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Vážení kolegové,
globální herní průmysl je silně regulován a součástí naší
schopnosti být globálním lídrem je pochopení role, kterou
hrajeme při ochraně hráčů, a zajištění souladu IGT s rozsáhlou
legislativou a předpisy, kterými se naše činnost řídí.
Etický kodex společnosti IGT nám všem poskytuje plán, jak
naše každodenní úsilí může pomoci společnosti naplnit cíle, na
kterých naše podnikání stojí.
Každý jednotlivý zaměstnanec společnosti IGT je odpovědný
za to, že budeme fungovat eticky a v souladu s nejvyšší úrovní
odpovědnosti. To je to, co od nás naši zákazníci a naši hráči
očekávají. A právem.
Všichni zaměstnanci společnosti IGT by se měli s Kodexem
seznámit a podle potřeby si jej prostudovat. Účelem Kodexu je
pomoci vám porozumět tomu, co je v práci legální, spravedlivé a
vhodné. Pokud jako jednotlivci přispějeme k dodržování Kodexu,
umožníme společnosti IGT vyhnout se situacím, které naši
činnost ohrožují.
Pokud budete mít někdy otázku, kterou Kodex neřeší, neváhejte
kontaktovat naši organizaci pro dodržování předpisů.
Děkuji, že zastáváte zásady a hodnoty, které z nás dělají to, kým
jsme. Pověst společnosti IGT byla postavena na našem závazku
pracovat eticky a naše pokračující oddanost těmto zásadám
bude nedílnou součástí našeho úspěchu i v budoucnu.
Vince Sadusky
CEO
International Game Technology PLC
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Vážení kolegové,
jsme rádi, že vám můžeme předložit Etický kodex společnosti
IGT. Společnost IGT spoléhá na nás všechny, že se budeme
každý den chovat eticky, abychom dodrželi náš závazek být
lídrem tohoto odvětví zodpovědně a bezúhonně.
Náš Kodex nemůže pokrýt každou situaci, takže pokud
nenajdete svoji odpověď, promluvte si s jedním z uvedených
zdrojů, na které se odkazuje na poslední stránce Kodexu.
Zavazujeme se k součinnosti s vámi, aby vše bylo tak, jak to má
být správně.
Pokud zaznamenáte pochybení, věříme, že problém ohlásíte.
Všechny zprávy jsou brány vážně a profesionálně řešeny.
Náš výkon a naše reputace závisí na dodržování našich
vysokých etických standardů a společnost IGT spoléhá na to, že
každý z nás splní svoji část. Pojďme společně činit zodpovědná
rozhodnutí a dělat správné věci, abychom mohli i nadále růst a
být úspěšní po mnoho let.
Luke Orchard
Senior viceprezident, ředitel oddělení dodržování předpisů a
rizik
Pracovník vedení
International Game Technology PLC
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ČÁST 1 – Úvod

Odpovědnost: Základní hodnota
Pro společnost IGT je zodpovědnost jednou ze základních hodnot.
Prolíná se každým aspektem toho, kdo jsme a co děláme jako
globální společnost. Zodpovědné rozhodování nebo správné
jednání, když máme možnost volby, je základem naší činnosti a
hlavním pilířem našeho kodexu.

Základem naší kultury
je těchto pět hodnot
Vášnivost

Průkopnictví

Zodpovědnost

Proč máme svůj kodex

Základy kodexu

Náš kodex jsme vytvořili, protože jsme
všichni odpovědní za etické obchodní
chování. Náš kodex vám pomůže
porozumět našim závazkům globální
společnosti a tomu, jak se na vás tyto
povinnosti vztahují. Náš kodex platí,
ať už pracujete s kolegy, zákazníky,
regulačními orgány nebo obchodními
partnery. Hrajete důležitou roli v tom,
jak naše společnost dostojí svých
vysokých standardů.

Existuje několik základních věcí, které
musí každý ohledně našeho kodexu
pochopit:
•

Platí pro každého, kdo pracuje ve
společnosti IGT, včetně všech
zaměstnanců, vedoucích
pracovníků, ředitelů a konzultantů.
Někteří obchodní partneři mohou
také podléhat našemu kodexu.

•

Platí všude, kde podnikáme.

•

Nevyřeší každý problém, se kterým
se můžete setkat, ale poskytne
vám lepší základ pro dobrá
rozhodnutí. Máte-li dotazy, měli
byste se podívat na příslušné
zásady společnosti IGT nebo se
obrátit na uvedený zdroj.
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Autenticita

Spolupráce

Společnost IGT bere dodržování
našeho kodexu velice vážně. Porušení
našeho kodexu může mít za následek
disciplinární opatření. Spoléháme na
vás, že nahlásíte jakékoli problémy
nebo obavy týkající se potenciálního
etického pochybení. Společnost
IGT proti vám nepodnikne žádné
protiopatření za to, když vznesete
obavu z možného pochybení.

Náš kodex nenahrazuje ani nemění
žádné pracovní podmínky založené
na platných zákonů nebo písemných
dohod, které musí být řádně
zdokumentovány místními zásadami
/ majitelem smlouvy.

Jsme zodpovědní za to,
jak se k sobě chováme.
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Rovné pracovní příležitosti a zákaz diskriminace

Hodnotové rozdíly

Společnost IGT netoleruje
diskriminaci v jakékoli formě.
Kvalifikace, výkon a zásluhy řídí
praktiky zaměstnanců IGT.

Ve společnosti IGT si ceníme
rozmanitosti a respektu
ke všem zaměstnancům.
Uvědomujeme si, že naše
různá zázemí, zkušenosti a
perspektivy odrážejí globální
komunity, kterým sloužíme, a
přispívají ke spravedlivé kultuře
podporující začlenění, která
umožňuje všem zaměstnancům
cítit se oceněn, respektován,
podporován a zapojen.
Odpovědnost začíná u vás:
•

•

Podporujte otevřenou výměnu
myšlenek a buďte vždy otevření k
naslouchání myšlenkám a
pohledům ostatních, včetně těch,
jejichž původ nebo prožitá
zkušenost se liší od vašich
vlastních.
Přijměte spolupráci – přispějte k
prostředí, kde je podporováno
partnerství a spolupráce.

