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Bij Poly richten we ons op het verbinden van mensen, technologie en ruimtes om de toekomst van 

het werken te realiseren. Ik ben van mening dat ons succes onlosmakelijk is verbonden met het 

ethisch en integer handelen van elke werknemer.

Onze gedragscode weerspiegelt onze leiderschapsprincipes en helpt ons allemaal om het 

juiste te doen, op de juiste manier, elke keer opnieuw. Onze gedragscode schrijft ons voor 

eerlijk, verantwoordelijk, integer en billijk te zijn, zowel in het werken met elkaar als met onze 

zakenpartners, leveranciers, investeerders en concurrenten. De zaken die in onze gedragscode 

worden behandeld, zijn essentieel voor ons vermogen om zaken te doen in overeenstemming met 

deze waarden. 

Ik verzoek u de gedragscode zorgvuldig door te lezen en deze vaak te raadplegen zodat u en uw 

teams onze gedeelde waarden, de wet en ons gehele beleid naleven. Het is een richtlijn om onze 

principes in praktijk te brengen.

Hartelijk dank voor uw inzet om ethisch te handelen en om elkaar te houden aan de hoogste 

normen van bedrijfsvoering. We spelen allemaal een rol in het succes van Poly door een cultuur van 

uitmuntendheid en integriteit te bereiken. 

Als u vragen hebt over de gedragscode, neem dan contact op met uw manager, onze juridische 

afdeling of het Human Resources-team.

Dave

CEO AAN HET WOORD



"ONZE GEDRAGSCODE SCHRIJFT 
ONS VOOR EERLIJK, OPRECHT 
EN BILLIJK TE ZIJN IN DE 
OMGANG MET ELKAAR EN 
MET ONZE ZAKENPARTNERS, 
LEVERANCIERS, INVESTEERDERS 
EN CONCURRENTEN."
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Onze gedragscode schrijft ons voor eerlijk, verantwoordelijk, integer en billijk te zijn in de omgang 

met elkaar en met onze leveranciers, zakenpartners, investeerders en concurrenten. De zaken die 

in deze Poly-gedragscode ("code") worden behandeld, zijn essentieel voor ons vermogen om zaken 

te doen in overeenstemming met deze waarden die onze leiderschapsprincipes ondersteunen. We 

hebben allemaal de verantwoordelijkheid om deze code na te leven en de hoogste normen van 

bedrijfsethiek te handhaven. Dit is essentieel voor ons succes, onze cultuur en het opbouwen en 

onderhouden van sterke zakelijke relaties. Onze code bevordert: 

• Eerlijk en ethisch gedrag - altijd en overal in elke situatie doen 

wat goed is;

• Naleving van de van toepassing zijnde wetten, reglementen  

en voorschriften van de overheid; 

• Teruggeven aan de maatschappij en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen; 

• Transparantie en financiële integriteit; en 

• Het snel rapporteren van overtredingen en 

verantwoordelijkheid  

voor naleving van deze code.

Onze code is niet iets om eenmalig te lezen. Het is een richtlijn om onze principes in praktijk te 

brengen. De medewerkers, managers en directieleden van Poly ('Wij') moeten voldoen aan de 

beginselen en richtlijnen in onze code. Wij verwachten ook dat iedereen die wereldwijd namens 

ons werkt zich hieraan houdt; dit geldt voor contractarbeiders, vertegenwoordigers, consultants, 

leveranciers en partners.

ONZE GEDRAGSCODE "DE IN ONZE CODE 
UITEENGEZETTE KWESTIES 

ZIJN VAN ESSENTIEEL 
BELANG VOOR HET KUNNEN 

UITVOEREN VAN ACTIVITEITEN 
IN OVEREENSTEMMING MET 

DEZE WAARDEN DIE ONS 
LEIDERSCHAPSPRINCIPES 

ONDERSTEUNEN" 
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LEIDERSCHAPSPRINCIPES

C3—KLANT. KLANT. KLANT.

De obsessie voor de klant is ieders taak. 

Leiders lossen de problemen van hun 

klanten op - groot of klein. Ze werken 

nauw samen met klanten, channel 

partners en hun teams om innovatieve 

oplossingen te leveren.

VOORWAARTS EN OPWAARTS

Leiders leren van het verleden maar 

richten zich op de toekomst. Ze passen 

zich snel aan veranderingen in de 

markt aan. Ze creëren oplossingen die 

het bedrijf vooruit helpen met energie, 

momentum en resultaten.

LEIDERS LEIDEN

Leiders weten dat zij deel uitmaken van 

een grotere wereldwijde gemeenschap 

en nemen beslissingen als goede 

beheerders van de aarde, de middelen 

en de mensen.

LEG DE LAT HOOG

Leiders zijn trots op hun werk en weten 

dat details belangrijk zijn. Zij weten dat 

geheel meer is dan de som der delen. 

Ze zoeken naar elke kans om teams, 

producten en processen voortdurend te 

verbeteren.

NEEM DE SPRONG

Snelheid is belangrijk in het 

bedrijfsleven. Leiders stimuleren 

en eisen van hun omgeving dat zij 

strategisch denken en besluitvaardig 

handelen. Poly waardeert het nemen 

van berekende risico's.

NEEM VERANTWOORDELIJKHEID

Leiders kennen hun bedrijf, hun klanten, en hun 

team - van binnen en van buiten. Ze offeren 

geen langetermijnwaarde op voor resultaten op 

korte termijn. Leiders handelen met integriteit, 

geven geld uit alsof het van henzelf is, en 

stellen Poly boven functie, rol en zichzelf.

DURF TE COMMUNICEREN

Leiders spreken openhartig maar zijn 

niet bot. Ze dagen elkaar constructief 

uit om tot de best mogelijke uitkomst 

of beslissing te komen. Zodra een 

beslissing is genomen, passen leiders 

zich volledig aan en blijven ze op één lijn.

DOE HET SAMEN

We zijn één team. Leiders doen wat 

ze zeggen te zullen doen, behandelen 

elkaar met respect, geven elkaar 

rugdekking, en houden elkaar 

verantwoordelijk.

Leiderschapsprincipes zijn de gedragingen en gewoonten die we als bedrijf waarderen - ze zijn een contract  

tussen ons allemaal, en hoe we voor elkaar opkomen. Iedereen is een leider bij Poly.



7

Poly | Gedragscode | FY 2022

MELDEN VAN OVERTREDINGEN EN BELEID VAN 
NIET-VERGELDING EN HANDHAVING 

Ons beleid inzake ethische rapportage en niet-vergelding is 

bedoeld om een omgeving te creëren waarin u te goeder trouw 

vragen kunt stellen of zorgen kunt delen met betrekking tot 

bedrijfsverantwoordelijkheid, naleving van toepasselijke wetten, 

financiële onregelmatigheden en schendingen van ons beleid, 

zonder angst voor intimidatie of vergelding. 

Als u gebeurtenissen van een dubieuze, onethische, 

frauduleuze of illegale aard ontdekt of die in strijd met de 

richtsnoeren in deze code zijn of kunnen worden, moet u 

deze onmiddellijk aan het management of aan onze juridische 

afdeling, de afdeling Internal Audit of Human Resources of 

onze Compliance-afdeling melden. U kunt dit ook op een 

vertrouwelijke en anonieme basis doen via onze Ethiekhotline, 

online of telefonisch. Vergelding ten opzichte van mensen 

die bekende of vermeende schendingen in goed vertrouwen 

melden, zal niet worden toegestaan. 

Alle meldingen van vermeende schendingen worden op 

de juiste wijze onderzocht. Van u wordt verwacht dat u 

bij elk onderzoek volledig en naar waarheid meewerkt, 

bijvoorbeeld bij het voeren van persoonlijke gesprekken of 

het beantwoorden van redelijke verzoeken om documenten 

of schriftelijke verklaringen. Als u niet volledig en eerlijk 

meewerkt, kunnen er disciplinaire maatregelen worden 

getroffen. 

Het rapport en alle informatie die tijdens het onderzoek 

wordt bekendgemaakt, worden voor zover praktisch haalbaar 

vertrouwelijk behandeld, tenzij openbaarmaking noodzakelijk 

is om het onderzoek uit te voeren, eventuele corrigerende 

maatregelen te treffen of te voldoen aan de toepasselijke 

wetgeving. 

Poly zal gepaste maatregelen treffen tegen iedereen die 

deze code, toepasselijke wetten of voorschriften of enig 

ander beleid van Poly schendt, of die verzuimt bekende of 

vermeende schendingen van de code te melden. Disciplinaire 

maatregelen kunnen bestaan uit onmiddellijke beëindiging 

van het dienstverband, een schriftelijke of mondelinge berisping, 

tijdelijk verlof of schorsing, ontbinding van zakelijke relaties 

of andere handelingen naar eigen goeddunken van Poly. Bij het 

bepalen of en welke disciplinaire maatregelen moeten worden 

genomen, kan Poly rekening houden met het type en de ernst 

van het wangedrag of de overtreding, de prestatiegeschiedenis 

van de persoon en eventueel eerder wangedrag, disciplinaire 

maatregelen, of overtredingen door of tegen dezelfde 

persoon. Wanneer Poly schade heeft geleden, kan zij ook 

haar rechtsmiddelen aanwenden tegen de verantwoordelijke 

personen of entiteiten. In het geval dat wetten of voorschriften 

zijn overtreden, kunnen we de zaak doorverwijzen naar en zullen 

we volledig meewerken met de bevoegde autoriteiten.

"VERGELDING TEGEN  
PERSONEN DIE TE  

GOEDER TROUW 
BEKENDE  

OF VERMEENDE  
SCHENDINGEN  

MELDEN, WORDT NIET 
TOEGESTAAN.” 

