढीसाठी आदशत म्हणून काम करते,
ज्यामुळे आपण जगात यशस्वी आणण अद्पवतीय बनतो ते जतन करते. हे आदशत असणे आपल्यावर
अवलंबून आहे आणण आपल्या कृ ती आणण वततनाचा सवातत जास्त पररणाम ज्यांच्यावर होईल
त्यांचा नेहमीच पवचार करणे आपल्यावर अवलंबून आहे: भावी पपढयांवर.
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सचोटीचा

आपल्यासाठी

काय अथत आहे

जेव्हा लाखो लोक दररोज आमची उत्पादने वापरतात, तेव्हा ते आमच्या मूल्यांशी
आणण वततनांशीही जोिले जातात. यामुळे आमच्यावर मोठ्या संधी आणण
मोठ्या जबाबदाऱ्या येतात.
आमचा मजबूत वारसा आणण अग्रगण्य भावना आपल्याला या प्रवासात एकमेकांशी संबंध, मैत्री आणण खरी काळजी घेण्यास मागतदशतन करे ल आणण आमच्या
काळजीच्या वारशाला बळकटी देईल.
आमची एकतेची भावना ही आमच्या हृदयाच्या जवळची बाब आहे, कारण हा
आमच्या वैपवध्यपूणत समुदायाचा पाया आहे. हेन्के लच्या संयुक्त शक्तीचा पूणतपणे फायदा घेण्यासाठी, पुरोगामीपणाच्या आपल्या अनोख्या द्वैताचा समतोल
साधण्यासाठी आणण कौटुंबबक परं परा आणण जबाबदार कृ तींसह अग्रगण्य होण्यासाठी आम्ही सचोटीच्या सामातयक मानलसकतेचा वापर करू.
आम्ही स्वत: तनजचचत के लेल्या सचोटीच्या उच्च मानकांमुळे आम्ही हेन्के ल
आणण एकू णच समाजाचे हहत साधले पाहहजे जेणेकरून सस्टेनॅबबललटी मध्ये
नेतृत्वाप्रती आपल्या वचनबद्धतेवर भर हदला जाईल आणण भावी पपढयांसाठी
आदशत म्हणून चमके ल.
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सचोटी

आपल्याला
आपला

उद्देश

जगण्यास
कशी मदत
करत

आपली मूल्ये आणण नेतृत्वाची
बांर्धलकी प्रत्यिात आणण्यासाठी
आणण आपला उद्देश पूणत
करण्यासाठी आपण आदशत
म्हणून कशी कृ ती करतो आणण
कसे वागतो.

सचोटीचा आमच्यासाठी काय अथत आहे
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भावी पपढयांसाठी

कृ ती आणण
वततन

एक रोल मोिल कसा हदसतो, आणण
आपण कधी एक पाहहला आहेस का?

6

आमचे

लोक

पवपवधता, हहस्सेदारी आणण समावेश, टीम वकत आणण कौटुंबबक
भावना या संस्कृ तीला चालना देणे हे आमच्या यशाचे आधारस्तंभ आहेत.
के वळ न्याय्य, तनरोगी आणण सुरक्षित कामाच्या वातावरणातच आपले लोक
त्यांच्या पूणत िमतेपयांत पोहोचू शकतील. ही एक मानलसकता आहे ज्याचे हेन्के
ल मध्ये आपल्याला प्रतततनर्धत्व करायचे आहे व भक्कम उभे राहायचे आहे, परं तु
त्यापलीकिे समाजातही, आपल्या लोकांना भावी पपढयांसाठी आदशत म्हणून
काम करायचे आहे.
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आदरयु क्त
वततन
मला माझ्या
लमत्रांसोबत खेळायला
आवितं. कधीकधी
आम्ही सवत प्रकारच्या
मूखतपणाच्या गोष्टी
करतो. पण मी
त्यांच्यासाठी कधीच
नीचपाने वागणार
नाही, कारण मला ते
आवितात.

आमचे वैपवध्यपूणत आणण सवतसमावेशक वकत फोसत हे
आमचे एक मोठे सामर्थयत आहे. हे आम्हाला प्रततभा आकपषतत करण्यास आणण हटकवून ठे वण्यास, नापवन्यपूणत
कल्पना तयार करण्यास, आमच्या भागधारकांना आणण
ग्राहकांना समजून घेण्यास आणण न्याय्य आणण अर्धक
समावेशक जगात योगदान देण्यास मदत करते. आमच्यासाठी
पवपवधता आणण समावेशन म्हणजे आपले मतभेद आत्मसात
करणे, एकमेकांवर पवचवास ठे वणे आणण एक संघ म्हणून
एकत्र काम करणे.
आम्ही नेहमीच एकमेकांशी आणण इतर सवाांशी सन्मानाने
आणण आदराने वागतो. आपण कोणत्याही प्रकारचा ककं वा
स्वरूपात छळ, गुंिर्गरी ककं वा भेदभाव सहन करत नाही,
परं तु वंश, रं ग, ललंग, लैंर्गक अलभमुखता, धमत, राजकीय
संलग्नता, कामगार संघटना सदस्यत्व, अपंगत्व, राष्रीयता,
सामाजजक मूळ ककं वा वयापुरते मयातहदत नाही.