Odpovědnost začíná u vás:
•

•

Nediskriminujte při přijímání
jakýchkoli rozhodnutí v
zaměstnání, včetně náboru,
povýšení, školení, profesního
rozvoje a úrovně platů. Založte
tato rozhodnutí na kvalifikaci,
výkonu a zásluhách.
Nikdy s nikým nezacházejte
odlišně na základě fyzických nebo
osobních vlastností, jako jsou:
▪

Rasa

▪

Původ

▪

Náboženství nebo víra

▪

Národnost

▪

Občanství

▪

Věk

▪

Pohlaví

Odpovědnost v akci
Otevřené, rozmanité, spolupracující a nápomocné
pracovní prostředí podporuje kreativitu, inovace a
iniciativu zaměstnanců, což je dobré pro podnikání.
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▪

Sexuální orientaci

▪

Genderová identita

▪

Genderové vyjádření

▪

Rodinný nebo partnerský stav

▪

Těhotenství nebo rodičovství

▪

Vojenský nebo veteránský
status

▪

Tělesné nebo duševní
postižení

▪

Zdravotní stav

▪

Genetické informace

▪

Jiný právně chráněný status v
souladu s platnými zákony

Odpovědnost v akci
Společnost IGT si váží všech svých
zaměstnanců a netoleruje žádnou formu
diskriminace.

ČÁST 2 – Jak se k sobě chováme

Rozmanitost a začlenění

ČÁST 2 – Jak se k sobě chováme

Vzájemný respekt
Naše kultura si váží důstojnosti
a respektu. Způsob, jakým se
k sobě chováme, má přímý
dopad na naši schopnost
spolupracovat a rozvíjet naše
úsilí. Jako globální společnost,
která chce uspět a růst, IGT
netoleruje obtěžování, šikanu,
odplatu, zastrašování nebo
špatné zacházení.

S integritou neriskujeme
Obecným pravidlem je, že obtěžování zahrnuje chování
(jako jsou slova, obrázky nebo fyzický kontakt), které je
nežádoucí. Vyhněte se činnostem, které jsou nebo by mohly
být považovány za zastrašující, nepřátelské nebo urážlivé,
jako například:

Odpovědnost začíná u vás:
•

Chovejte se ke každému vždy s
respektem.

•

Nedělejte si legraci a nediskutujte
o citlivých tématech, která uvádějí
do rozpaků, způsobují nepohodlí,
nevhodně cílí na rozdíly, odcizují
spolupracovníky nebo minimalizují
jakýkoli aspekt jejich identity.

•

•

Vtipy o rase, etnickém původu, náboženství, pohlaví
nebo sexuální orientaci

•

Opakované dobírání kolegy

•

Zveřejňování nebo odesílání nevhodných e-mailů,
obrázků nebo zpráv

Sexuální obtěžování může zahrnovat:

Ozvěte se, když uvidíte, že se s
někým zachází neuctivě.

Odpovědnost v akci
Humor je především o kontextu a ne
všechny vtipy jsou v práci vhodné. Použijte
svůj nejlepší úsudek, buďte otevření zpětné
vazbě a ozvěte se, pokud by chování někoho
jiného mohlo způsobit, že se vy nebo ostatní
budete cítit nepříjemně.

•

Nevítané dotýkání se nebo narušování osobního
prostoru

•

Sexuální humor nebo konverzace

•

Opakovaná romantická pozvání

•

Naznačování povýšení nebo odměn výměnou za sexuální
laskavosti

Pamatujte, že „jen si dělám srandu!“ není obrana. Pokud to
není vhodné dělat, není o tom vhodné ani vtipkovat.
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Ochrana osobních údajů

Společnost IGT se zavazuje
poskytovat bezpečné pracoviště
pro všechny zaměstnance.
Očekáváme, že všichni naši
zaměstnanci sehrají svoji roli
při zajišťování bezpečnosti ve
společnosti IGT a zajistí, aby
měli správné vybavení, školení a
znalosti k vytvoření bezpečného
pracovního prostředí. Navíc,
když přijdete do práce, máte
právo cítit se bezpečně a stejně
tak i všichni ostatní. Násilí nebo
výhrůžky násilím na pracovišti
nejsou tolerovány. Společnost
IGT počítá s tím, že použijete
dobrý úsudek a budete
dodržovat bezpečné postupy
na pracovišti.

Při naší práci potřebujeme
shromažďovat, uchovávat,
sdílet a jinak zpracovávat
osobní údaje o našich
zaměstnancích, zákaznících,
hráčích a obchodních
partnerech. Ve společnosti
IGT si uvědomujeme, že máme
odpovědnost respektovat práva
na soukromí jednotlivců tím, že
chráníme osobní údaje, které
máme pod kontrolou.
Odpovědnost začíná u vás:
•

Nikdy nesdělujte osobní údaje,
pokud k tomu nejste výslovně
oprávněni.

•

Nikdy neshromažďujte,
neukládejte, nesdílejte,
nepřistupujte ani nepoužívejte
osobní údaje, které nejsou
relevantní pro vaši práci.

•

Nezpracovávejte osobní údaje,
které jsou neslučitelné s účely, pro
které byly osobní údaje
shromážděny.

•

Pokud pracujete s osobními údaji a
potřebujete znát zákony platné pro
osobní údaje, požádejte o radu
pověřence pro ochranu osobních
údajů společnosti IGT.

Odpovědnost začíná u vás:
•

•

•

Provádějte svou práci v souladu se
zákony a platnými bezpečnostními
programy společnosti IGT.
Nikdy nikomu nevyhrožujte a
nechovejte se fyzicky agresivním
způsobem.
Okamžitě nahlaste jakékoli
nebezpečné nebo alarmující
chování.
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•

Při shromažďování, ukládání,
sdílení, zpracovávání a používání
osobních údajů dodržujte platné
místní zákony a uvědomte si, že se
požadavky v různých jurisdikcích
liší.

Odpovědnost v akci
Buďte obzvláště opatrní u citlivých osobních údajů, jako jsou
informace o něčí rase nebo etnickém původu, politických názorech
nebo chráněných zdravotních informacích (PHI) (např. zdravotní
stav, diagnóza, léčba, biometrické nebo genetické informace,
genderová identita nebo sexuální orientace).
Existují zákony na ochranu těchto citlivých osobních údajů, proto
se vyhněte jejich probírání, zvláště pokud k nim máte přístup z
titulu své pracovní pozice.

ČÁST 2 – Jak se k sobě chováme

Bezpečné pracoviště

Jsme odpovědní za aktiva a
informace společnosti IGT.
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ČÁST 3 – Aktiva a informace

Fyzický majetek a finanční zdroje
Všichni jsme odpovědní za ochranu aktiv společnosti IGT. To
znamená, že při používání nebo správě majetku a finančních zdrojů
společnosti musíme používat dobrý úsudek.
Odpovědnost začíná u vás:

S integritou neriskujeme

•

Buďte zodpovědní za majetek společnosti IGT a nahlaste jakoukoli krádež nebo
zneužití.

Co rozumíme pod pojmem aktiva? Mezi naše aktiva patří:
•

Majetek IGT – vybavení a nástroje, které používáme k výkonu své práce

Nikdy nepoužívejte aktiva společnosti IGT ve svůj prospěch nebo prospěch své
rodiny, např. neutrácejte prostředky společnosti IGT za osobní výdaje.