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Ethics%20Reporting%20and%20Non-Retaliation%20Policy.docx?d=w13d3f2dffa1c402bbf66d3a76b67268e
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html


8

Poly | Gedragscode | FY 2022

"LEIDERS WETEN DAT ZE DEEL 

UITMAKEN VAN EEN GROTERE 

WERELDWIJDE GEMEENSCHAP. ZE 

NEMEN BESLISSINGEN ALS GOEDE 

STEWARDS VAN DE AARDE, DE 

MIDDELEN ERVAN  

EN DE MENSEN."
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ARBEIDSWETGEVING - RECHTEN VAN WERKNEMERS 

Succes gaat gepaard met verantwoordelijkheid. We worden te 

allen tijde geacht ons te gedragen op een wijze die onszelf en 

onze collega’s positief beïnvloedt en die in het belang is van 

Poly. Medewerkers worden geacht gedrag of activiteiten die 

in strijd zijn met het functioneren van Poly of de rechten van 

anderen te vermijden. Wij hebben respect voor de rechten 

en gevoelens van anderen en onthouden ons van gedrag dat 

schadelijk zou kunnen zijn voor onszelf, collega's, leveranciers, 

partners, klanten of bezoekers. Bij Poly is onze wereldwijde 

werkomgeving gebaseerd op respect voor elkaar en respect 

voor onze werkplek. We voldoen aan wetten betreffende 

gelijkwaardige arbeidsmogelijkheden, de Americans with 

Disabilities Act (of vergelijkbare lokale wetgeving), regels voor 

een drugsvrije werkomgeving en regels of voorschriften voor 

het creëren van een werkomgeving waarin geen plaats is voor 

discriminatie en onwetmatige pesterijen.

PREVENTIE VAN INTIMIDATIE EN 
DISCRIMINATIE

Poly streeft ernaar een werkomgeving te bieden die vrij 

is van intimidatie of discriminatie. Wij voldoen aan alle 

regionale en lokale wetten inzake intimidatie, discriminatie en 

vergelding. Ons Beleid ter voorkoming van discriminatie en 

intimidatie bevordert een cultuur bij Poly wereldwijd waarin 

wij diversiteit en inclusie omarmen en waarin wij vrij van 

intimidatie en discriminatie kunnen werken. 

Onder intimidatie en discriminatie vallen ongewenst 

lichamelijk, visueel of verbaal gedrag van welke aard dan 

ook die direct of indirect een intimiderende, beledigende of 

vijandige werkomgeving creëert. Hoewel de definitie van 

'intimidatie' per regio kan verschillen, zijn enkele algemene 

voorbeelden: seksuele intimidatie, beledigend taalgebruik 

of grappen, laster op het gebied van ras, etnische afkomst, 

LEIDERS LEIDEN

"WE OMARMEN 
ENTHOUSIAST 

VERSCHILLENDE 
CULTUREN EN 

PERSPECTIEVEN EN 
GELOVEN IN RESPECT 
VOOR ALLE MENSEN."

geslacht of religies, vernederende opmerkingen, intimiderend 

of bedreigend gedrag of vijandig gedrag tegenover anderen. 

Als u van mening bent dat u of iemand met wie u samenwerkt, 

is blootgesteld aan intimidatie van welke aard of als u gedrag 

hebt gezien dat zou kunnen worden opgevat als discriminerend 

of ongewenst, dient u dit onmiddellijk te melden aan onze 

afdeling HR of de Ethiekhotline. Poly omarmt een cultuur van 

open communicatie en zal geen tegenmaatregelen nemen 

tegen iemand die vermoede intimidatie te goeder trouw heeft 

aangekaart. We zullen de zorgen die u onder onze aandacht 

hebt gebracht snel en objectief onderzoeken en op de juiste 

manier aanpakken.

DIVERSITEIT EN BETROKKENHEID

Poly versterkt menselijke verbinding. En om dat te doen, 

hebben we de beste mensen nodig. De beste vernieuwers. De 

out-of-the-box denkers. De doorzetters en de doortastenden. 

Poly-mensen zijn de drijvende kracht achter onze strategie 

en ons bedrijf. We omarmen enthousiast verschillende 

culturen en perspectieven en geloven in respect voor alle 

mensen. IDEA - Inclusion (inclusie), Diversity (diversiteit), 

Education (onderwijs) en Awareness (bewustwording) - staat 

bij Poly centraal in wie we zijn en wat we doen. We moedigen 

iedereen aan om GROOT te DENKEN, zich uit te spreken en 

constructieve uitdagingen aan te gaan. We koesteren een 

cultuur van gevoelige nieuwsgierigheid waarin verschillende 

perspectieven worden gewaardeerd en gerespecteerd. Om 

dat te kunnen doen, moeten onze medewerkers zich in staat 

voelen om hun authentieke zelf naar het werk te brengen. Wij 

streven ernaar het beste talent aan te trekken, te motiveren en 

te behouden om van ons het best mogelijke bedrijf te maken. 

Onze leiders zijn altijd op zoek naar manieren om een gevoel 

van saamhorigheid te creëren. 

We nemen beslissingen over het dienstverband op basis van 

verdienste en bieden gelijke kansen voor iedereen, zonder 

te kijken naar geslacht, genderidentiteit of -uitdrukking, ras, 

leeftijd, geloofsovertuiging, nationale herkomst, fysieke of 

mentale beperking, afkomst, huidskleur, burgerlijke staat, 

seksuele geaardheid, militaire of veteranenstatus, status 

als slachtoffer van huiselijk of seksueel geweld of stalking, 

medische aandoening, genetische informatie of andere wetten 

die door de EEO (Amerikaanse Commissie gelijke behandeling) 

worden erkend. Wij zijn er trots op onze cultuur te behouden 

en elk individu als een gewaardeerd lid van het Poly-team te 

behandelen.

Voor meer informatie, raadpleeg ons Beleid inzake gelijke 

arbeidskansen of neem contact op met onze afdeling Human 

Resources.

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Policy%20Prohibiting%20Harassment%20Discrimination%20and%20Retaliation.docx?d=wde8239067af3456e92be41e9c828cd2f
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Policy%20Prohibiting%20Harassment%20Discrimination%20and%20Retaliation.docx?d=wde8239067af3456e92be41e9c828cd2f
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Equal%20Employment%20Opportunity%20Policy.docx?d=wc94f3062924c44a3ba62e67b35af77bf
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Equal%20Employment%20Opportunity%20Policy.docx?d=wc94f3062924c44a3ba62e67b35af77bf
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"LEIDERS KENNEN HUN BEDRIJF, HUN 

KLANTEN EN HUN TEAM - VAN BINNEN 

EN VAN BUITEN. ZE OFFEREN GEEN 

LANGETERMIJNWAARDE OP VOOR 

RESULTATEN OP KORTE TERMIJN. 

LEIDERS HANDELEN MET INTEGRITEIT, 

GEVEN GELD UIT ALSOF HET VAN 

HENZELF IS EN STELLEN POLY BOVEN 

FUNCTIE, ROL EN ZICHZELF."
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GESCHENKEN EN AMUSEMENT

Bij Poly waarderen we onze relaties met onze zakenpartners. 

Wanneer het bij het zakendoen gepast is, kunnen we redelijke 

geschenken, maaltijden of amusement geven of accepteren. 

Wij zullen echter geen aanbieding, betaling, cadeau, of iets van 

waarde van een Poly-klant, leverancier of zakelijke partner (of 

een andere persoon) aanvaarden wanneer dat bedoeld is om 

invloed uit te oefenen of dat kan worden beschouwd als het 

uitoefenen van invloed op een zakelijke beslissing. We mogen 

dergelijke betalingen of geschenken ook niet aanbieden of 

uitvoeren.

Zelfs als geschenken zijn toegestaan, mogen we geen luxe, 

frequente of dure geschenken, maaltijden of entertainment 

aanbieden of aannemen. We zullen ons houden aan de 

geldelijke beperkingen die zijn uiteengezet in het Beleid inzake 

zakenreizen en onkosten of zullen de vereiste goedkeuringen 

verkrijgen die in dat beleid zijn uiteengezet.

Zaken die aanvaardbaar zijn in het commerciële zakenleven 

kunnen echter volkomen onaanvaardbaar zijn in de omgang met 

regeringsafgevaardigden. Daarom moeten we ons houden aan 

de van toepassing zijnde wetten en voorschriften betreffende 

de relatie met klanten en leveranciers die in dienst zijn van de 

overheid en moeten we vooraf toestemming vragen aan de 

juridische afdeling voordat we zakelijke gunsten aanbieden of 

verstrekken aan een overheidsfunctionaris of een medewerker 

van een staatsonderneming. 

Neem contact op met de financiële of juridische afdeling als 

u twijfelt of een bepaalde betaling of een bepaald geschenk 

voldoet aan het Beleid inzake zakenreizen en onkosten. Zie ook 

het Beleid inzake belangenverstrengeling en het Beleid inzake 

anti-corruptie van Poly.

NEEM VERANTWOORDELIJKHEID
WERELDWIJDE ANTI-CORRUPTIE EN ANTI-OMKOPING 

Bij Poly zijn we toegewijd aan het bevorderen en handhaven van 

de hoogste ethische normen. Wij nemen op geen enkele wijze 

deel aan omkoping of corruptie. We laten bepaalde zakelijke 

kansen liever varen dan dat wij steekpenningen zouden betalen. 