आम्ही आदरयुक्त आणण
सवतसमावेशक संस्कृ ती
वाढपवण्यासाठी वचनबद्ध
आहोत जे आपल्या लोकांना
दररोज त्यांचे सवोत्तम
देण्यास सिम करते.

व्यावहाररक उदाहरणे

अर्धक जाणून घ्या
हेन्के ल अंतगतत उपयोगासाठी फक्त

आपल्या लोकांशी समन्यायी वागणूक हे आमच्या कॉपोरे ट
संस्कृ तीचे मूलभूत तत्त्व आहे. आम्ही आमच्या सवत लोकांना
सवाांना समान संधी उपलब्ध करून देतो, ज्यामुळे ते हेन्के
लमध्ये योगदान देऊ शकतील आणण व्यावसातयक आणण
वैयजक्तक दोन्ही प्रकारे वाढू शकतील.
वरील तत्त्वे आमच्या अंतगतत सहकायत करण्याच्या पद्धतीचा पाया तयार करतात, परं तु आमचे पुरवठादार, कं त्राटदार
आणण सवतसाधारणपणे व्यावसातयक भागीदारांसह देखील
लागू करतो.

आमचे लोक
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आमची

प्रततष्ठा
हेन्के लने अनेक दशकांच्या सन्माननीय व्यावसातयक
आचरणातून आपली मजबूत प्रततष्ठा तनमातण के ली आहे.
आमचे लोकं जगातील आमच्या प्रततष्ठे शी जवळू न जोिलेले
आहेत.
जोपयांत ते कायदेशीर मयातदेत राहतात, आमच्या मूल्यांचा
आदर करतात, आणण आमचे कमतचारी म्हणून आमची
प्रततष्ठा आणण त्यांची कततव्ये धोक्यात आणत नाहीत
तोपयांत आम्ही आमच्या लोकांच्या संघटना, क्लब इत्यादींमध्ये
सवत खाजगी सहभागाचे स्वागत करतो.
जेव्हा सोशल मीडियासारख्या सावतजतनक िेत्रात मत व्यक्त
करण्याची आणण खाजगी मते व्यक्त करण्याची वेळ येते,
तेव्हा आपले लोक त्यांचे वैयजक्तक पवचार आणण हेन्के ल
मधील त्यांचे स्थान यांच्यात स्पष्ट फरक करतील.

आम्ही नेहमीच कायत आणण
वततन करण्यासाठी वचनबद्ध
आहोत ज्यामुळे हेन्के लची
प्रततष्ठा उं चावेल आणण
त्याला तिा जाणार नाही.

व्यावहाररक उदाहरणे

अर्धक जाणून घ्या
हेन्के ल अंतगतत उपयोगासाठी फक्त

आमचे लोक
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कधीकधी आई-बाबा मला काही गोष्टी करू
नका असं सांगतात, पण तरीही मी त्या
करतो. पण बहुतेक वेळा आई-बाबा योग्य
सांगत असतात. एकदा माझ्या गुिघ्याला
दुखापतही झाली.

कामाच्या हठकाणी
आरोग्य आणण

सुरक्षितता

आमच्या लोकांचे संरिण करणे हे आमच्या मूलभूत मूल्यांमध्ये दीघतकाळापासून
गणले जात आहे. आम्ही हे सुतनजचचत करतो की आरोग्य आणण सुरिा धोके
शोधण्यासाठी आणण टाळण्यासाठी आमच्याकिे सुयोग्य प्रकिया आहे.
आम्ही ज्या साइट्स आणण समुदायांमध्ये राहण्यासाठी आणण काम करण्यासाठी
एक चांगली जागा चालवतो त्यांना बनपवण्यात आम्ही सकिय भूलमका बजावतो.
तसेच, सस्टेनेबल आणण सामाजजकदृष्ट्या जबाबदार पवकासासाठी आणण म्हणूनच
सुरक्षित आणण तनरोगी कामाच्या पररजस्थतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही
वचनबद्ध आहोत.
कामाच्या हठकाणी आरोग्य आणण सुरक्षिततेबाबतची आमची तत्त्वे आमच्या कायातलयांमध्ये आणण साइट्सवर आमच्याबरोबर काम करणाऱ्या भागधारकांपयांत
पवस्तार करतात. आम्ही आमच्या पुरवठादार, कं त्राटदार आणण सवतसाधारणपणे
व्यावसातयक भागीदारांच्या कामकाजात तततके च उच्च आरोग्य आणण सुरिा
मानकाची अपेिा करतो.