•

Produkty IGT – zboží a služby, které prodáváme

•

Peněžní prostředky IGT – peníze, které vybíráme nebo utrácíme jménem
společnosti IGT

•

Ujistěte se, že všechny výkazy výdajů (a v případě nadřízených i schvalování
výdajů) vyplňujete přesně a včas, podle zásad společnosti IGT.

Informace IGT – veškeré neveřejné informace o našich obchodních aktivitách,
jako jsou strategické nebo marketingové plány nebo příležitosti k expanzi

•

Používejte systémy, zařízení a sítě společnosti IGT především pro řádné
obchodní účely.

Duševní vlastnictví IGT – patenty, autorská práva, ochranné známky a
obchodní tajemství

•

Licence IGT – privilegium udělené společnosti IGT, které nám umožňuje
podílet se na podnikání v oblasti her a loterií

•
•
•
•

Neuzavírejte jménem společnosti IGT žádné smlouvy, pokud nemáte souhlas
obchodního a právního oddělení a nejste k tomu oprávněni.

Odpovědnost v akci
Používejte naše elektronické systémy zodpovědně a
rozumně – a především pro obchodní účely. I když je určité
omezené osobní používání internetu a e-mailu povoleno,
dodržujte zákony a zásady IGT a ujistěte se, že vaše osobní
používání nekoliduje s vašimi pracovními povinnostmi.
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ČÁST 3 – Aktiva a informace

Důvěrné informace
Informace o našem podnikání,
produktech, procesech a
know-how jsou významným
aktivem společnosti IGT, ale
pokud by byly nevhodně
zveřejněny, mohly by rychle
ztratit hodnotu. Všichni hrajeme
roli při ochraně důvěrných
informací společnosti IGT spolu
s důvěrnými informacemi, které
nám ostatní sdělili.
Odpovědnost začíná u vás:
•

Uvědomte si, jaký druh informací
musíte zachovat jako důvěrný, a
dodržujte naše interní
bezpečnostní opatření k jejich
ochraně. V případě pochybností
předpokládejte, že informace jsou
důvěrné.

•

Ujistěte se, že všechny důvěrné
informace společnosti IGT jsou
náležitě označeny (například
„Důvěrné“ nebo „Vyhrazeno–
důvěrné“).

•

S integritou neriskujeme
•

•

•

Důvěrné informace zpřístupněte
pouze v případě, že k tomu máte
oprávnění a příjemce je oprávněn
je obdržet a takové zpřístupnění
podléhá vhodné a aktivní dohodě
(například Dohoda o mlčenlivosti).
Chraňte důvěrné informace, které
patří jiným společnostem,
dodržováním všech dohod, které
společnost IGT podepsala na
ochranu důvěrných informací
ostatních.
Nesdílejte s žádným
zaměstnancem IGT ani
nepoužívejte žádné důvěrné
informace od bývalého
zaměstnavatele.

Považujte za důvěrné veškeré informace týkající se
společnosti IGT nebo našich obchodních partnerů,
které nejsou veřejně dostupné.
To zahrnuje neveřejné:
•

informace o našich financích, produktech,
vynálezech, smlouvách nebo obchodních
plánech

•

informace, které poskytují ekonomickou nebo
konkurenční výhodu

•

technické údaje týkající se nabídek společnosti
IGT nebo toho, jak fungujeme

•

informace, které by mohly ovlivnit cenu našich
akcií (viz sekce Obchodování na základě
důvěrných informací)

Odpovědnost v akci
Při práci můžete narazit na důvěrné informace, které nebyly určeny
vám. Můžete je např. obdržet omylem e-mailem nebo můžete v
tiskárně náhodně najít důvěrný dokument.

Chraňte se před náhodnou ztrátou
důvěrných informací – například je
nezveřejňujte online, neukládejte
je do nezabezpečeného systému,
nenechávejte je viditelné na
veřejných místech ani o nich
veřejně nediskutujte.

Pamatujte, že všichni zaměstnanci společnosti IGT podepisují
na začátku zaměstnání dohody o mlčenlivosti. Pokud se jedná o
důvěrné informace společnosti IGT, proveďte opatření – okamžitě
informujte majitele IGT nebo je předejte svému nadřízenému.
Pokud se jedná o důvěrné informace třetí strany, neprodleně o tom
informujte právní oddělení.
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Duševní vlastnictví společnosti IGT z
nás dělá to, kým jsme. Naše autorská
práva, patenty, ochranné známky
a obchodní tajemství jsou pro náš
úspěch mimořádně cenné a musíme
dodržovat naše ochranná opatření a
náležitě využívat naše duševní vlastnictví,
abychom zajistili, že jeho hodnota
nebude ztracena.
Odpovědnost začíná u vás:
•

Respektujte duševní vlastnictví, které patří
jiným. Nikdy nepoužívejte ani nekopírujte
software, dokumentaci, grafiku, umělecká díla,
důvěrné informace nebo publikace, ať už z
internetu, od bývalého zaměstnavatele nebo
kdekoli jinde, pokud si nejste jisti, že na to má
společnost IGT právo.

Herní a loterijní licence
•

Sdělte všechny nové nápady a vynálezy
vyvinuté nebo vytvořené svému nadřízenému
a právnímu oddělení duševního vlastnictví.

•

Informujte svého nadřízeného, pokud se
domníváte, že je duševní vlastnictví
společnosti IGT nebo obchodního partnera
ohroženo.

•

Nikdy nekomentujte duševní vlastnictví jiné
strany, pokud nepracujete pod vedením
právního oddělení.

•

Nelicencujte ani neposkytujte duševní
vlastnictví společnosti IGT žádné třetí straně,
pokud k tomu nemáte oprávnění a nejsou
uzavřeny příslušné smlouvy s právním
oddělením.

•

Žádné vývojové aktivity by neměly být
prováděny třetí stranou ani pro ni, pokud
nejsou uzavřeny příslušné dohody s právním
oddělením.

S integritou neriskujeme
Zde je několik příkladů duševního vlastnictví společnosti
IGT:
•

Počítačový software

•

Inženýrské návrhy a výkresy

•

Plány výzkumu a vývoje

•

Procesy a know-how

•

Marketingové plány

•

Grafika a umělecká díla

•

Názvy her

•

Produktová dokumentace

Společnost IGT a někteří z jejích zaměstnanců
jsou držiteli herních a loterijních licencí, které
nám umožňují působit v našem odvětví, a
abychom je udrželi, musíme splňovat určité
standardy a vyhýbat se určitým akcím. Pokud
nedostojíme svým závazkům, můžeme riskovat
ztrátu licencí společnosti, individuálních licencí
nebo obojího – což ohrozí naši schopnost
pokračovat v činnosti.
Odpovědnost začíná u vás:
•

Obeznamte se s pravidly a předpisy jurisdikcí, ve
kterých pracujete, které souvisejí s vašimi
pracovními povinnostmi, a dodržujte je.