Wij zeggen geen geld, geschenken of iets van waarde toe, bieden 

het niet aan en geven het niet met de bedoeling op onjuiste 

wijze zakelijke beslissingen te beïnvloeden. Evenzo vragen of 

accepteren we geen geld, geschenken of iets van waarde in 

ruil voor het gunnen van opdrachten of het toekennen van een 

ongerechtvaardigd voordeel. Poly streeft naar volledige naleving 

van regionale en nationale anti-corruptiewetgeving, waaronder 

de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act ('FCPA') en de 

Bribery Act 2010 van het Verenigd Koninkrijk. Het is ons beleid 

om aan zowel de tekst als het karakter van deze wetten te 

voldoen evenals aan alle andere toepasselijke wetten tegen 

corruptie van de regering en commerciële omkoping. 

We houden ons er strikt verantwoordelijk voor om te voldoen 

aan anti-corruptie- en omkopingswetten in elke regio waarin 

wij zaken doen. We verwachten ook dat onze zakenpartners 

en derden die namens ons werken, deze normen naleven. Elk 

contract of elke overeenkomst met een bedrijf waarin een 

overheidsfunctionaris of -medewerker een aanzienlijk belang 

heeft, moet worden geïdentificeerd bij de juridische afdeling. 

Ons Beleid inzake anti-corruptie bevat meer informatie en 

richtlijnen met betrekking tot deze zaken. Indien iemand vermoedt 

of bemerkt dat een actie met betrekking tot omkoping, registers, 

of interne controles plaats heeft gevonden waarvan hij of zij 

gelooft dat die illegaal, onethisch, ongepast of anderszins in strijd 

met het Poly-beleid is, dient die persoon onmiddellijk de situatie 

bij onze juridische afdeling of via onze Ethiekhotline te melden.

https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG034%20Anti-Corruption%20Policy.docx?d=w8d00740185364c19a7940c1d87e7d064
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG034%20Anti-Corruption%20Policy.docx?d=w8d00740185364c19a7940c1d87e7d064
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG034%20Anti-Corruption%20Policy.docx?d=w8d00740185364c19a7940c1d87e7d064
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
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VRIJE EN EERLIJKE CONCURRENTIE

Ter bescherming van vrije en eerlijke mededinging en 

ter ondersteuning van een bloeiende en concurrerende 

markt, hebben de meeste landen wetgeving tegen bepaalde 

handelspraktijken die een belemmering vormen voor 

daadwerkelijke mededinging of de consument schaden. Deze 

wetten zijn breed en verreikend en wij doen er alles aan 

om te voldoen aan zowel de tekst als het karakter van deze 

wetten. Deze wetten beheren vaak onze relaties met onze 

distributeurs, wederverkopers, dealers, klanten evenals 

onze concurrenten. Poly streeft ernaar gedrag te vermijden 

dat zelfs maar de schijn wekt dubieus te zijn onder de van 

toepassing zijnde mededingings- en antitrustwetten. Dat 

moeten wij voor ogen houden bij het uitvoeren van onze 

taken, omdat de straffen voor overtredingen ernstig kunnen 

zijn.

We doen ons uiterste best om onze relaties en communicatie 

met onze klanten en andere zakelijke partners en met onze 

concurrenten te onderhouden. Vergeet niet dat ook onze 

channel partners producten van concurrenten kunnen 

verkopen of concurrenten van Poly kunnen zijn en dat ze 

met elkaar concurreren. We mogen nooit een bijdrage 

leveren aan door channel partners gesmede complotten of 

illegale handelingen. We mogen samen met concurrenten 

zitting hebben in een beroepsvereniging of in een normen 

vaststellend orgaan wanneer de vereniging of het orgaan op 

oorbare wijze is opgericht, een legitiem doel dient en haar 

activiteiten beperkt tot  

dat doel.

In het algemeen gaan we geen overeenkomst of afspraak aan 

met een concurrent betreffende prijzen, kortingen, andere 

verkoopvoorwaarden, winsten of winstmarges, kosten, de 

toewijzing van producten of geografische markten, de 

toewijzing van klanten, beperkingen op productie, boycots 

van klanten of leveranciers, offertes of de intentie een 

offerte in te dienen. Het is ook niet toegestaan informatie 

over deze ontwerpen te bespreken of uit te wisselen 

met onze concurrenten. Onze wederverkopers zouden op 

soortgelijke wijze vrij moeten zijn hun verkoopvoorwaarden, 

inclusief prijzen, vast te stellen en we mogen niet een 

bepaalde overeenkomst afdwingen of, in veel jurisdicties, 

aangaan met een wederverkoper over de verkoopprijzen 

van Poly-producten. In sommige gevallen kunnen legitieme 

programma's die vooraf schriftelijk zijn goedgekeurd door 

de juridische afdeling van Poly een uitzondering vormen 

op deze regels, net als bonafide aankopen van of verkopen 

aan concurrenten met betrekking tot niet-concurrerende 

producten. We moeten ons strikt aan deze verboden houden 

aangezien afspraken tussen concurrenten illegaal is en 

de gevolgen van overtreding(en) voor zowel Poly als de 

betrokken personen ernstig zijn. 

Hoewel het idee achter deze wetten, de zogenaamde 

‘antitrustwetten’, ‘mededingingswetten’ of ‘wetten ter 

bescherming van de klant’, heel duidelijk is, kan het toepassen 

van deze wetten op bepaalde situaties heel complex zijn. 

Daarom moeten we allemaal een basiskennis ervan hebben, 

zodat Poly deze wetten volledig kan naleven. Onze juridische 

afdeling moet vroegtijdig worden betrokken wanneer er zich 

vragen voordoen.

We zullen altijd agressief concurreren op markten waarop we 

actief zijn, maar dan wel altijd op eerlijke, ethische en legale 

wijze. Het is gepast om de functies en kenmerken van Poly-

producten aan te tonen, maar we gebruiken geen advertenties 

of berichten waarin op expliciete of impliciete wijze 

misleidende informatie wordt gegeven over producten van 

Poly of onze concurrenten. We handelen op basis van onze 

sterke punten en niet op basis van het oneerlijk in diskrediet 

brengen van producten van derden.

BELANGENVERSTRENGELING

We worden geacht zaken te doen binnen de 

parameters die zijn vastgelegd in het Beleid inzake 

belangenverstrengeling met betrekking tot werkelijke 

of potentiële belangenverstrengeling. Er is sprake van 

daadwerkelijke of potentiële belangenverstrengeling 

wanneer persoonlijke activiteiten, interesses of relaties de 

objectiviteit, effectiviteit of het beoordelingsvermogen van 

een medewerker, leidinggevende of directeur bij het doen 

wat het beste is voor Poly hinderen of beïnvloeden of lijken 

dit te doen. Dit kan het geval zijn wanneer de loyaliteit of 

het gedrag van een medewerker, leidinggevende of directeur 

wordt verdeeld tussen Poly en die van een ander, zoals een 

concurrent, leverancier of klant. Dit kan ook het geval zijn 

wanneer een medewerker, leidinggevende of directielid zich 

in een positie bevindt waarin hij of zij invloed kan uitoefenen 

op een beslissing die als resultaat van de zakelijke activiteiten 

van Poly kan leiden tot persoonlijke winst of voordelen voor 

de medewerker, de leidinggevende of het directielid (of zijn of 

haar partner of familieleden). Er kan bijvoorbeeld persoonlijke 

winst ontstaan wanneer een medewerker, leidinggevende of 

directielid of een familielid van een dergelijke persoon een 

groot belang heeft in een bedrijf waarmee Poly zaken doet 

of wanneer een medewerker, leidinggevende of directielid 

of een familielid van een dergelijke persoon smeergeld, een 

omkoopsom, een aanzienlijk geschenk of een bijzondere gunst 

ontvangt van een derde partij als resultaat van het feit dat de 

medewerker betrokken is bij een zakelijke transactie van Poly 

of van de functie van de medewerker, de leidinggevende of het 

directielid binnen Poly.

Als u invloed hebt op transacties met Poly en een andere 

persoon of entiteit, is het van cruciaal belang dat u de 

juridische afdeling informeert over de mogelijkheid van een 

daadwerkelijk of potentieel belangenconflict, zodat dit kan 

worden vermeden.

Ons Beleid inzake belangenverstrengeling kan u helpen alle 

activiteiten, overeenkomsten, zakelijke investeringen of 

belangen te vermijden die in strijd zouden kunnen zijn met 

de belangen van Poly of die van invloed kunnen zijn op uw 

plicht en vermogen uw best te doen voor Poly. Wanneer u niet 

zeker weet of er sprake is van belangenverstrengeling, kunt u 

contact opnemen met de juridische afdeling en om opheldering 

vragen.

https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
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FINANCIËLE INTEGRITEIT, DATARETENTIE EN ETHI-
SCHE RAPPORTAGE

Poly is een beursgenoteerd bedrijf wat betekent dat we een 

verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor volledige, 

eerlijke, nauwkeurige, tijdige en begrijpelijke openheid van 

onze zakelijke en financiële toestand in Poly's indieningen 

bij de beurscommissie van de Verenigde Staten, in naleving 

van de wetgeving in andere landen en in andere openbare 

communiqués. De integriteit van onze financiële informatie 

is van het grootste belang. Poly's financiële informatie helpt 

onze Board of Directors en het management bij het nemen 

van beslissingen. Het wordt ook vertrouwd door  

onze aandeelhouders en de financiële markten.

We houden in een redelijke mate van detail de boeken, 

records en accounts bij, zodat alle transacties van Poly op 

tijdige, nauwkeurige en eerlijke wijze worden weerspiegeld. 