आम्ही आमच्या लोकांसाठी
तनरोगी आणण सुरक्षित
कामाचे वातावरण
प्रदान करण्यासाठी
वचनबद्ध आहोत.

व्यावहाररक उदाहरणे

अर्धक जाणून घ्या
हेन्के ल अंतगतत उपयोगासाठी फक्त

आमचे लोक 10

आमची

कं पनी

आमच्याकिे उपलब्ध असलेल्या मालमत्तेच्या आधारे आमचा व्यवसाय भरभराटीला
आला आहे. आपली प्रततष्ठा कदार्चत आपली सवातत मौल्यवान मालमत्ता आहे. हे
पपढयानपपढया लमळवलेल्या पवचवासावर आधाररत आहे आणण आम्हाला
येणाऱ्या अनेक पपढयांपयतन्त जतन आणण बळकट करायचे आहे. त्याचप्रमाणे, इतर मौल्यवान मालमत्तांनाही आमची काळजी आवचयक आहे,
जसे की आमचे आमचे इनोव्हेशन्स, आमची उत्पादने आणण आमच्या
सुपवधा. आम्ही या मालमत्तेचे संरिण होईल अशा प्रकारे कृ ती
करण्याचा आणण वागण्याचा प्रयत्न के ला पाहहजे.
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कं पनी

मालमत्ता
आपली मालमत्ता – मूतत ककं वा अमूतत – आपल्या भूतकाळातील
आणण भपवष्यातील यशाचा एक महत्त्वाचा पाया आहे. आम्ही त्यांच्याशी जबाबदारीने वागतो आणण त्यांना नेहमी संरिण देतो.
संवेदनशील माहहती आणण बौद्र्धक संपदा या आमच्या दोन अत्यावचयक
मालमत्ता आहेत जी आर्थतक मूल्य, वेळ आणण कठोर पररश्रम आणण
भपवष्यातील व्यवसायीक यशाच्या बाबतीत जास्त गुंतवणूकीची हमी
आहे. त्यांचे संरिण करून आपण आपला स्पधातत्मक फायदा संरक्षित
करत आहोत.
जोपयांत सावतजतनक प्रकटीकरणासाठी मान्यता हदली जात नाही,
तोपयांत हेन्के लची सवत माहहती आणण बौद्र्धक संपदा गोपनीय
मानली पाहहजे. आम्ही सोशल मीडियावर ककं वा अन्यथा जनतेसाठी
गोपनीय ककं वा संवेदनशील मानले जाऊ शकणारी कोणतीही गोष्ट
जाहीर करणार नाही.
आम्ही गोपनीय माहहती असलेली कागदपत्रे नेहमी सुरक्षित ठे वू. जेव्हा
आपल्या पुरवठादारांचा, कं त्राटदारांचा आणण इतर व्यावसातयक भागीदारांचा प्रचन येतो, तेव्हा आपण त्यांच्या गोपनीय माहहती आणण बौद्र्धक संपदेला समान सचोटी आणण काळजीने वागवतो आणण पयातयाने
त्यांच्याकिू न ही अपेिा करतो.
नुकसान, हानी, चोरी आणण अयोग्य वापरापासून आम्ही आम्हाला उपलब्ध
असलेल्या कोणत्याही कं पनीच्या संसाधनांचे संरिण करतो. कं पनीच्या मालमत्तेचा जबाबदारीने वापर के ला जाईल आणण वैयजक्तक वापरासाठी
दुरुपयोग के ला जाणार नाही.

आम्ही सवत हेन्के ल
मालमत्ता अत्यंत
काळजीपूवतक
हाताळण्यासाठी आणण
त्यांचे संरिण करण्यासाठी
वचनबद्ध आहोत.