•

Pokud se domníváte, že společnost IGT nebo
některý z jejích zaměstnanců neplní zákonnou
povinnost, kontaktujte uvedený zdroj.

•

Zapojte Oddělení dodržování předpisů do jakékoli
interakce s regulačním orgánem pro hry.

•

Jste-li osobou s licencí, spolupracujte se všemi
regulačními požadavky a požadavky Oddělení
dodržování předpisů, abyste zajistili, že vaše licence
zůstane v dobrém stavu.
Další informace:
Compliance.Licensing@IGT.com
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ČÁST 3 – Aktiva a informace

Duševní vlastnictví

Jsme zodpovědní za etické
podnikání.
16

Zákony o hospodářské soutěži a antimonopolní
zákony jsou navrženy tak, aby podporovaly
spravedlivý trh. Ve společnosti IGT soutěžíme
energicky a zodpovědně. Dodržujeme veškeré
zákony o hospodářské soutěži a antimonopolní
zákony ve všech jurisdikcích, kde podnikáme.

S integritou neriskujeme
Následující typy dohod s konkurentem jsou vždy zakázány:

Odpovědnost začíná u vás:
•

Nikdy s konkurencí nediskutujte o cenách nebo
obchodních strategiích.

•

Nikdy neuzavírejte dohodu s konkurencí, která stanovuje
ceny, omezuje možnosti nebo rozděluje zákazníky nebo
trhy.

•

Informace o konkurentech shromažďujte v souladu s
etickými principy.

•

Uvědomte si, že zákony o hospodářské soutěži a
antimonopolní zákony jsou složité, a pokud potřebujete
radu, kontaktujte právní oddělení.

•

Pokud konkurent navrhne jakoukoli dohodu, okamžitě
kontaktujte právní oddělení.
Odpovědnost v akci
Shromažďujte informace o konkurentech správným způsobem a nikdy
nepoužívejte neetické nebo nezákonné metody. Pokud vám někdo
nabídne důvěrné informace o cenách nebo podnikání konkurence,
nabídku odmítněte a okamžitě kontaktujte právní oddělení.
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•

Stanovení nebo kontrola cen

•

Přidělování produktů, trhů nebo území

•

Stanovení cen pro další prodej produktu

•

Podmínění prodeje produktů dohodou o nákupu dalších
produktů společnosti IGT

ČÁST 4 – Etické podnikání

Spravedlivá hospodářská soutěž

ČÁST 4 – Etické podnikání

Úplatky
Odpovědné podnikání
znamená nikdy se nezapojit
do úplatkářství. Jednoduše
řečeno, nedáváme ani
nepřijímáme úplatky – přímo
ani nepřímo – kdekoli, kde
provozujeme svoji činnost.
Bez výjimky dodržujeme
veškeré zákony, které zakazují
uplácení a nepatřičné platby.
Protikorupční a etické (PKE)
zásady společnosti IGT
poskytují podrobné pokyny,
které každému z nás pomáhají
provozovat činnost poctivě a s
vysokými etickými standardy.
Odpovědnost začíná u vás:
•

Nikdy nenabízejte, nevnucujte ani
od nikoho nepřijímejte úplatky,
provize ani jiné nepatřičné výhody,
ať už v komerčním prostředí nebo
při jednání se zaměstnancem či
úředníkem státní správy.

•

Nepoužívejte třetí stranu k
obcházení zákona nebo našich
zásad PKE.

•

Dodržujte specifická pravidla, která
se vztahují na veřejné činitele, a
nikdy veřejnému činiteli
neposkytujte dary, jídlo, zábavu,
cestování ani jakékoli jiné položky
vyšší než nominální hodnoty bez
předchozího schválení.

•

Nepoužívejte charitativní nebo
politické příspěvky k nepatřičnému
ovlivňování veřejných činitelů nebo
získávání obchodních výhod od
nich.

•

Neposkytujte odměny za urychlení
vyřízení.

•

Při zaznamenávání transakcí
dodržujte veškeré interní účetní
kontroly společnosti IGT a
zajistěte, aby byly všechny
transakce autorizovány a správně
zaznamenány.
S integritou neriskujeme
Nepovolujeme odměny za urychlení vyřízení, což jsou
malé částky peněz vyplácené veřejnému činiteli ve snaze
urychlit rutinní obchodní úkol (např. provedení platby
za urychlení nebo zajištění licence nebo pro vyhnutí se
sankci).
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Odpovědnost v akci
Spolupracujeme pouze s třetími stranami,
které dodržují zákony a naše zásady.
Veškerá rozhodnutí o náboru přijímáme na
základě zásluh a nikdy nenajímáme žádného
jednotlivce nebo obchodní subjekt ve snaze
získat přízeň nebo nespravedlivé zacházení.

Další informace:
Protikorupční zásady dodržování
předpisů a etiky
Dary, zábava a cestování pro
veřejné činitele – proces „GET GO“
Zásady ohledně poskytování
zábavy a darů pro komerční
zákazníky – 2021

ČÁST 4 – Etické podnikání

Obchodní pozornosti
Poskytování nebo přijímání
obchodních pozorností, jako jsou
dary, zábava a cestování, může
posílit a podpořit naše obchodní
vztahy. Ale nabízení nebo
přijímání čehokoli hodnotného v
obchodním kontextu vytváří riziko.
Musíme používat dobrý úsudek,
znát platné zákony a zásady,
jednat zodpovědně a vyhýbat se
byť jen dojmu, že bychom mohli
získat nebo udělit zakázku
nespravedlivě.

S integritou neriskujeme
Při dávání nebo přijímání obchodních pozorností (tj. dárků,
zábavy nebo cestování) vždy používejte dobrý úsudek.
Pokud chcete veřejnému činiteli poskytnout obchodní
pozornost, musíte postupovat podle procesu GET GO
společnosti IGT.
Pokud chcete poskytnout obchodní pozornost zástupci
komerčního zákazníka nebo ji od něj přijmout, musíte
dodržovat Zásady poskytování zábavy a darů pro komerční
zákazníky. Kromě toho si musíte přečíst část o Komerčním
úplatkářství v zásadách PKE společnosti IGT a dodržovat
následující pokyny:
1.

Ujistěte se, že poskytnutí nebo přijetí obchodní
pozornosti neporušuje platné zákony nebo smlouvy
nebo zásady, kterými se řídí příjemce nebo poskytovatel.