We houden dergelijke boeken, dossiers en rekeningen alleen 

bij in geautoriseerde systemen, toepassingen, software 

en platforms. Niet-goedgekeurde systemen, toepassingen, 

software en platforms mogen niet worden gebruikt voor 

dergelijke boeken, bescheiden en rekeningen. Poly en haar 

dochterbedrijven houden zich aan een systeem voor intern 

accountingtoezicht om naleving van dit beleid te controleren 

en handhaven.

We zijn verantwoordelijk voor het naleven van de 

Poly-procedures met betrekking tot het uitvoeren en 

rapporteren van zakelijke transacties, voor het verkrijgen 

van toestemming van het management voor het uitvoeren 

van deze transacties en voor het bijhouden van de 

desbetreffende documentatie in overeenstemming met 

het Recordbewaarbeleid van Poly. Deze vereisten voor het 

bijhouden van records vormen een aanvulling op alle andere 

financiële beleidsregels van Poly. Geen enkele medewerker 

mag bewust nalaten een systeem voor de juiste interne 

controle door te voeren en niemand mag een boek, record of 

account vervalsen. Dit beleid voor het nauwkeurig en eerlijk 

bijhouden van records is ook van toepassing op het bijhouden 

van tijdkaarten, onkostenrapporten en andere Poly-records 

van medewerkers. In ons Recordbewaarbeleid staat dat we 

ons strikt houden aan alle richtlijnen die door de juridische 

afdeling zijn vastgesteld, met inbegrip van kennisgevingen 

omtrent de wettelijke bewaarplicht.

Geen enkele medewerker, leidinggevende of directielid van 

Poly mag de audits van de financiële Poly-records belemmeren 

of proberen deze op ongeoorloofde wijze direct of indirect 

te beïnvloeden. Het schenden van deze bepaling leidt tot 

disciplinaire maatregelen en kan resulteren in beëindiging 

van het dienstverband. Bovendien kunt u ook civiel of 

strafrechtelijk worden vervolgd.

Wanneer u op de hoogte bent of vermoedt dat er sprake 

is van ongepaste of dubieuze transacties, accounting- of 

auditingpraktijken of andere kwesties binnen Poly, wanneer u 

denkt dat het interne accountingtoezicht van Poly tekortschiet 

of ongepast is of wanneer u denkt dat Poly geen redelijkerwijs 

volledige, eerlijke, materieel accurate, tijdige en begrijpelijke 

informatie verschaft in haar regelmatige indieningen bij 

de beurscommissie van de Verenigde Staten of in andere 

openbare communiqués, dient u dat ogenblikkelijk te melden 

aan de afdeling Internal Audit of de financiële of juridische 

afdeling. U kunt dit ook op vertrouwelijke (en desgewenst 

anonieme basis) doen via onze Ethiekhotline online of 

telefonisch. Meldingen van deze aard zullen worden verstrekt 

aan de voorzitter van het Audit Committee van de Board of 

Directors. U kunt dergelijke zaken ook rechtstreeks melden 

aan de Audit Committee van de Board of Directors.

Werknemers dienen melding te maken bij twijfel over 

financiële integriteit, overtreding van de wet of schending 

van het bedrijfsbeleid (desgewenst kunnen ze dat anoniem 

rapporteren via de Ethiekhotline). Wij verbieden ten strengste 

elke vorm van discriminatie, vergelding of intimidatie tegen 

een persoon die te goeder trouw melding maakt van dergelijke 

zaken op basis van een redelijk vermoeden dat er wangedrag 

heeft plaatsgevonden.

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx?d=w1622a7acacb64ed4a8a01cda4aa730bc
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx?d=w1622a7acacb64ed4a8a01cda4aa730bc
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
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EFFECTENWETTEN - HANDEL MET VOORKENNIS 

Verplichtingen onder de effectenwetten van de Verenigde 

Staten zijn van toepassing op alle directeuren, managers en 

medewerkers van Poly overal ter wereld. Tijdens de normale 

werkzaamheden, kunnen we gevoelige informatie over Poly 

of een ander bedrijf tegenkomen. Deze gevoelige informatie 

is mogelijk niet openbaar en kan worden beschouwd als 

'voorkennis'. Voorkennis verwijst naar alle informatie die 

niet openbaar is gemaakt en die een reden vormt voor een 

investeerder om al dan niet aandelen te kopen, te verkopen of 

aan te houden (vaak aangeduid als "relevante niet-openbare 

informatie").

Vertrouwelijke of overige bedrijfsinformatie is het eigendom 

van Poly en we mogen er niet persoonlijk van profiteren 

door effecten te kopen of verkopen of door de informatie aan 

anderen door te spelen om hen in staat te stellen er namens 

ons of zichzelf van te profiteren. Misbruik van relevante 

niet-openbare informatie is in strijd met deze code en de in de 

Verenigde Staten geldende effectenwetten. 

Handel met voorkennis is een misdaad waar mogelijk 

strafrechtelijke en civielrechtelijke straffen op staat. De 

straffen zijn ernstig en kunnen uit boetes, gevangenisstraffen, 

aanmaningen, civiele rechtszaken en functieontheffing 

bestaan. Poly kan ook worden gestraft voor illegale handel of 

ander onrechtmatig gedrag van haar medewerkers, managers 

en directieleden. 

DE ‘BLACK-OUTPERIODE’

Poly legt een black-outperiode op voor haar managers, 

directeuren en bepaalde werknemers, wat betekent dat 

zij tijdens de black-outperiode niet mogen handelen in 

effecten van Poly. Om u te helpen begrijpen wanneer de 

aandelenhandelperiode wordt geopend en gesloten, stuurt de 

juridische afdeling van Poly berichten om u te laten weten of 

de aandelenhandelperiode op u van toepassing is en op welke 

data de periode openblijft, afhankelijk van de voorafgaande 

goedkeuring van transacties. Indien de aandelenhandelperiode 

HET IS BELANGRIJK VOOR 

IEDER VAN ONS EN VOOR 

POLY DAT ER GEEN  

HANDEL MET VOORKENNIS  

PLAATSVINDT. LEES HET 

VOORKENNISBELEID EN 

-PROGRAMMA WAARIN 

MEER INFORMATIE EN 

RICHTLIJNEN WORDEN 

GEGEVEN OVER HANDEL 

MET VOORKENNIS, DE 

BLACK-OUTPERIODE VAN 

POLY EN HET VERBOD 

VAN POLY OP SHORT 

SELLING, HET GEBRUIK VAN 

DERIVATEN OF ANDERSZINS 

VERPACHTEN VAN DE POLY-

AANDELEN.

op u van toepassing is, houd er dan rekening mee dat de verkoop 

van aandelen verkregen via het Employee Stock Purchase Plan 

of alle andere openbare-beurstransacties alleen mag plaatsvinden 

tijdens publieke aandelenhandelperiodes en zelfs dan alleen indien 

u niet in het bezit bent van relevante niet-openbare informatie. 

Beëindiging van de handel tijdens black-outperiodes is niet alleen 

van toepassing op beurstransacties, maar ook op alle ‘open limit’ 

of andere deals. Deze moeten worden geannuleerd als ze niet zijn 

uitgevoerd voor afloop van de open handelsperiode.

Elke medewerker met regelmatige toegang tot niet-openbare 

informatie moet vooraf goedkeuring verkrijgen om te handelen 

van de Chief Legal en de Compliance Officer of zijn aangestelde 

persoon, alvorens handel kan plaatsvinden. U dient er ook rekening 

mee te houden dat Poly de handelsperiode soms ook buiten de 

normale black-outperioden zal sluiten of bepaalde personen onder 

een aanvullende handelsblokkering kan plaatsen. Wanneer Poly 

dit doet, mag u niet handelen totdat een dergelijke aanvullende 

black-outperiode of een handelsblokkering die op u van toepassing 

is eindigt (en alleen als u niet in het bezit bent van voorkennis). 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de 

juridische afdeling.

VERBOD OP SHORTSELLING, GEBRUIK VAN DERIVATEN 
OF VERPANDEN VAN POLY-AANDELEN

Wij mogen niet deelnemen aan short sales van Poly-aandelen. Short 

sales is een transactie waarbij men kan profiteren van een daling 

van de aandelenkoers van Poly. Wij mogen niet deelnemen aan 

het gebruik van derivaten (behalve voor aandelenopties toegekend 

door de vennootschap aan een individu) zoals 'puts' of 'calls' of op 

andere wijze Poly-aandelen verpachten. Poly-aandelen mogen niet 

in 'margin accounts' worden gehouden.

VERBOD OP SIDE LETTERS

Het Revenue Recognition Policy (Beleid inzake erkenning van 

opbrengsten) van Poly vermeldt een verbod op ‘side letters’ 

(schriftelijke of mondelinge overeenkomsten met klanten waarin 

de voorwaarden van huidige of eerdere bestellingen of contracten 

worden vervangen of overschrijven en die niet tijdig met de 

https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/Eb-zyU6SzRlLuAA2EGk6jbMB4qTfeRgSuvIuaUdxu9nppg
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/Eb-zyU6SzRlLuAA2EGk6jbMB4qTfeRgSuvIuaUdxu9nppg
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financiële of juridische afdeling worden gedeeld). Als u het 

bestaan van een aanvullende overeenkomst verneemt, dient u dit 

onmiddellijk aan de financiële of juridische afdeling te melden of 

kunt u dit anoniem rapporteren als onderdeel van de Ethiekhotline.