व्यावहाररक उदाहरणे

अर्धक जाणून घ्या
हेन्के ल अंतगतत उपयोगासाठी फक्त

कधीकधी मी आणण माझा लमत्र
सॅम माझ्या खेळण्यांशी खेळतो. ते
ठीक आहे, कारण तो माझा लमत्र
आहे. त्याने माझी लाल गािी फोिली,
म्हणून मी जरा दुःु खी झालो. पण
तरीही तो माझा लमत्र आहे.
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आर्थतक
सचोटी

आर्थतक सचोटी हा एक कं पनी म्हणून आम्ही तयार के लेल्या
पवचवास आणण आदराचा पाया आहे. आपल्या व्यवसायाचा
पारदशतक दृजष्टकोन प्रदान करणाऱ्या अचूक नोंदी ठे वणे ही
एक महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
आम्ही योग्य हहशेब आणण आर्थतक अहवालासाठी सवत
वैधातनक आवचयकता आणण आंतरराष्रीय फायनाजन्शयल
ररपोहटांग मानकांचे काटेकोरपणे पालन करतो. कर कायदे
आणण तनयमांनाही हेच लागू होते. लशवाय, आपण अशा
नोंदी तयार करणे हे आपल्यासाठी अपवभाज्य आहे जे त्यांनी
दस्तऐवज के लेल्या व्यवहारांचे आणण कियाकलापांच खरे
स्वरूप प्रततबबंबबत करते.

आम्ही नेहमीच योग्य
आणण सत्य आर्थतक
माहहती प्रदान करण्यास
वचनबद्ध आहोत.

व्यावहाररक उदाहरणे

अर्धक जाणून घ्या
हेन्के ल अंतगतत उपयोगासाठी फक्त
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हहतसंबंधांचा

संघषत

आम्ही स्वताला नेहमीच अत्यंत सचोटीने व्यवसाय के ल्याबद्दल
ओळखले जाऊ इजच्छतो आणण पवचवासू म्हणून बतघतले
जावे अशी अपेिा करतो. म्हणूनच आपण स्वत: ला आणण
ज्यांच्याशी आपण सवोच्च नैततक मानकांशी संबंर्धत आहोत
आणण व्यवसाय आणण वैयजक्तक हहतसंबंध नेहमीच वेगळे
ठे वतो.
त्यासाठी आपण अशी पररजस्थती टाळू ज्यामुळे वैयजक्तक
हहतसंबंध आणण हेन्के ल यांच्यातील संघषत होण्याची
शक्यता आहे. व्यावसातयक तनणतय घेताना, आपण
नेहमीच वस्तुतनष्ठपणे आणण हेन्के लच्या हहतासाठी
कोणत्याही वैयजक्तक फायद्याला वगळण्यासाठी कायत के ले
पाहहजे.

हेन्के लच्या सवोत्तमपणे
नेहमीच कायत
करण्यासाठी आणण
वागण्यासाठी आम्ही
वचनबद्ध आहोत.

व्यावहाररक उदाहरणे

अर्धक जाणून घ्या
हेन्के ल अंतगतत उपयोगासाठी फक्त

प्रत्येक गोष्टीच्या मागे हहतसंबंधांचा संघषत अनुभवणे हे
आपल्या आचारसंहहतेचे उल्लंघन नाही. जेव्हा आपण तनणतय
घेण्यापूवी ते उघि करण्यात आणण त्यावर तोिगा काढण्यासाठी
अपयशी ठरता तेव्हाच उल्लंघन होते. इतरांनी धारणा करून
घेतलेले हहतसंबंधांचे संघषत वास्तपवक संघषाांइतके च
वाईट असू शकतात. अशा संभाव्य संघषाांचे तनराकरण
करण्यासाठी प्रभावी साधनांमध्ये जबाबदार लाइन मॅनेजआर,एच.आर यांच्याशी खुले संभाषण करणे ककं वा संशय
असल्यास अनुपालन संघापयांत पोहोचणे समापवष्ट आहे.
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आमचे ग्राहक,
उपभोक्ते आणण

पुरवठादार

आपली उत्पादने दररोज लाखो लोकं वापरतात करतात. त्यांना सुरक्षित, पयातवरणीयदृष्ट्या सुसंगत आणण सवोच्च गुणवत्तेचे नेतृत्व
करणे म्हणूनच आपल्यासाठी आवचयक आहे आणण आपण
आपली सवत ऊजात आणण तनष्ठा वापरली पाहहजे. आम्ही
हीच मानलसकता डिजजटल जागेचा पवचार करताना
लागू करतो आणण सचोटी सुतनजचचत करतो आणण
सतत या बदलत्या जगाशी जुळवून घेत असतो.
आमच्यासाठी सवातत महत्वाचे म्हणजे आज
आणण येणाऱ्या पपढयांसाठी आमच्या व्यवसायाचा पाया म्हणून आमचे ग्राहक, उपभोक्ता
आणण पुरवठादारांशी जवळचे आणण पवचवासू
संबंध सुतनजचचत करणे.
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मी खरोखर वेगाने धावू शकतो. एकदा मी
माझ्या मोठ्या बहहणीपेिा वेगवान धावलो,
पान ततने आरोप के ला की मी फसवत
होतो. पण मी फसवले नव्हते.