2.

Obchodní pozornost by měla být přiměřená a za
legitimním obchodním účelem.

3.

Nedávejte ani nepřijímejte hotovost nebo ekvivalenty
hotovosti.

4.

Obchodní pozornosti by neměly být určeny k ovlivnění
obchodního rozhodnutí a neměly by se tak ostatním
jevit.

Odpovědnost začíná u vás:
•

Dodržujte veškeré zákony, zásady,
pravidla, smluvní ustanovení a
obvyklé postupy, které se mohou
vztahovat na zákazníka nebo
obchodního partnera.

•

Pochopte, že při práci s veřejnými
činiteli jsou pravidla ještě přísnější
(viz část Úplatky).

•

Nevyžadujte ani nenabízejte
obchodní pozornosti nebo
laskavosti.

•

Zaznamenejte všechny poskytnuté
a přijaté obchodní pozornosti
okamžitě a přesně v souladu se
zásadami společnosti IGT.

Odpovědnost v akci
Rozhodování o obchodních pozornostech
není vždy jednoduché a možná budete
muset spolupracovat se společností, abyste
našli nejlepší řešení.
Obvykle bychom například nepřijali nabídku
obchodního partnera na zaplacení cesty
a ubytování související se školením a
vzděláváním. Ale co když vám účast pomohla
vybudovat klíčový obchodní vztah?

Další informace:

5.

Obchodní pozornosti by měly být vždy zaznamenány a
předávány a přijímány otevřeně, nikoli tajně.

Protikorupční zásady dodržování
předpisů a etiky

6.

Máte-li jakékoli dotazy, požádejte o radu svého
nadřízeného nebo právní oddělení společnosti IGT.

Dary, zábava a cestování pro
veřejné činitele – proces „GET GO“
Zásady ohledně poskytování
zábavy a darů pro komerční
zákazníky – 2021
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ČÁST 4 – Etické podnikání

Globální obchod
Jako globální společnost závisí
naše činnost na tom, zda naše
produkty nebo technologie
překračují státní hranice.
Zavázali jsme se dodržovat
platné zákony o vývozu a
dovozu (zákony, které upravují
vývoz nebo dovoz určitých
produktů, služeb, technických
údajů a softwaru do jiných zemí
a také zpětný vývoz těchto
položek). Uvědomujeme si, že
tyto zákony se liší, a
spolupracujeme s odborníky a
místními úřady, abychom splnili
své povinnosti a vyhnuli se
zakázané činnosti. Jsme také
odhodláni dodržovat platné
zákony o ekonomických sankcích
a zákony, které zakazují účast
nebo spolupráci s restriktivními
obchodními praktikami nebo
ekonomickými bojkoty
uvalenými jinými státy.

Odpovědnost začíná u vás:

S integritou neriskujeme

•

Seznamte se s obchodními zákony,
které se vztahují na vaši práci,
abyste věděli, jak je dodržovat.

Zde jsou některé položky související
s naší činností, na které se vztahují
zákony o vývozu a dovozu:

•

Před odesláním nebo přijetím
produktů, náhradních dílů,
softwaru nebo jiné technologie se
ujistěte, že máte příslušné vývozní
nebo dovozní licence.

•

Jakékoli stroje a loterijní terminály

•

Díly

•

Software

•

Zdrojový kód

•

Poskytujte přesné a správné
informace v celní dokumentaci.

•

Vzorky

•

Informujte Oddělení dodržování
předpisů v globálním obchodování
společnosti IGT, pokud od
veřejného činitele obdržíte jakékoli
sdělení týkající se vývozu nebo
dovozu jakýchkoli produktů,
náhradních dílů, softwaru nebo
jiné technologie společnosti IGT.

•

Prototypy

•

Předváděcí předměty

Odpovědnost v akci
Dávejte pozor na varovné signály, které by mohly naznačovat
nedodržení vývozních nebo dovozních zákonů, včetně:
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•

Neochota nabídnout informace o konečném použití produktu

•

Prodej za hotové

•

Odmítání běžné instalace, školení nebo údržby

•

Nejasný nebo neobvyklý cíl přepravy

Praní špinavých peněz
umožňuje zločincům
zamaskovat zdroj nelegálních
finančních prostředků. Ve
společnosti IGT máme zásady
boje proti praní špinavých
peněz („AML“) a financování
boje proti terorismu a další
postupy a kontroly k identifikaci
a prevenci praní špinavých
peněz a financování terorismu.
Odpovědnost začíná u vás:
•

Dávejte pozor na transakce, které
produkují velké množství
hotovosti.

•

Pokud pracujete v oblastech s
vysokým rizikem praní špinavých
peněz a financování terorismu,
postupujte s náležitou péčí a v
případě potřeby vyhledejte radu.

•

Jakoukoli podezřelou aktivitu
okamžitě nahlaste Oddělení
dodržování předpisů.

•

Dodržujte platná opatření zásady
„poznej svého zákazníka“.

ČÁST 4 – Etické podnikání

Boj proti praní špinavých
peněz a financování boje proti
terorismu

S integritou neriskujeme
K praní peněz dochází, když se
zločinci snaží docílit toho, aby finanční
prostředky získané nelegální činností
vypadaly legitimně. V některých
oblastech naší činnosti je společnost
IGT provozovatelem herní činnosti
a jedná přímo s hráči a účty, které
drží peněžní prostředky hráčů.
Zaměstnanci v těchto oblastech
obchodní činnosti by měli věnovat
zvláštní pozornost zásadám a
postupům společnosti IGT v oblasti
boje proti praní peněz a financování
boje proti terorismu.

Odpovědnost v akci
Abychom se vyhnuli riziku praní špinavých peněz, obchodujeme pouze s
renomovanými a důvěryhodnými zákazníky a obchodními partnery. Do
velké míry se spoléháme na to, že naše manažerské týmy budou bedlivě
sledovat naše vztahy a zajistí soulad s postupy proti praní peněz i s
našimi řídicími mechanismy.
Pokud pracujete v obchodní oblasti, která se přímo zabývá peněžními
prostředky hráčů, nahlaste všechny případy podezřelých transakcí
nebo chování souvisejícího s peněžními prostředky, například když hráč
provádí vklady a výběry, aniž by skutečně vsadil. Správný zdroj můžete
určit v provozních pokynech pro vaši firmu.

Další informace:
Zásady boje proti praní peněz
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Jsme zodpovědní za oddělení
osobních zájmů od práce.
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Odpovědné podnikání znamená
vyhýbat se střetu zájmů nebo
dokonce zdání střetu zájmů. Ke
střetu zájmů dochází, když vaše
osobní zájmy zasahují nebo
mohou zasahovat do zájmů
společnosti IGT, takže vaše
loajalita je v takovém případě
rozdělena mezi zájmy
společnosti IGT a vaše vlastní
zájmy, nebo když vám vaše
jednání nebo plnění povinností
znesnadňují objektivní a
efektivní vykonávání práce pro
společnost IGT.