POLITIEKE BIJDRAGEN EN LOBBYEN

We leven alle lokale, nationale, buitenlandse en andere van 

toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften betreffende 

politieke bijdragen nauwgezet na. Financiële of andere middelen 

van Poly mogen in geen geval worden gebruikt voor of een 

bijdrage leveren aan politieke campagnes of politieke partijen 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Chief 

Legal en de Compliance Officer, de Chief Executive Officer of de 

Chief Financial Officer en, indien vereist, de Board of Directors. 

Medewerkers, managers of directieleden zijn vrij om persoonlijke 

bijdragen in de vorm van tijd of geld te leveren, maar mogen dat 

uitsluitend doen op een manier die niet in strijd is met Poly's 

goedkeuring.

LIEFDADIGHEIDSBIJDRAGEN

Bij Poly zijn we goede wereldburgers die ernaar streven om onze 

positieve invloed op de gemeenschappen waarin we wonen en 

werken te maximaliseren. We doen aan vrijwilligerswerk voor en 

begeleiden en doneren aan organisaties over de hele wereld. Om 

te voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften 

met betrekking tot liefdadigheidsbijdragen, doen we alleen 

liefdadigheidsbijdragen aan de fondsen of activa van Poly 

(inclusief vergoedingen), of door of namens Poly, conform het 

Algemeen doneerbeleid. We gebruiken de Algemene doneerportal 

voor onze donaties.

PR

Onze Chief Executive Officer heeft specifieke leidinggevenden 

aangewezen om met de media te communiceren over Poly's 

zaken. Als u door de pers wordt benaderd voor interviews 

of commentaar, dient u dergelijke verzoeken door te geven 

aan Corporate Communications voor uw regio of aan Investor 

Relations als de kwestie betrekking heeft op beleggingsinformatie 

of vragen van aandeelhouders. 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/insideplantronics/human-resources/SiteAssets/Global_Giving_policy_HW.pdf
https://poly.benevity.org/user/login
https://plantronics.sharepoint.com/sites/PublicAffairs/SitePages/Communications.aspx
http://investor.poly.com/?_ga=2.71907283.1953018804.1560790248-717139537.1552942380
http://investor.poly.com/?_ga=2.71907283.1953018804.1560790248-717139537.1552942380
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"LEIDERS LOSSEN DE PROBLEMEN 

VAN HUN KLANTEN OP, GROOT  

OF KLEIN. ZE WERKEN NAUW 

SAMEN MET KLANTEN, CHANNEL 

PARTNERS EN HUN TEAMS OM 

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN  

TE LEVEREN."
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KLANT, KLANT, KLANTWE STREVEN NAAR 

HET HANTEREN VAN 

MILIEUVRIENDELIJKE 

PROCESSEN DIE VOLDOEN 

AAN ALLE GELDENDE 

WETTELIJKE VEREISTEN OF 

DEZE ZELFS OVERTREFFEN, 

EN DIE VOLDOEN AAN 

DE MANDATEN VAN DE 

VRIJWILLIGE PROGRAMMA'S 

WAAR POLY ZICH BIJ 

AANSLUIT, WAARONDER OP 

DE VOLGENDE VLAKKEN.

• Zonne-energie
• De uitstoot van broeikasgassen
• Rapportage van recycling
• Waterbesparing
• Duurzaam bouwen
• Productbeheer

POLY'S CULTUUR

Wij geloven dat ethisch en verantwoord handelen het juiste is 

om te doen en de juiste manier om zaken te doen. We houden 

ons strikt aan de wetten in alle regio's en locaties waar we zaken 

doen. We opereren op het hoogste niveau met betrekking tot 

ethiek en financiële integriteit. Onze gedragscode vormt de basis 

van Poly's cultuur van ethiek, verantwoordelijkheid en handelen 

met integriteit. 

MONDIAAL BURGERSCHAP

We weten dat we deel uitmaken van een grotere wereldwijde 

gemeenschap en nemen beslissingen als goede beheerders 

van de aarde, de middelen ervan en de mensen. Wij zijn 

trots op onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid, 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en klantgerichte 

kwaliteit.  Het Corporate Responsibility Report (CSR) bekrachtigt 

onze voortdurende inzet om ons te richten op milieu-, sociale 

en governancekwesties (ESG) die een positieve invloed hebben 

op onze stakeholders en de samenleving in het algemeen en die 

waarde zullen creëren voor ons bedrijf. 

VERANTWOORDELIJKE PRODUCTIE EN INKOOP

Wij streven naar een verantwoord fabricageproces van onze 

producten en verantwoorde inkoop van grondstoffen. Wij eisen 

van onze leveranciers dat zij zich ook aan deze toezegging 

houden en hebben de Gedragscode voor leveranciers opgezet 

waarin wordt geschetst wat wij verwachten van leveranciers 

van Poly betreffende het ondernemen op een juridische, 

ethische en verantwoorde manier. We werken samen met onze 

leveranciers om de conflictvrije inkoop in Congo van onderdelen 

en producten die aan Poly worden geleverd, te bevorderen.

MENSENRECHTEN

Wij begrijpen het belang van het behouden en bevorderen van de 

fundamentele rechten van de mens in al onze bedrijfsactiviteiten. 

Ons Wereldwijde mensenrechtenbeleid weerspiegelt ons streven 

om de mensenrechten en waardigheid van personen binnen 

onze activiteiten, toeleveringsketen en gemeenschappen te 

respecteren en ondersteunt de principes die zijn beschreven 

in de Universele Verklaring van de Mensenrechten van de 

Verenigde Naties, evenals de Verklaring van de Internationale 

Arbeidsorganisatie inzake de fundamentele beginselen en 

rechten op het werk, en de follow-up daarvan. Wij verwachten 

van onze leveranciers en andere zakelijke partners dat zij zich 

ook aan deze principes houden. Onze Supplier Code of Conduct 

(Gedragscode voor leveranciers) ondersteunt deze praktijken 

en streeft ernaar het risico op mensenrechtenschendingen in de 

gehele toeleveringsketen te minimaliseren.

ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID

We hebben meer dan 6.500 medewerkers in dienst, verspreid 

over meer dan 75 locaties en we vinden het belangrijk om 

milieuvriendelijke processen te gebruiken die voldoen aan 

alle toepasselijke juridische vereisten of ze zelfs overtreffen 

evenals aan de mandaten van vrijwillige programma's waaraan 

Poly deelneemt. Ons Milieubeleid begeleidt ons bij onze 

productontwikkeling en bedrijfsvoering, evenals bij ons facilitair 

management overal ter wereld. Wij streven ernaar energie en 

water te besparen en afval en de uitstoot van kooldioxide te 

verminderen.

KLANTGERICHTE KWALITEIT

We zijn toegewijd aan het leveren van producten en diensten 

die een uitzonderlijke klantervaring bieden. Door te voldoen aan 

wereldwijde kwaliteitsnormen en continue productverbetering 

mogelijk te maken, kunnen wij onze klanten optimaal van dienst 

zijn en onze merkbekendheid onderhouden en laten groeien.

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEGSCOC%20Supplier%20Code%20of%20Conduct.docx?d=w76b63c9c8c354eeb985bc1883b9dc06e
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-human-rights-final-051321-en.pdf
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-environmental-policy-final-033121-en.pdf
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"LEIDERS ZIJN TROTS OP 

HUN WERK EN WETEN DAT 

DETAILS BELANGRIJK ZIJN."
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EERLIJKE HANDEL 

Wij streven ernaar eerlijk om te gaan met onze collega's van 

Poly, alsmede met onze klanten, leveranciers en concurrenten. 

We maken geen oneerlijk voordeel van iemand door manipulatie, 

verhulling, misbruik van vertrouwelijke informatie, onjuiste 

voorstelling van feiten of andere oneerlijke praktijken.

RELATIE MET KLANTEN 

Als vertegenwoordiger van Poly is het belangrijk om te 

handelen op een waardevolle wijze voor onze klanten die helpt 

bij het bouwen van een relatie gebaseerd op vertrouwen. We 

verschaffen al vele jaren producten en services en hebben 

gedurende die tijd een aanzienlijke hoeveelheid goodwill 

opgebouwd. Deze goodwill is een van onze belangrijkste 

bezittingen en we zullen zodanig handelen dat onze goodwill 

wordt gehandhaafd en onze reputatie wordt verbeterd.

LEVERANCIERS SELECTEREN 

De leveranciers van Poly vormen een belangrijk onderdeel van 

ons succes. We creëren een omgeving waarin onze leveranciers 

graag met Poly willen werken, omdat zij erop kunnen vertrouwen 

dat ze op wetmatige en ethische wijze worden behandeld. We 

kopen benodigdheden en selecteren leveranciers op basis 

van behoefte, kwaliteit, service, prijs, voorwaarden en de 

mogelijkheid om werk competent, ethisch en efficiënt uit te 

voeren. Bij het selecteren van leveranciers discrimineren we niet 

op basis van geslacht, genderidentiteit of -expressie, ras, leeftijd, 

geloofsovertuiging, nationaliteit, fysieke of mentale beperking, 

afkomst, huidskleur, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, 

militaire of veteranenstatus, status als slachtoffer van huiselijk 

of seksueel geweld of stalking, medische aandoening, genetische 

informatie of enige andere beschermde klasse of categorie die 

wordt erkend door de toepasselijke wetgeving inzake gelijke 

werkgelegenheidskansen.

Het staat leveranciers van Poly vrij hun producten of services 

LEG DE LAT HOOG

“WIJ STREVEN 

ERNAAR EERLIJK OM 

TE GAAN MET ONZE 

COLLEGA’S  

VAN POLY, ALSMEDE 

MET ONZE KLANTEN, 

LEVERANCIERS EN 

CONCURRENTEN.” 

te verkopen aan andere partijen, waaronder concurrenten 

van Poly. Als de producten of services echter speciaal zijn 

ontworpen, geproduceerd of ontwikkeld volgens eigen 

specificaties van Poly of met gebruik van vertrouwelijk 

informatie van Poly kan de leveranciersovereenkomst met 

Poly in sommige gevallen bepaalde beperkingen bevatten.