तनष्पि स्पधात

आणण भ्रष्टाचार
स्वेच्छे ने अग्रगण्य असल्यामुळे, आम्हाला पवचवास आहे की
तनष्पि स्पधात हा इनोव्हेशनचा एक प्रमुख चालक आहे
आणण यामुळे चांगली उत्पादने लमळतील, ग्राहकांना आणण
उपभोक्त्यांना फायदा होईल.
हा स्पधातत्मक फरक करण्यासाठी आम्ही आमच्या उत्पादनांवर
आणण सेवांवर पूणत पवचवास ठे वतो. आम्ही योग्य स्पधेसाठी वचनबद्ध आहोत आणण आम्ही जजथे काम करतो तेथे
सवत संबंर्धत अॅंटीरस्ट आणण कॉजम्पहटशन कायद्यांचे पालन
करण्यास वचनबद्ध आहोत. आम्ही अशा उपिमांमध्ये गुंतत
नाही जे बेकायदेशीरपणे, अन्यायकारक ककं वा अनैततकपणे
स्पधेला अिथळा आणतात ककं वा प्रततबंर्धत करतात.

आम्ही आमच्या उत्पादने
आणण सेवांच्या गुणवत्तेवर
आधाररत तनष्पि
स्पधेसाठी वचनबद्ध आहोत.

व्यावहाररक उदाहरणे

अर्धक जाणून घ्या
हेन्के ल अंतगतत उपयोगासाठी फक्त

आपल्या व्यावसातयक व्यवहारात कोणत्याही स्वरूपात
लाचखोरी ककं वा भ्रष्टाचाराप्रती सहहष्णुता नाही, सावतजतनक
अर्धकारी आणण सरकारांच्या संदभातत ककं वा खासगी
िेत्रातही नाही. तृतीय पिांना ककं वा त्यांच्याकिू न पैसे ककं
वा मूल्यवान काहीही देऊन, स्वीकारणे, ऑफर करणे ककं वा
आचवासन देऊन अयोग्य व्यवसाय फायदे लमळपवण्याच्या
तनणतयांवर ककं वा प्रयत्नांवर आमचा कोणताही प्रभाव ककं
वा दबाव स्वीकारत नाही.
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उत्पादन सुरिा
आणण गुणवत्ता

आम्ही जे करतो त्याच्या कें द्रस्थानी आमची उत्पादने आहेत.
अनेक दशकांपासून आम्ही आमच्या ग्राहक आणण उपभोक्त्यांशी पवचवासावर आधाररत संबंध तयार के ले आहेत.
म्हणूनच जेव्हा आपली उत्पादने आणण प्रकिया या दोन्हींमध्ये
सुरक्षितता आणण गुणवत्तेचा पवचार के ला जातो तेव्हा
आपण कधीही तिजोि स्वीकारत नाही.
आम्ही आरोग्य आणण सुरक्षिततेसंदभातत आवचयक ते पालन
करतो तसेच आम्ही ज्या प्रदेशात काम करतो त्या प्रदेशात
आम्हाला लागू असलेल्या लेबललंगचे पालन करतो. आम्ही
आमच्या उत्पादनांचे सतत पुनरावलोकन आणण मूल्यांकन
करतो जेणेकरून ते सतत उत्कृ ष्ट जस्थतीत राहतात.

आमच्या सवत
भागधारकांच्या फायद्यासाठी,
सवोच्च दजातची सुरक्षित
उत्पादने प्रदान करण्यासाठी
आम्ही वचनबद्ध आहोत.

व्यावहाररक उदाहरणे

अर्धक जाणून घ्या
हेन्के ल अंतगतत उपयोगासाठी फक्त
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डिजजटल