•

•

Vyhněte se zájmům, činnostem
nebo vztahům, které narušují
zájmy společnosti IGT nebo vaši
schopnost být ve své roli
spravedlivý a objektivní.

S integritou neriskujeme
TSnažíte se rozhodnout, jestli je
něco konflikt? Zeptejte se sami sebe:
Způsobí tento vztah nebo činnost,
aby rozumný člověk pochyboval, zda
pracuje v zájmu společnosti IGT?
Pokud je vaše odpověď ano,
postupujte podle pokynů v zásadách
pro střet zájmů.

•

Nezúčastňujte se ani se
nepokoušejte ovlivňovat žádná
rozhodnutí nebo obchodní jednání
související se společností IGT,
která by mohla mít osobní
prospěch pro vás, někoho z vašich
blízkých nebo dotčeného
konkurenta, zákazníka nebo
obchodního partnera.

•

Nevyužívejte osobní výhody
obchodních příležitostí, které by
jinak byly pro společnost IGT
dostupné, a nesdílejte tyto
příležitosti s nikým jiným mimo
společnost IGT.

•

Pokud někdo z vašich blízkých
pracuje pro konkurenci, zákazníka
nebo obchodního partnera nebo
mu pomáhá, sdělte situaci svému
nadřízenému. Patří mezi ně
příbuzní, členové vaší domácnosti,
blízcí přátelé nebo partneři.

Osobní vztahy mohou způsobit konflikt – nebo dokonce jen zdání.
Pokud se nacházíte v situaci, která by mohla vypadat, že se nacházíte ve
střetu zájmů, sdělte to svému nadřízenému nebo právnímu oddělení a
oddělení pro dodržování předpisů. Pamatujte, že sdělení konfliktu nutně
neznamená, že jej musíte ukončit. Společnost IGT s vámi často může
spolupracovat při hledání způsobů, jak jakékoli problémy vyřešit.

•

Uvědomte si, že vzhledem k
povaze naší obchodní činnosti
může výkon veřejné nebo politické
funkce vyžadovat schválení.

Další informace:

Odpovědnost začíná u vás:
•

Pomáhejte zákazníkům a
obchodním partnerům pouze se
souhlasem vašeho nadřízeného.
Nepřijímejte platby nebo výhody
od jiné osoby nebo firmy za práci,
kterou vykonáváte ve společnosti
IGT.

Nikdy nepracujte pro konkurenta
společnosti IGT, nepomáhejte mu
ani nekonkurujte společnosti IGT v
jakékoli funkci.
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Odpovědnost v akci

Zásady ke střetu zájmů

ČÁST 5 – Oddělení osobních zájmů od práce

Střety zájmů

ČÁST
SECTION
5 – Oddělení
5 – Separating
osobních
Personal
zájmůInterests
od práce

Obchodování na základě důvěrných
informací
K obchodování na základě
důvěrných informací dochází, když
lidé využívají vnitřní informace k
získání nespravedlivé výhody při
obchodování s našimi cennými
papíry. Protože to ohrožuje integritu
finančních trhů, existují proti tomu
přísné právní zákazy. Nemůžeme
kupovat ani prodávat žádné cenné
papíry společnosti ani navádět ostatní
k obchodování s cennými papíry,
pokud známe důvěrné informace o
společnosti (ať už je tato společnost
IGT, zákazník nebo obchodní partner).
Odpovědnost začíná u vás:
•

Nekupujte ani neprodávejte cenné papíry
společnosti IGT nebo cenné papíry našich
zákazníků nebo obchodních partnerů,
pokud máte přístup k důvěrným
informacím.

•

Nikomu nesdělujte důvěrné informace.

•

Nikomu nepomáhejte s nákupem nebo
prodejem cenných papírů pomocí
důvěrných informací.

•

Zjistěte, jak se na vás Zásady obchodování
s cennými papíry vztahují, a před
obchodováním s cennými papíry si je
pečlivě prostudujte.
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S integritou neriskujeme
Důvěrné informace jsou informace, které
nejsou dostupné veřejnosti a které rozumný
investor pravděpodobně považuje za důležité
při rozhodování o nákupu, prodeji nebo držení
cenného papíru.
Důvěrné informace mohou být pozitivní nebo
negativní a mohou zahrnovat jakýkoli aspekt
podnikání společnosti. Cenný papír může zahrnovat
akcie, dluhopisy nebo opce.
Pokud si nejste jisti, zda máte důvěrné informace,
neobchodujte ani neposkytujte tipy a poraďte se
s vedoucím právního oddělení nebo s tajemníkem
společnosti.
Odpovědnost v akci
Kmenové akcie společnosti IGT jsou veřejně obchodovány na
burze v New Yorku. V závislosti na vaší roli ve společnosti IGT
se na vás mohou vztahovat další omezení obchodování, např.
„období zákazu nákupu a prodeje“. Berte tato omezení vážně.
Porušení zákonů o obchodování zasvěcených osob může
mít za následek přísné sankce a pokuty pro jednotlivce a pro
společnost IGT.

Jsme zodpovědní za přesnou a
transparentní finanční evidenci a
výkazy.
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ČÁST 6 – Přesnou a transparentní evidenci

S integritou neriskujeme
Abychom podpořili naši kulturu
integrity, máme etický kodex pro
hlavní výkonné a vedoucí finanční
pracovníky, který stanoví naše
vysoké etické standardy a odrazuje
od nesprávného jednání. Náš
kodex zdůrazňuje důležitost našeho
závazku integrity a zároveň uznává
nejvyšší úrovně odpovědnosti
a závazku ze strany nejvyšších
představitelů naší společnosti.

Finanční integrita

Správa záznamů

Naší odpovědností jako
veřejné společnosti je
poskytovat konzistentní,
úplné a spravedlivé finanční
informace. Můžeme to dělat
částečně i díky našemu silnému
systému vnitřních kontrol.
Dobré finanční výkaznictví
nám nejen umožňuje plně
dodržovat zákony, ale také nám
umožňuje činit nejodpovědnější
a nejinformovanější rozhodnutí
o naší činnosti.

Naše záznamy a informace
vytváříme a spravujeme
odpovědně, v souladu
se zákonem a zásadami
společnosti IGT.

Odpovědnost začíná u vás:
•

Při zaznamenávání a zveřejňování
transakcí buďte důkladní a upřímní.

•

Nikdy nefalšujte záznam ani
neskrývejte skutečnou povahu
transakce.