RELATIE MET DE OVERHEID EN 
OVERHEIDSCONTRACTEN

Wij leven alle toepasselijke wetten en voorschriften inzake 

contacten en omgang met overheidsmedewerkers en 

overheidsambtenaren volledig na en houden ons aan hoge 

ethische, morele en wettelijke normen voor zakelijk gedrag. 

Wanneer we zakendoen met overheidsinstellingen, 

waaronder nationale, provinciale en lokale overheden, 

kunnen de wettelijke regels en contractuele bepalingen 

die van toepassing zijn veel strenger zijn dan de regels 

voor commerciële klanten. Voor elk geval moeten we de 

hoogste ethische normen toepassen en geldende wet- en 

regelgeving naleven, waaronder bepaalde specifieke vereisten 

met betrekking tot overheidstransacties en -contracten, 

evenals alle codes en beleidsregels van Poly. We zullen 

voldoen aan alle voorwaarden, procedures en processen die 

staan gespecificeerd in overheidscontracten, al dan niet in 

onderaanneming.

Als u werkt met overheidscontracten, zorg er dan voor 

dat u een volledig inzicht hebt in de speciale regels en 

contractvoorwaarden die van toepassing zijn op die 

klantrelatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 

regels betreffende de nauwkeurigheid van certificaten 

en verklaringen, prijsverplichtingen, interacties met 

overheidsmedewerkers, vereisten van het land van oorsprong 

en andere zaken. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de 

geldende contractvereisten voor derden, zoals consultants, 

resellers, distributeurs of leveranciers en zorg ervoor dat 

deze zich bewust zijn van de vereisten en daaraan kunnen 

voldoen. Als u vragen hebt betreffende relaties met de overheid, 

verkopen aan overheid of overheidscontracten, kunt u contact 

opnemen met de juridische afdeling van Poly.
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DOUANE EN INVOERCONTROLES 

Als wereldwijd bedrijf moeten wij ons houden aan de lokale 

invoerregelgeving in de landen waarin wij actief zijn. Wij 

zetten ons in voor nauwkeurige en tijdige aangiften bij de 

douanediensten van de overheid. 

 We geven alle commerciële verzendingen op de juiste wijze 

aan. Tot dit proces behoren ook grondstoffen, afgewerkte 

producten, monsters, machines, gereedschappen, cadeaus 

en beloningen. Goederenverzendingen uit naam van Poly 

worden beschouwd als commerciële verzendingen en Poly 

is verantwoordelijk voor foutieve of onjuiste aangiften. We 

zullen geen documenten vervalsen, goederen smokkelen 

of opzettelijk de invoerwetgeving omzeilen. Wij zullen 

geen ongepaste betalingen verrichten om de invoer- of 

douaneprocedures te bespoedigen, met inbegrip van 

ongepaste faciliterende betaling of andere smeergelden. We 

begrijpen dat het doen van gedetailleerde en tijdige aangifte 

bij de douane van cruciaal belang is, zowel voor onze reputatie 

als voor de handhaving van ons privilege om importeur/

exporteur te zijn in de vele landen ter wereld waarin wij actief 

zijn. 

MET DE HAND MEEGEVOERDE ACCESSOIRES 

We gaan zeer zorgvuldig om met producten die met de 

hand worden meegevoerd naar het buitenland. Juiste 

aangifte is belangrijk aangezien het met de hand meevoeren 

van producten, grondstoffen, apparatuur, testproducten, 

hulpmiddelen, machines, geschenken of beloningen zonder 

correcte aangifte bij de poort of invoering door de persoon die 

ze met de hand meevoert illegaal kan zijn. 

Wij moedigen het met de hand meevoeren van producten 

over internationale grenzen niet aan, omdat het op de juiste 

wijze aangifte ervan doen een complex proces is. Bovendien 

variëren de procedures voor de invoer en de betaling van 

de rechten en heffingen van locatie tot locatie en kunnen ze 

lastig zijn wat kan leiden tot vertraging bij het doorreizen 

van personen of vertraging bij de tijdige invoer van goederen. 

In plaats daarvan moeten medewerkers de verzend- en 

ontvangstafdelingen op elke Poly-locatie gebruiken om 

dergelijke artikelen te verzenden of contact opnemen met het 

Global Trade Compliance Team. 

JUISTE AANGIFTE VAN INVOER 

Wij, noch degenen met wie Poly zaken doet, zullen 

documentatie van het verzenden, verwerken of importeren 

van goederen vervalsen of goederen verzenden, verwerken of 

importeren zonder nauwkeurige en betrouwbare informatie 

die nodig is om te voldoen aan de van toepassing zijnde 

douanewetten van de lokale overheden. 

ECONOMISCHE SANCTIES, ANTI-TERRORISME EN 
ECONOMISCHE BOYCOTS

We moeten de handelswetten en -voorschriften van de 

Verenigde Staten en andere landen waarin we zaken doen, 

naleven, inclusief de bepalingen van de Amerikaanse 

Export Administration Regulations en andere Amerikaanse 

programma's voor economische sancties met betrekking tot 

bepaalde landen en personen die worden beheerd door het 

Treasury Office of Foreign Assets Control van de Verenigde 

Staten. We mogen niet direct of indirect deelnemen aan 

terroristische activiteiten of deze ondersteunen. Wij voldoen 

aan de Amerikaanse anti-boycotwetten en verwante 

voorschriften, die de Amerikaanse bedrijven die boycots 

willen opleggen of ondersteunen die niet zijn goedgekeurd 

door de Verenigde Staten.

EXPORTBEPERKINGEN 

De Verenigde Staten en andere landen onderhouden 

exportwetten en -voorschriften met betrekking tot de 

bestemmingen waarnaar 'goederen' kunnen worden 

geëxporteerd, zoals grondstoffen, software of technologie. De 

exportvoorschriften zijn complex en gelden voor alle landen 

wanneer u internationaal zaken doet. Neem contact op met 

het Global Trade Compliance Team als u niet zeker weet of 

uw artikelen onder controle vallen. In de Verenigde Staten 

ontwikkelde software is onderhevig aan deze voorschriften, 

ook als de software in het buitenland is gekopieerd en verpakt. 

In bepaalde omstandigheden kan een mondelinge presentatie 

met technische gegevens voor een buitenlands publiek in de 

Verenigde Staten een export vormen waarvoor beperkingen 

gelden. Wij en onze zakenpartners houden ons niet bezig met 

marketing, service of verkoop van producten of technologieën 

aan bestemmingen die onder een embargo of sanctie vallen 

tenzij er uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is van het 

Global Trade Compliance Team en de juridische afdeling. 

Het Global Trade Compliance Team kan u informatie geven over 

welke landen verboden bestemmingen zijn, en of er voor een 

voorgestelde verzending van Poly-producten of andere artikelen 

toestemming van de overheid vereist is. 

EXPORT VAN TECHNOLOGIE, ONTWERP EN  
ONTWIKKELING 

Export van technologie, zoals tekeningen, broncode, algoritmen, 

gecodeerde functies en andere technische informatie, is 

onderworpen aan wet- en regelgeving op het gebied van 

nationale veiligheid, buitenlands beleid en anti-terrorisme. We 

zullen het Global Trade Compliance Team raadplegen voordat 

we technologie leveren aan verboden of gevoelige buitenlandse 

ingezetenen of landen. Non-disclosureovereenkomsten vormen 

geen schriftelijke toestemming voor de overdracht van 

technologie, ontwerp en ontwikkeling.



21

Poly | Gedragscode | FY 2022

“LEIDERS DOEN WAT 

ZE ZEGGEN TE ZULLEN 

DOEN, BEHANDELEN 

ELKAAR MET RESPECT, 

GEVEN ELKAAR 

RUGDEKKING, EN 

HOUDEN ELKAAR 

VERANTWOORDELIJK.”
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VERTROUWELIJKE EN EIGENDOMS-  
INFORMATIE

Onze vertrouwelijke en eigendomsinformatie is een waardevol 

bezit en wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming ervan. 

Wij gebruiken uw vertrouwelijke en eigendomsinformatie 

uitsluitend voor Poly's zakelijke doeleinden en op een manier 

die de vertrouwelijke en eigendomsinformatie beschermt. 

Als we vertrouwelijke of eigendomsinformatie via het 

internet verzenden, nemen we passende maatregelen om te 

voorkomen dat er misbruik van de informatie kan worden 

gebruikt. De informatie dient te worden beschermd aan de 

hand van correcte labels, voorzorgsmaatregelen en opslag en 

verwijdering in overeenstemming met ons Recordbewaarbeleid. 

Dit geldt ook voor vertrouwelijke informatie van derde 

partijen die Poly rechtmatig heeft verworven via non-

disclosureovereenkomsten. 

Ten tijde van indiensttreding zijn we verplicht de Employee 

Patent, Confidential Information and Invention Assignment 

Agreement (of de voorgaande overeenkomst) te ondertekenen. 

In deze overeenkomst staan onze verantwoordelijkheden 

betreffende vertrouwelijkheid, worden eerdere uitvindingen 

besproken, moeten we vermelden welke items we meenemen 

van eventuele voormalige werkgevers en moeten uitvindingen 

en andere eigendomsrechten over worden gedragen aan 

Poly. We hebben een verplichting met betrekking tot 

vertrouwelijkheid en vertrouwen ten opzichte van de zakelijke 

informatie van Poly en deze verplichting is ook van toepassing 

op de zaken van een klant, leverancier of andere zakelijke 

partner van Poly. 

OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE  
INFORMATIE VAN POLY

Vertrouwelijke informatie kan worden doorgegeven aan 

mogelijke zakelijke partners. Dit is in het belang van Poly. 

Deze informatie dient nooit te worden doorgegeven zonder 

DOE HET SAMEN

"VERTROUWELIJKE EN 
EIGENDOMSINFORMATIE 

VAN POLY IS EEN 
WAARDEVOL BEZIT EN WIJ 
ZIJN VERANTWOORDELIJK 

VOOR DE BESCHERMING 
ERVAN."

zorgvuldige afweging van alle mogelijke voordelen en 

risico’s. Wanneer u en het Poly-management besluiten dat 

het nodig is vertrouwelijke gegevens vrij te geven, dient u 

er van te voren voor te zorgen dat een schriftelijke non-

disclosureovereenkomst wordt ondertekend. Raadpleeg NDA 

Central voor informatie over geheimhoudingsovereenkomsten. 

OMGAAN MET VERTROUWELIJKE GEGEVENS VAN 
ANDEREN

Wanneer anderen Poly hun vertrouwelijke informatie over 

hun producten of zaken verstrekken, moeten we handelen 

in overeenstemming met de overeenkomsten die wij 

met die partijen hebben gesloten en hun vertrouwelijke 

informatie beschermen. Wij accepteren geen informatie 

aangeboden door een derde partij die wordt weergegeven 

als vertrouwelijk, tenzij er een non-disclosureovereenkomst 

is ondertekend met de aanbieder van de informatie. Zodra 

er een non-disclosureovereenkomst is aangegaan, mogen 

we alleen de informatie accepteren die nodig is voor het 

doel van de ontvangst. Wanneer meer gedetailleerde of 

uitgebreidere vertrouwelijke informatie wordt aangeboden en 

deze niet noodzakelijk is om dat doel te bereiken, dient u deze 

informatie af te wijzen of onmiddellijk terug te sturen.

NEED-TO-KNOW

Poly's vertrouwelijke informatie en de vertrouwelijke 

informatie van anderen mogen alleen worden verspreid onder 

andere Poly-medewerkers of andere partijen die een non-

disclosureovereenkomst hebben gesloten, die de informatie 

moeten hebben om de bedrijfsdoelstellingen te behalen. 

INFORMATIE VAN CONCURRENTEN

Wij zullen niet trachten vertrouwelijke informatie van 

concurrenten te verkrijgen, te stelen of er onrechtmatig 

gebruik van maken noch zullen wij contact opnemen met 

een concurrent over hun vertrouwelijke informatie. Poly 

heeft voormalige werknemers van concurrenten in dienst, 

maar wij erkennen en respecteren de verplichtingen van 

deze medewerkers om de vertrouwelijke informatie van hun 

voormalige werkgevers niet te gebruiken of bekend te maken. 

PRIVACYBELEID

Wij handhaven een Privacybeleid dat bedoeld is voor het 

beschrijven van de verschillende soorten informatie die 

Poly verzamelt, onze verantwoordelijkheden met betrekking 

tot dergelijke informatie en wat we wel en niet doen met 

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Information%20Classification%20and%20Processing%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/sites/bpflow/NDACentral/SitePages/NDA%20Central.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://plantronics.sharepoint.com/sites/bpflow/NDACentral/SitePages/NDA%20Central.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://www.plantronics.com/us/en/legal/privacy
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persoonlijke informatie. We bieden individuen keuze in, 

kennisgeving over, beveiliging van en toegang tot persoonlijke 

informatie. We zijn er allemaal verantwoordelijk voor om 

misbruik van de persoonlijke gegevens door anderen te 

vermijden, om de persoonlijke gegevens van anderen te 

beschermen en om te voldoen aan ons intern Privacybeleid. 

Onze beveiligingsprocedures beperken de toegang tot en 

het gebruik van persoonlijke informatie van gebruikers en 

vereisen dat eenieder maatregelen treft ter bescherming van 

de gebruikersgegevens tegen onbevoegde toegang. Zorg 

ervoor dat u op de hoogte bent van uw verantwoordelijkheden 

bij deze procedures en verzamel, gebruik en raadpleeg 

persoonlijke gegevens van een gebruiker uitsluitend zoals 

toegestaan volgens ons beveiligingsbeleid, ons Privacybeleid 

en geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

We zijn ons ervan bewust dat wereldwijde privacywetten snel 

veranderen en we doen al het mogelijke om op de hoogte te 

blijven van nieuwe ontwikkelingen, waaronder ontwikkelingen 

in de Verenigde Staten, zoals de California Consumer Privacy 

Act (CCPA) en Europa, waaronder de algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie en de in 

behandeling zijnde e-privacyverordening, evenals diverse 

andere privacy-, gegevensbeschermings- en anti-spamwetten 

op de locaties waar we zaken doen. Elke belangrijke 

wijziging in ons Privacybeleid zal op Poly-websites worden 

aangekondigd. Wij zijn ons ervan bewust dat misbruik 

van persoonlijke informatie kan leiden tot disciplinaire 

maatregelen, alsmede tot civielrechtelijke en strafrechtelijke 

sancties.

Als u vragen hebt over uw toegang tot of gebruik van 

informatie die gevoelig kan zijn of die onder ons intern 

Privacybeleid valt, kunt u contact opnemen met de juridische 

afdeling. 

NORM VOOR AUTEURSRECHTEN

We respecteren wetten op het auteursrecht die het werk 

van anderen beschermen en schenden het auteursrecht niet. 

Voordat we publicaties, foto's of aanzienlijke gedeelten van 

publicaties kopiëren of distribueren, dienen we toestemming 

te vragen aan de uitgever van de desbetreffende publicatie. 

Raadpleeg de juridische afdeling wanneer u niet zeker weet of 

u een publicatie mag kopiëren.

BESCHERMING VAN DE BEZITTINGEN VAN POLY

Wij beschermen de bezittingen van Poly en gebruiken ze 

efficiënt. We zijn ervoor verantwoordelijk dat de bronnen en 

eigendommen van Poly (inclusief tijd, materialen, apparatuur 

en eigendomsinformatie) voor de zakelijke doeleinden 

van Poly worden gebruikt en niet voor onze persoonlijke 

doeleinden of die van iemand anders.

FYSIEKE TOEGANGSCONTROLE

Poly handhaaft procedures voor fysieke toegang om zo 

de privacy van communicatie te kunnen waarborgen, de 

beveiliging van de apparatuur van Poly te kunnen handhaven 

en de Poly-bezittingen te beveiligen tegen diefstal, misbruik 

en vernietiging. Wij zijn verantwoordelijk voor het naleven 

van het juiste niveau van toegangscontrole bij alle regionale 

vestigingen van Poly.

POLY'S FONDSEN

Wij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor alle fondsen van 

Poly waarover wij zeggenschap hebben. Personen die geen 

medewerkers zijn van Poly mogen geen controle uitoefenen 

over de fondsen van Poly. Poly-fondsen mogen alleen worden 

gebruikt voor zakelijke Poly-doeleinden en alle uitgaven, 

inclusief onkostenrapporten, dient te worden ondersteund 

door nauwkeurige en tijdige records. Wanneer er reis- of 

representatiekosten worden gemaakt tijdens het uitvoeren 

van Poly-werkzaamheden en hiervoor onkostenvergoeding 

wordt aangevraagd, zijn we verantwoordelijk om te voldoen 

aan het Beleid inzake zakenreizen en onkosten van Poly en het 

Beleid inzake anti-corruptie van Poly. 

POLY'S ELEKTRONISCHE SYSTEMEN

We hebben geen verwachtingen omtrent privacy met 

betrekking tot informatie die wij verzenden via of ontvangen 

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG035%20Internal%20Privacy%20Policy.docx?d=w3cc8a83d12244ffe8004f289487c1337
http://www.plantronics.com/us/privacy/
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG035%20Internal%20Privacy%20Policy.docx?d=w3cc8a83d12244ffe8004f289487c1337
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG035%20Internal%20Privacy%20Policy.docx?d=w3cc8a83d12244ffe8004f289487c1337
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B8D007401-8536-4C19-A794-0C1D87E7D064%257D&file=Anti-Corruption%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true
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of opslaan op een elektronisch communicatie-apparaat dat 

namens Poly in bezit is, gehuurd is, of gebruikt wordt. Voor 

zover dat wordt toegestaan door de van toepassing zijnde 

plaatselijke wetgeving behoudt Poly zich het recht voor deze 

informatie op elk gewenst moment te bekijken, met of zonder 

de kennis, toestemming of goedkeuring van een medewerker 

of derde partij.

GEBRUIK VAN PRIVÉAPPARATUUR

Poly ondersteunt het gebruik van computers of mobiele 

apparaten die het eigendom zijn van een medewerker 

voor werkgerelateerde doeleinden in redelijke mate. Dit 

geldt ook voor elektronische apparatuur zoals mobiele 

telefoons, smartphones, digitale assistenten, navigators, 

tablets, desktopcomputers, laptops, werkstations, enzovoort, 

maar alleen als deze voldoen aan de normen van Poly 

voor ondersteuning, beveiliging en dergelijke. We hebben 

echter geen verwachtingen omtrent privacy met betrekking 

tot informatie die wordt verzonden via of ontvangen of 

opgeslagen op een apparaat dat het persoonlijk bezit is en 

wordt gebruikt voor de activiteiten van Poly. Wanneer we 

ervoor kiezen om computers/mobiele apparaten die persoonlijk 

eigendom zijn te gebruiken, zijn we verantwoordelijk voor het 

naleven van het Beleid inzake aanvaardbaar gebruik. 