सुरिा आणण एथीक्स
डिजजटलायझेशन आपल्या जगाला मूलगामी गतीने आकार देत आहे. आपला व्यवसाय
हदवसेंहदवस िेटा चाललत होत चालला आहे आणण असंख्य नवीन संधी आहेत.
त्याबरोबर आव्हाने आणण एथीकल प्रचनांची एक मोठी यादी तयार झाली आहे.
सवत भागधारकांच्या लिात घेऊन त्या आव्हानांचा सामना करणे आणण त्यावर
प्रभुत्व साधणे ही आपली जबाबदारी आहे.
संवेदनशील आणण गोपनीय माहहतीची जास्तीत जास्त पववेकबुद्धीने काळजी घेणे
हे आपले कततव्य आहे. आम्ही योग्य काळजीने सायबरस्पेसचे नेजव्हगेट करतो
आणण पुरेसे सुरिा उपाय लागू करतो. तसेच, आमचे कमतचारी, व्यावसातयक
भागीदार आणण ग्राहकांच्या वैयजक्तक िेटावर प्रकिया करताना आम्ही उच्च
मानकांचे पालन करतो. आम्ही के वळ कायदेशीर आणण पारदशतक हेतूंसाठी
आणण संबंर्धत िेटा संरिण तनयमांनुसार वैयजक्तक िेटा वापरू.
कृ बत्रम बुद्र्धमत्ता(ए.आय) आमच्यासाठी आणण आमच्या भागधारकांसाठी नवीन
संधींचे आचवासन देते. पण त्याबरोबर मोठी जबाबदारीही येते.
ए.आय तंत्रज्ञानाच्या आपल्या वापराने पारदशतकता, बार्धत व्यक्तींचे हक्क, उत्तरदातयत्व आणण अचूकता या मूलभूत तत्त्वांचा आदर के ला पाहहजे आणण त्या
संबंर्धत जोखीम कमी करण्यासाठी स्पष्ट देखरे ख यंत्रणा राबवली पाहहजे.

आम्ही वास्तपवक जगात ज्या
सचोटीचे पालन करतो
त्याच सचोटीने आम्ही
डिजजटल जागेचे पान
पालन करण्यास
आम्ही वचनबद्ध आहोत.

व्यावहाररक उदाहरणे

अर्धक जाणून घ्या
हेन्के ल अंतगतत उपयोगासाठी फक्त
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आमचे

समुदाय
जगातील आपल्या जबाबदारीची जाणीव असल्यान सुरुवातीपासूनच
आमच्या कं पनीच्या मूल्यांमध्ये भर घालण्यात आली आहे.
आपल्याला सवत मानव आणण पयातवरणाबद्दल समान आदर आहे
आणण सकारात्मक पररणाम करण्याचे आमचे उद्दीष्ट आहे. म्हणूनच
आपण जे काही करतो त्यात आपण ग्रहाचे ररजनरे शन आणण
समुदायांच्या भरभराटीमध्ये योगदान देण्याचे काम करतो.
मी लहान असताना मला
शाकत ची आविायचा. पण
आता मला सवत तनसगत
आणण प्राणी आवितात.
आपल्याला त्यांचे रिण
करायला हवे.
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मानवी हक्क,

कायदे आणण
सामाजजक तनयम
मानवी हक्कांचा आदर करणे ही नैततक जबाबदारी आहे. हे
आपल्याला लोकांच्या जीवनावर सकारात्मक पररणाम करण्यास मदत करते. म्हणूनच आपण सवत लोकांचे हक्क आणण
प्रततष्ठा नेहमी उच्च आदराने मानतो. आम्ही आमच्या संपूणत
कामाच्या हठकाणी, ऑपरे शन्समध्ये आणण आम्ही उपजस्थत
असलेल्या समुदायांमध्ये सवत लोकांशी न्याय्य, समान
आणण आदराने वागतो. त्याचबरोबर आम्ही आपल्या व्हॅल्यू
चेनमध्ये शाचवत आणण नैततक व्यवसाय पद्धतींवर सतत
काम करतो.
जगभरातील अनेक उत्पादन बाजारपेठा आणण अनेक प्रदेशांमध्ये आपली उपजस्थती असल्यामुळे आपण वेगवेगळ्या
कायदेशीर प्रणालींचे कायदे आणण तनयमांच्या अधीन
आहोत. एक जबाबदार कॉपोरे ट नागररक असण्याचा अथत
असा आहे की आपले लोक आपण ज्या समुदायात काम करतो
त्या समुदायांमध्ये सवत लागू कायदे, तनयम आणण तनयमांचे
पालन करतात, तसेच स्थातनक परं परा आणण इतर सामाजजक तनयमांचा आदर करतात. कायदेशीर अनुपालनात इतर
गोष्टींव्यततररक्त, व्यापार तनयम, जसे की तनयातत तनयंत्रण
आणण तनबांध ककं वा मनी लााँिररं गतनयंबत्रत लागू तनयमांचा समावेश आहे.

आम्ही आपल्या सवत कृ
तींचा पाया म्हणून
मानवी हक्कांचा आदर
करण्यास वचनबद्ध
आहोत.