•

Při předkládání nebo schvalování
zpráv o výdajích dodržujte zásady
společnosti IGT a používejte
zdravý rozum.

•

Pokud budete mít obavy, že bylo
něco nahlášeno nebo zveřejněno
nesprávně – ať už úmyslně či
neúmyslně – okamžitě to nahlaste
svému nadřízenému nebo
některému z uvedených zdrojů.

Odpovědnost v akci
Jako globální společnost musíme dodržovat různé zákony po celém
světě, které upravují, jak a kdy poskytujeme určitá finanční sdělení.
Dodržování těchto zákonů bereme velice vážně a neustále
monitorujeme a vyhodnocujeme naše kontroly, abychom zajistili, že
splňujeme požadavky, které se na nás vztahují. Pokud jste požádáni,
abyste absolvovali školení jako součást své práce, věnujte zvýšenou
pozornost tomu, co jste se naučili, a poté to aplikujte ve své práci.
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Uchovávejte, vymažte a zničte
veškeré záznamy v souladu se
Zásadami uchovávání záznamů.
Dávejte pozor na zvláštní
okolnosti. Právní oddělení
může například vydat příkaz k
uchování dokumentů (pokyn k
uložení a nemazání konkrétních
záznamů) – pokud ano,
postupujte podle pokynů.

Odpovědnost v akci
Při vytváření záznamu buďte profesionální a pozorní. Ať už zanecháváte
hlasovou schránku, píšete poznámku nebo posíláte e-mail, vždy
pamatujte, že vaše zpráva nebo slova mohou být v budoucnu
zkontrolována bez pozadí nebo kontextu.

Jsme zodpovědní za důslednou a
promyšlenou komunikaci.
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ČÁST 7 – Důslednou a promyšlenou komunikaci

Strategická komunikace
Ve společnosti IGT chápeme důležitost přesné,
konzistentní a strategické komunikace s veřejností,
včetně našich zákazníků, obchodních partnerů,
médií a investorů. V rámci této odpovědnosti
mohou jménem společnosti IGT hovořit pouze
určité osoby v rámci společnosti.

Odpovědnost v akci
Zde je několik příkladů situací, kdy mohou platit
naše zásady strategické komunikace:

Odpovědnost začíná u vás:
•

Nedělejte prohlášení do médií o žádném aspektu
činnosti společnosti IGT, pokud k tomu nemáte povolení.

•

Vnější dotazy vyřizujte následovně:
▪

Pokud obdržíte dotaz od reportéra, okamžitě
kontaktujte člena oddělení podnikové komunikace.

▪

Pokud vás kontaktuje regulační orgán pro hry,
kontaktujte oddělení pro dodržování předpisů.

▪

Obdržíte-li mimořádný dotaz od vládní agentury,
okamžitě kontaktujte oddělení pro dodržování
předpisů nebo právní oddělení.

•

Zatímco zastupujete společnost IGT
na veletrhu předvádějícím produkty
zákazníkům, osloví vás herní časopis, abyste
si pohovořili o úplně nové hře. . .

•

Jackpot v loterii je neobvykle vysoký a lidé
se hrnou, aby získali losy. Jste u prodejce,
který obsluhuje terminál, a místní televizní
stanice náhodou natáčí večerní zprávy. Ptají
se vás, jestli dnes večer padne jackpot. . .

•

Celostátní média vypráví příběh o legalizaci
internetových her. Obdržíte hovor s
žádostí o komentář, zda společnost IGT vidí
internet jako novou zónu pro hraní her. . .

V situacích, jako jsou tyto, je důležité řídit
se pokyny společnosti. Pokud se ocitnete v
situaci podobné jedné z těchto, pamatujte,
že nesmíte poskytovat žádné myšlenky ani
vhled. Jednoduše zdvořile odpovězte tím,
že v tuto chvíli nejste oprávněni hovořit o
činnosti společnosti IGT a odkažte reportéra na
oddělení firemní globální podnikové komunikace.
24hodinová mediální linka oddělení je:

S integritou neriskujeme
Pamatujte, že kdykoli komunikujete o společnosti IGT,
ať už v práci nebo v osobním životě, že tuto společnost
zastupujete.

Bezplatně v USA a Kanadě:
1 844 IGT 7452
Všechny ostatní regiony: 1-401-392-7452

Mějte na paměti, že to, co říkáte, se může na společnosti
IGT odrazit – negativně nebo pozitivně – a podle toho
jednejte.
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Sociální sítě jsou rychle se
rozvíjející veřejné fórum, kde není
vždy možné kontrolovat, jak jsou
informace používány nebo sdíleny,
jak dlouho jsou uchovávány nebo
jak jsou interpretovány ostatními.
Při používání musíme být opatrní
a uvědomit si, že i naše osobní
aktivita na sociálních sítích může
v některých případech ovlivnit
společnost IGT, naše zákazníky
nebo kolegy.
Odpovědnost začíná u vás:
•

Nikdy nesdílejte důvěrné informace o
společnosti IGT nebo o žádném z
našich zákazníků nebo obchodních
partnerů na sociálních sítích.

•

Při zveřejňování příspěvků na sociálních
sítích buďte ohleduplní a nikdy
nepoužívejte jazyk, který je nebo by
mohl být považován za diskriminační
nebo pomlouvačný.

•

Při používání sociálních sítí ve svém
osobním čase dejte jasně najevo, že
vaše názory jsou vaše vlastní a
nenaznačujte, že mluvíte za společnost
IGT.

•

Nikdy online nespekulujte o
obchodních výsledcích společnosti IGT
ani je nekomentujte.

S integritou neriskujeme
Pomocí tohoto kontrolního seznamu se ujistěte, že vaše
postupy na sociálních sítích jsou vhodné:
•

Respektujte své publikum

•

Používejte příslušná prohlášení o vyloučení odpovědnosti

•

Dodržujte autorský zákon

•

Pochopte, že společnost IGT má právo monitorovat vše,
co o ní zveřejníte

•

Vyhněte se diskriminačním nebo odvetným prohlášením

•

Nesdílejte důvěrné informace

•

Dodržujte pokyny společnosti IGT pro sociální sítě

Odpovědnost v akci
Používání technologií může pomoci vybudovat silné sítě, ale udržte je
profesionální. Používejte nástroje pro obchodní sítě, jako je LinkedIn,
abyste byli v kontaktu s obchodními partnery, ale nezapomeňte, že
zákazníci, prodejci, regulační orgány a další osoby, které jsou v kontaktu
se společností, mají často přístup k online obsahu, který zveřejňujete.