Hoewel Poly het redelijke gebruik van computers of mobiele 

apparaten van medewerkers toestaat voor werkgerelateerde 

doeleinden, staat Poly het gebruik van niet-geautoriseerde 

systemen, toepassingen, software of platforms (inclusief 

tijdelijke berichtensystemen) niet toe voor het uitvoeren 

van zakelijke transacties of het vastleggen van zakelijke 

transacties. Medewerkers mogen bijvoorbeeld geen gebruik 

maken van WeChat, SnapChat, WhatsApp of vergelijkbare 

toepassingen om zakelijke transacties uit te voeren. Alle 

financiële, verkoop- en andere Poly-records moeten worden 

geregistreerd in de systemen, toepassingen, software en 

platforms die door Poly zijn geautoriseerd voor dergelijke 

records.

GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET

Op het werk moet ons gebruik van e-mail en het internet 

voornamelijk zijn voor zaken gerelateerd aan Poly. We moeten 

altijd ons gezond verstand gebruiken op internet of wanneer 

we ons e-mailsysteem gebruiken. Ondanks het gebruik van 

wachtwoorden en andere beveiligingsvoorzieningen is het 

e-mailsysteem niet vertrouwelijk of privé. Medewerkers 

dienen zich ervan bewust te zijn dat alle toegang tot e-mail 

en internet onderhevig is aan controle door Poly en het 

management van Poly behoudt zich het recht voor zonder 

voorafgaande kennisgeving op elk gewenst moment het 

gebruik of de inhoud van e-mails, het gebruik van internet of 

het gebruik van computersystemen en de daaraan verwante 

apparatuur van het bedrijf te controleren. Medewerkers 

dienen hun e-mailaccount van Poly te gebruiken en niet een 

persoonlijk e-mailaccount om zaken voor Poly te regelen.

Wij zullen Poly's e-mail, internet en andere 

informatiesystemen niet op een manier gebruiken die storend, 

beledigend voor anderen of schadelijk voor de moraal kan zijn. 

Het afbeelden of verzenden van elementen die kunnen worden 

opgevat als intimidatie of discriminatie van anderen is ten 

strengste verboden.

SOFTWARE

We gebruiken alleen software die op de juiste manier is 

aangeschaft en gelicentieerd door de IT-afdeling van Poly 

voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten van Poly. 

Poly respecteert het intellectueel eigendom van anderen 

en accepteert het maken of gebruiken van illegale of niet-

geautoriseerde kopieën van softwareprogramma’s niet. Onze 

IT-afdeling inspecteert regelmatig alle Poly-apparatuur om 

te controleren of er alleen software die op juiste wijze is 

aangeschaft, is goedgekeurd en waarvoor een licentie is 

verkregen is geïnstalleerd. Alle software waarvoor geen 

licentie is verleend of die niet wordt ondersteund, wordt 

verwijderd en er kunnen corrigerende maatregelen worden 

getroffen. 

SOCIALE MEDIA - ELEKTRONISCHE ACTIVITEITEN

We moedigen medewerkers die sociale media gebruiken aan om 

dit op verantwoorde wijze te doen. Tenzij we zijn gemachtigd 

gebruik te maken van sociale media namens Poly, verklaren wij 

dat we geen sociale media gebruiken om zaken te doen voor Poly 

en verklaren we dat de materialen en meningen die wij plaatsen 

uitsluitend van ons zijn en niet de meningen van Poly. Wij 

zorgen ervoor dat we geen vertrouwelijke informatie van Poly of 

andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot ons werk 

voor Poly delen en gebruiken geen enkel logo of handelsmerk 

van Poly zonder uitdrukkelijke toestemming. Ons Beleid inzake 

aanvaardbaar gebruik is bedoeld om u te helpen bij het gebruik 

van sociale media op een manier die de bedrijfsmiddelen, het 

merk en de reputatie van Poly beschermt. Als u ooit vragen hebt 

over ons beleid inzake sociale media, neem dan contact op met 

onze juridische afdeling voor advies. 

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
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DOSSIER- EN INFORMATIEBEHEER

Onze juridische afdeling heeft een verantwoordelijkheid 

over de gehele organisatie voor het dossier- en 

informatiebeheerprogramma. Dit programma is bedoeld 

voor het maken, opslaan, bewaren en verwijderen van 

elektronische en andere mediarecords. Poly's Records 

Het Recordbewaarbeleid en Recordbewaarschema zijn bedoeld 

om u en uw afdeling te helpen bij het juiste beheer van 

dossiers. 

Onze verwijdering of vernietiging van Poly-documenten 

kunnen onder andere onderworpen zijn aan federale, 

staats- of andere wetten, regels, voorschriften, hangende 

claims, juridische stappen of overheidsonderzoeken waarop 

de documenten betrekking hebben. Wanneer u op de 

hoogte wordt gesteld van een verplichting om documenten 

te bewaren of wanneer duidelijk wordt dat documenten 

vereist zijn in verband met een juridische actie of claim, 

overheidsonderzoek of andere zaken of officiële procedure, 

moet u de relevante documenten bewaren, inclusief alle 

documenten waarover u op de hoogte bent gesteld en alle 

documenten die waarschijnlijk leiden tot het opsporen van 

toegestaan bewijs. Het normaal verwijderen van dergelijke 

documenten die betrekking hebben op een dergelijke zaak, 

moeten worden opgeschort. 

Als u twijfelt of documenten in uw gebied dienen te worden 

bewaard wegens een mogelijk verband met een claim, 

juridische handeling, overheidsonderzoek of -kwestie of 

andere officiële procedure, neem dan contact op met onze 

juridische afdeling.

VERKLARING VAN AFSTAND VAN BEPALINGEN IN 
DEZE CODE

Een verklaring van afstand van bepalingen in deze code of een 

erbij betrokken beleid voor een lid van onze Board of Directors 

of een leidinggevende moet schriftelijk worden goedgekeurd 

door onze Board of Directors en onmiddellijk worden gedeeld 

met Poly's aandeelhouders voor zover vereist door de wet of 

de regels van de New York Stock Exchange. Elke verklaring 

van afstand van een bepaling van deze code met betrekking 

tot een andere werknemer moet schriftelijk worden 

goedgekeurd door onze Chief Legal en Compliance Officer, 

Chief Financial Officer, of Chief Executive Officer.

AANVULLENDE INFORMATIE

Niets in deze code vormt of impliceert een arbeidscontract 

of een arbeidsvoorwaarde. Een dienstverband bij Poly is, in 

de VS, op ‘at-will’-basis. Dit betekent dat het dienstverband 

op elk moment al dan niet zonder opgave van reden en met 

of zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd 

door zowel de werknemer als het bedrijf. In sommige 

gevallen kunnen wij bepaalde managers van Poly een 

arbeidsovereenkomst voor een bepaalde periode aanbieden 

en een dergelijke overeenkomst moet schriftelijk worden 

aangegaan. In rechtsgebieden waar een dienstverband 

op 'at-will'-basis niet is toegestaan, hebben medewerkers 

een schriftelijke overeenkomst met Poly. Een persoon met 

een dergelijke schriftelijke arbeidsovereenkomst die is 

gesloten met een bevoegde leidinggevende van Poly zal geen 

werknemer op 'at-will'-basis zijn.

De beleidsregels in onze code vormen geen volledige lijst van 

alle bij Poly geldende regels, noch van de typen gedrag die 

kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen van het bedrijf.

https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B1622A7AC-ACB6-4ED4-A8A0-1CDA4AA730BC%257D&file=Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B1622A7AC-ACB6-4ED4-A8A0-1CDA4AA730BC%257D&file=Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
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Ik bevestig dat ik de Poly Gedragscode heb ontvangen en gelezen.

Ik bevestig dat ik de normen, beleidsregels en procedures die worden vermeld in de code begrijp en ik begrijp dat er aanvullende 

normen, beleidsregels, procedures, wetten, regels en voorschriften kunnen gelden die betrekking hebben op mijn functie.

Ik ga ermee akkoord te allen tijde tijdens mijn dienstverband met en/of dienstverlening aan Poly aan de code te voldoen.

Als ik vragen heb betreffende de betekenis van de code of met betrekking tot de wettelijke en reglementaire vereisten die van 

toepassing zijn op mijn functie, erken ik dat het mijn verantwoordelijkheid is om contact op te nemen met de juridische afdeling. 

Ik erken ook dat mijn vragen aan de juridische afdeling vertrouwelijk worden behandeld, voorzover praktisch haalbaar en behalve 

als openbaarmaking noodzakelijk is voor het uitvoeren van onderzoeken en eventuele herstellende handelingen of voor het 

voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, en dat ik niet zal worden bestraft omdat ik te goeder trouw dergelijke vragen stel.

Ik erken dat deze bevestiging en de code niet zijn bedoeld om de standaardvoorwaarden en -bepalingen van mijn dienstverband 

met of dienstverlening aan Poly te wijzigen of te vervangen en dat deze geen arbeidscontract vormen.

Ik begrijp bovendien dat de code van tijd tot tijd unilateraal kan worden gewijzigd door Poly in het kader van de voortdurende 

inspanningen van Poly op het gebied van ethiek en om te blijven voldoen aan de van toepassing zijnde wetten.

 Naam

 Handtekening

 Datum

Gaarne elektronisch of schriftelijk ondertekenen om de code te bevestigen.

BEVESTIGING




