உலகளாவிய ஊழல்
தடுப் புக் ககாள் கக
உரிகையாளர்:

Anna Diaz, Chief Compliance Officer

ைதிப் பாய் வாளர்:

Eva Argilés, General Counsel

அனுைதியளித்தவர்:

இயக்குநர் குழுமம்

தததி:

25 அக்ட ோபர், 2018

பதிப் பு:

4.0

கைாழி:

தமிழ்

த ாக் க எல் கல:

உலகளோவிய

Https://portal.applus.com

பக்கம் 1/4
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2017
1. ககாள் கக அறிக் கக

Applus+ நிறுவனம் :
1. உலகளோவிய

அளவில்

ததோழிடலச்

ச ் ப் படியும் ,

நன்தனறிப் படியும் ,

ததோழில் முடையிலும் தசய் யத் தன்டன அர்ப்பணித்துக் தகோள் கிைது

2. Applus+

நிறுவனத்

ததோழில்

நிபுணர்கள் ,

கூ டு
் முயை் சியில்

ஈடுபடுகிை

கூ ் ணி நிறுவனங் கள் மை் றும் மூன்ைோம் தரப் பினர் ஆகிடயோர், இந்தக்
தகோள் டகடயப்
ததோழிடலச்

புரிந்து

தகோண்டு,

ச ் ப்படியும் ,

டமை் தகோள் கிைோர்கள்

Applus+

நிறுவனத்தின்

நன்தனறிப் படியும் ,

சோர்பில்

ததோழில் முடையிலும்

என்படத உறுதிப் படுத்தத் தன்டன அர்ப்பணித்துக்

தகோள் கிைது.
3. இலஞ் சத்திை் கு

எதிரோகவும்

டகயூ டு
் களுக்கு

(வர்த்தக

எதிரோகவும் ,

ரீதியிலோன

முடையை் ை

இலஞ் சம்

அல் லது

உ ்ப ),

ச ் விடரோதமோன

முடையில் பணம் , பரிசுப் தபோரு க
் ள் அல் லது பிை முடையை் ை ஒருசோர்பு
சோதகங் கடள

அரசு

நிறுவனங் களின்

அதிகோரிகள் ,

இயக்குநர்கள் ,

வோடிக்டகயோளர்கள் ,

அலுவலர்கள்

அல் லது

மை் ை

பணியோளர்கள்

அல் லது டவறு எவரி மிருந்தும் தபறுவதை் கு எதிரோகவும் டபோரோடுவதை் குத்
தன்டன அர்ப்பணித்துக் தகோள் கிைது.
4. இந்நிறுவனம்

ததோழிடல

டமை் தகோள் கிை

நோடுகளில்

உள் ள,

உரிய

ஊழல் தடுப் புச் ச ் ங் களுக்கு இணங் கி ந க்கத் தன்டன அர்ப்பணித்துக்
தகோள் கிைது.
5. இந்தக் தகோள் டக மீைல் கடளத் தீவிரமோன விஷயமோக எடுத்துக் தகோள் ளத்
தன்டன அர்ப்பணித்துக் தகோள் கிைது
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6. இக்தகோள் டகடயத்

திைம் ப

அமல் படுத்திப்

பரோமரித்து

முன்தனடுத்துச்

தசல் லத் தன்டன அர்ப்பணித்துக் தகோள் கிைது.
நிறுவனத்தின்

Applus+

சோர்போகச்

தசயல் படுகின்ை

ததோழில் நிபுணர்கள் , கூ டு
்
முயை் சியில்

நிறுவனத்

Applus+

ஈடுப டு
் ள் ள கூ ் ணி நிறுவனங் கள்

மை் றும் மூன்ைோம் தரப் பினர் அடனவரும் இந்தக் தகோள் டகக்கு இணங் கி ந க்க
டவண்டியுள் ளது; அடதோடு அவர்கடள, நியோயமை் ை பலன் அல் லது அனுகூலம்
(இலஞ் சங் கள் ,
எடதயும் ,

டகயூ டு
் கள்

மை் ை

ததோழிலுக்குத்

Applus+

டநரடியோகடவோ

அல் லது

அல் லது

ச ் விடரோத

ததோ ர்புட ய

மடைமுகமோகடவோ,

பணம் தபறுதல் கள் )
எந்த

தருவதோகச்

வழியிலும் ,

தசோல் வது,

வோக்குறுதியளிப்பது, தருவது, தரச் தசோல் வது அல் லது ஏை் றுக்
தட

தர

தகோள் வடதத்

தசய் கிடைோம் ; அப் படிச் தசய் வது, தபை் றுக்தகோள் பவரது க ப்போடுகடள

மீறுவதோகிைது. இக்தகோள் டக குறித்த பயிை் சியில்
நிறுவனத்

ததோழில்

நிபுணர்கடள

தடலடம

கலந்து தகோள் ளும்
ஒழுங் கடமப் பு

Applus+

அதிகோரிடய

நியமிப் போர்.

Applus+

நிறுவனம்

இக்தகோள் டக
அதிகோரிக்கு

இந்தக்

மீைல் கடள,
அல் லது

தகோள் டக
Applus+

பகுதி

மீைல் கடளப்

நிறுவனத்தின்

ஒழுங் கடமப் பு

தபோறுத்துக்
தடலடம

தகோள் ளோது.

ஒழுங் கடமப் பு

அதிகோரிக்குத்

ததரிவிக்கப் ப

டவண்டும் .

Applus+

நிறுவனம் ,

தகோள் டகடயப்

பழிவோங் குதல்

பின்பை் றுகிைது:

சந்டதகத்திை் கி மோன

தகோள் டக

எதுவும்

Applus+

இருக்கக்கூ ோது

நிறுவனத்

மீைல் கடள

ததோழில்

அல் லது

எனும்

நிபுணர்கள் ,

அத்துமீைல் கடள

நன்னம் பிக்டக அடிப் பட யில் அறிவித்ததை் கோக அல் லது இக்தகோள் டகயின் கீழ்
ஒத்துடழப்பு

நல் கியதை் கோக

பழிவோங் கும்

ந வடிக்டகக்கு

உ ப
் டுத்தப் ப

மோ ் ோர்கள் .
தடலடம ஒழுங் கடமப் பு அதிகோரிடய இக்தகோள் டகயின் உரியடமயோளரோவோர்;
மை் றும்

அவரி ம் தோன்

ந த்துவதை் குமோன
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இக்தகோள் டகடய

உச்சக்க ் ப்

அமல் படுத்துவதை் கும் ,

தபோறுப் பு

இருக்கிைது.

இணக்கி
தடலடம
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ஒழுங் கடமப் பு

அதிகோரி

Applus+

விழிப்புணர்டவ ஏை் படுத்துவதை் கும்
இக்தகோள் டக
Applus+

குறித்த

நிறுவனத்தின்

டகள் விகள்
தடலடம

நிறுவனத்திை் குள்

இக்தகோள் டக

குறித்த

தபோறுப் போனவரோக இருப் போர். உங் களுக்கு
ஏடதனும்

இருக்குமோனோல் ,

ஒழுங் கடமப் பு

அதிகோரி

தயவுதசய் து

அல் லது

பகுதி

தடலடம ஒழுங் கடமப் பு அதிகோரிடயத் ததோ ர்பு தகோள் ளுங் கள் .
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