व्यावहाररक उदाहरणे

अर्धक जाणून घ्या
हेन्के ल अंतगतत उपयोगासाठी फक्त
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पयातवरणीय

शाचवतता
भावी पपढयांसाठी पयातवरणाचे संरिण करणे आपली जबाबदारी आहे. पयातवरणाशी सुसंगत आणण जबाबदार व्यवसाय
पद्धती म्हणूनच आपल्या सवत कृ ती आणण तनणतय प्रकियेचा
आधार आहेत. आपला व्यवसाय आणण आपली व्हॅल्यूचेन
अर्धक सस्टेनेबल करण्यासाठी आणण शेवटी ग्रहांच्या ररजनरे शनमध्ये योगदान देण्यासाठी आम्ही सतत सुधारणा करण्याचा तनधातर के ला आहे.
आपण आपल्या कियाकलाप आणण उत्पादनांद्वारे पयातवरणावर होणारा पररणाम सतत कमी करतो, वतुतळाकार
माटेररयल्स आणण सेवांचा वापर करून, आपल्या पयातवरणीय
पाऊलखुणा कमीत कमी करून आणण नैसर्गतक संसाधनांचा
जबाबदार वापर सुतनजचचत करून. आमचे प्रयत्न आमच्या
पूणत व्हॅल्यूचेन पयांत देखील पवस्ताररत आहेत जेथे आम्ही
आमच्या भागीदारांसह सस्टेनेबल आणण पयातवरणीय
जबाबदार पद्धतींचे अनुसरण करण्यासाठी एकत्र काम करतो.

आम्ही पयातवरणाचे संरिण
करण्यासाठी आणण ग्रहांचे
ररजनरे शनमध्ये योगदान
करण्यासाठी वचनबद्ध
आहोत.

व्यावहाररक उदाहरणे

अर्धक जाणून घ्या
हेन्के ल अंतगतत उपयोगासाठी फक्त
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सामुदातयक

एंगेजमेंट

हेन्के ल सामाजजक कल्याण, लशिण आणण पवज्ञान, तंदरु
ु स्ती
आणण आरोग्य, कला आणण संस्कृ ती आणण पयातवरणाला
इतर गोष्टींसह, आर्थतक आणण इन-काईण्ि देणग्यांसह मदत
करते. आमच्याकिे देणग्यांसाठी स्पष्ट प्रकिया आहेत आणण
राजकीय पि, राजकारणी ककं वा राजकीय कायातलयासाठी
उमेदवारांना हेन्के ल देणग्या यांसारख्या समापवष्ट नसलेल्या
िेत्रांची व्याख्याही के ली आहे.
आम्ही आमच्या लोकांना वैयजक्तक पातळीवर सामील होण्यासाठी प्रोत्साहहत करतो, तर खाजगी आणण कं पनीच्या
एंगेजमेंटला स्पष्टपणे वेगळे करतो. आम्ही स्थातनक कायद्यांच्या
अनुपालनात आणण त्यांच्या स्वत: च्या वेळेत सेवा आणण
धमातदाय ककं वा सामाजजक कियाकलापांमध्ये भाग
घेण्यास प्रोत्साहन देतो.

आम्ही आमच्या समुदायांमध्ये
बदल घिवून आणण्यासाठी
वचनबद्ध आहोत.

व्यावहाररक उदाहरणे

अर्धक जाणून घ्या
हेन्के ल अंतगतत उपयोगासाठी फक्त

एक जबाबदार कॉपोरे ट नागररक म्हणून, जेव्हा आपण सावतजतनक आणण राजकीय चचेत गुंततो, तेव्हा आपण पारदशतकपणे आणण वस्तुजस्थतीवर आधाररत योगदानासह
कायत करतो.
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आम्ही आदरयुक्त आणण सवतसमावेशक
संस्कृ ती वाढपवण्यासाठी
वचनबद्ध आहोत जे आपल्या लोकांना
दररोज त्यांचे सवोत्तम देण्यास सिम करते.

आम्ही नेहमीच कायत आणण
वततन करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत
ज्यामुळे हेन्के लची प्रततष्ठा उं
चावेल आणण त्याला तिा जाणार नाही.

आम्ही आमच्या लोकांसाठी
तनरोगी आणण सुरक्षित
कामाचे वातावरण प्रदान
करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत.

आम्ही सवत हेन्के ल मालमत्ता
अत्यंत काळजीपूवतक हाताळण्यासाठी
आणण त्यांचे संरिण करण्यासाठी
वचनबद्ध आहोत.

आम्ही नेहमीच योग्य
आणण सत्य आर्थतक
माहहती प्रदान करण्यास
वचनबद्ध आहोत.

हेन्के लच्या सवोत्तमपणे
नेहमीच कायत करण्यासाठी
आणण वागण्यासाठी आम्ही
वचनबद्ध आहोत.

आम्ही आमच्या उत्पादने
आणण सेवांच्या गुणवत्तेवर
आधाररत तनष्पि स्पधेसाठी
वचनबद्ध आहोत.

आमच्या सवत भागधारकांच्या
फायद्यासाठी, सवोच्च दजातची
सुरक्षित उत्पादने प्रदान करण्यासाठी
आम्ही वचनबद्ध आहोत.

आम्ही वास्तपवक जगात
ज्या सचोटीचे पालन करतो
त्याच सचोटीने आम्ही डिजजट
ल जागेचे पान पालन करण्यास
आम्ही वचनबद्ध आहोत.

आम्ही आपल्या सवत कृ
तींचा पाया म्हणून मानवी
हक्कांचा आदर करण्यास
वचनबद्ध आहोत.

आम्ही पयातवरणाचे संरिण
करण्यासाठी आणण ग्रहांचे
ररजनरे शनमध्ये योगदान
करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत.

आम्ही आमच्या
समुदायांमध्ये बदल
घिवून आणण्यासाठी
वचनबद्ध आहोत.

आपण कसे

योगदान देता
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आपला
एकदा ककनिरगाितनमध्ये मी ललसाचे के स
ओढले आणण बेनने
लमसेस प्लॅटला सांर्गतले
आणण लमसेस प्लॅटने
माझ्या आईलला सांर्गतले
की माझ्या आईने मला
ललसाची माफी
मागायला सांर्गतली
आणण मी तसे के ले.

आवाज
पुढाकार घेऊन र्चंता व्यक्त करणे नेहमीच सोपे नसते, परं तु
हेन्के ल येथे आपण एक संस्कृ ती जोपासतो जजथे प्रत्येकाला
बोलणे सोयीस्कर वाटते. आपल्यापैकी प्रत्येकासाठी
आपली मूल्ये आणण सचोटी यांचे संरिण करण्याचा हा
एकमेव मागत आहे.
जर काही चुकीचे चालू आहे असे हदसले तर कृ पया बोला.
आपण बरोबर आहात की अयोग्य हे महत्त्वाचे नाही जर एखाद्या गोष्टीमुळे आपल्याला अस्वस्थ वाटत असेल,
तर ते स्वत:किे ठे वू नका. आम्ही प्रत्येक समस्या गांभीयातने घेतो.

एकदा आपण र्चंता व्यक्त के ली की, हेन्के ल लवकरात
लवकर हा प्रचन सोिवण्यासाठी योग्य ती कारवाई करे ल.
कोणत्याही प्रकारच्या खुन्नस वागरे गोष्टींसाठी आमच्या
संघटनेत सहहष्णुता नाही आणण र्चंता खोटी ठरली तरी
सद्भावनेने बोलणाऱ्या प्रत्येकाचे आम्ही संरिण करू.

व्यावहाररक उदाहरणे

अर्धक जाणून घ्या
हेन्के ल अंतगतत उपयोगासाठी फक्त

आपण आपल्या र्चंता आपल्या तात्काललक नेतृत्वाला
कळवू शकता. पयातयाने, आपण एच.आर, जागततक
अनुपालन संघ*ककं वा हेन्के लच्या तननावी अनुपालन
लाईन्सशी संपकत साधू शकता, उदाहरणाथत (आपल्या
लोकांसाठी हेन्के लचे इं रानेट आणण तपशील आणण
पुढील मागतदशतनासाठी हेन्के लची वेबसाइट पहा).

*compliance.office@henkel.com
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एकत्र
पुढे

भावी पपढयांसाठी रोल
मॉिेल्स म्हणून

आमची आचार संहहता आपल्याला मागतदशतन करे ल आणण एक कं
पास म्हणून काम करे ल जे आपल्याला मागत दशतपवते. पण खऱ्या
अग्रगण्य गोष्टींप्रमाणे आपणही स्वत: ततथे पोहोचायला हवं. म्हणूनच
सामूहहक मालकी घेणे आणण खऱ्या रोल मॉिेल्स प्रमाणे वागणे
आपल्या सवातवर अवलंबून आहे. हेन्के ल येथील आमचे व्यवस्थापक
आम्ही तसे सुतनजचचत करण्याची अर्धक जबाबदारी पार पाितात.
व्हॅल्यूझ आणण सचोटी मध्ये रुजलेल्या आपल्या मजबूत वारशापासून
आपण प्रेरणा घेऊ शकतो आणण दररोज आपल्या कृ ती आणण वततनाद्वारे
आपली आचारसंहहता जजवंत करू शकतो. पुढची पपढी आपल्यावर
अवलंबून आहे.
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