Další informace:
Pravidla společnosti IGT pro sociální média
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ČÁST 7 – Důslednou a promyšlenou komunikaci

Sociální sítě

Jsme zodpovědní za pozitivní firemní
vedení v našich komunitách a našem
odvětví.
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Moderní otroctví

Společnost IGT se zavazuje
poskytovat spravedlivý a
pozitivní herní zážitek, který
chrání hráče před nepříznivými
účinky hazardu. Chápeme, že
vzdělávání veřejnosti o tom,
jak se zapojit do hraní chytrým
a pozitivním způsobem, je
zásadní pro úspěch společnosti
IGT a v konečném důsledku
přispívá k úspěchu celého
odvětví.

Společnost IGT nebude
tolerovat moderní otroctví
a nebude ho podporovat
nikde v našem obchodním
a dodavatelském řetězci.
Společnost IGT se zavázala
zavádět účinné systémy a
kontroly, aby se vyhnula
toleranci k porušování lidských
práv související s našimi
operacemi a dodavatelským
řetězcem a snížila riziko
obchodování se společnostmi,
které takové porušování
praktikují nebo tolerují.

Odpovědnost začíná u vás:
•

•

•

Pochopte a respektujte
prostřednictvím svých osobních
činů závazek společnosti k
odpovědnému hraní. Přístup a
řízení odpovědného hraní
společnosti IGT lze nalézt v
Zásadách odpovědného hraní IGT.
Zajistěte, aby jakýkoli marketing,
který řídíte, dodržoval pevné
zásady odpovědného marketingu,
jak je uvedeno v Zásadách reklamy
a marketingu.
Věnujte velkou pozornost svým
každodenním aktivitám ve
společnosti IGT a aplikujte to, co
jste se naučili z povinného školení
společnosti o zodpovědném hraní.

ČÁST 8 – Pozitivní firemní vedení

Zodpovědné hr aní

Odpovědnost začíná u vás:
•

Jste-li nadřízený, zajistěte, aby si
vaši zaměstnanci svobodně vybrali
svou práci a mohli odejít, pokud se
tak rozhodnou, a dodržujte
pracovní podmínky svých
zaměstnanců.

•

Sledujte varovné signály otroctví, a
to i od obchodních partnerů. K
tomu může dojít v několika krocích
v dodavatelském řetězci, například
když dodavatel přejde k levnějšímu
prodejci nebo místu s nižšími
náklady.
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S integritou neriskujeme
Moderní otroctví je termín používaný k popisu závažného
porušování lidských práv, kdy jsou lidé vykořisťováni pro
osobní nebo komerční zisk pomocí nátlaku, hrozeb, násilí
nebo podvodu. Patří sem lidé, kteří jsou pracovat nuceni,
často za žádnou nebo nízkou mzdu. Nemohou svobodně
odejít a jejich doklady totožnosti nebo mzdy mohou být
zadrženy.

ČÁST 8 – Pozitivní firemní vedení

Odpovědnost k životnímu prostředí
Jako globální společnost se IGT zavázala
dodržovat přijaté ekologické postupy. Vždy
plníme nebo překonáváme platné právní a
certifikační požadavky. Snažíme se neustále
zlepšovat náš systém environmentálního
managementu a minimalizovat tvorbu odpadu
a znečištění. V této oblasti jsme dosáhli
dokonalosti a v několika našich hlavních
zařízeních jsme získali certifikaci ISO14001.
Odpovědnost začíná u vás:
•

Dodržujte ekologické požadavky, které se vztahují
na vaši práci.

•

Nikdy nefalšujte výsledky testů ani nemanipulujte s
monitorovacími systémy nebo senzory.

•

Veškerá potenciální nebezpečí pro životní prostředí
oznamujte co nejrychleji.

Dobrovolnictví a charitativní
příspěvky

Politická činnost a příspěvky

Udržujeme výbor pro sociální
dopady a podporujeme
charitativní organizace v
komunitách, kde působíme, a
povzbuzujeme zaměstnance,
aby se dobrovolně účastnili
těchto organizací.

Ve společnosti IGT podporujeme vaše právo
účastnit se politické činnosti ve svém osobním
čase. Účast na politické činnosti zahrnuje volby,
peněžní a věcné příspěvky a dobrovolnictví. Je
však důležité, abychom naše podnikání oddělili od
politického procesu a dodržovali veškeré zákony,
které upravují firemní politickou činnost.

Odpovědnost začíná u vás:

Odpovědnost začíná u vás:

•

Když se účastníte politického procesu:

•

Pokud jste zapojeni do
komunitních aktivit, využijte
programy společnosti IGT na
podporu těchto zájmů.
Při žádosti, aby společnost IGT
podpořila charitativní příspěvek
nebo sponzorství, dodržujte
veškeré zásady a postupy.
Odpovědnost v akci
Společnost IGT podporuje aktivity
zaměstnanců prostřednictvím zásad
odpovídajících darů, podpory dnů volna
pro kvalifikované dobrovolnictví a grantů
organizacím, kde zaměstnanci dobrovolně
pracují.

Další informace:
CorporateSocialResponsibility@
IGT.com
CommunityGiving@IGT.com
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•

Nikdy nepoužívejte aktiva společnosti IGT, včetně
peněžních prostředků nebo zařízení, k podpoře svých
osobních politických cílů nebo kandidátů.

•

Vězte, že společnost IGT nikdy neproplatí osobní
politické příspěvky.

•

Uvědomte si, že společnost IGT s vámi nebude zacházet
jinak na základě vaší politické příslušnosti nebo jakéhokoli
osobního politického příspěvku, který učiníte nebo
neučiníte.

•

Dodržujte platné zákony a smlouvy IGT v jurisdikcích, ve
kterých chcete přispívat k politice.

Působíme v jedinečném oboru – v takovém, který
od nás (a našich rodinných příslušníků) vyžaduje,
abychom dodržovali pravidla, která omezují, kdy
můžeme hrát loterii nebo se účastnit hraní her.
Jako členové společnosti IGT se zavazujeme s
těmito pravidly seznámit a dodržovat je.

S integritou neriskujeme
Kde je hraní zakázáno?
V Itálii mají všichni zaměstnanci a konzultanti společnosti IGT
a ti, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na vývoji herních
platforem, zakázáno účastnit se herních aktivit v zemi. V
omezených případech mohou zaměstnanci a konzultanti hrát
na výherních automatech, pokud jsou splněny následující
podmínky: (i) je to spojeno s jejich prací a je to vyžadováno
z pracovních důvodů (např. testy, zkoušky nebo fiktivní
nákupy, kontroly), (ii) je to povoleno platnými zákony a
smlouvami a (iii) pokud dotyčná osoba získala předchozí
povolení od svého nadřízeného.

Odpovědnost začíná u vás:
Při hře v loterii:
•

Nikdy nehrajte ani nevyžadujte výhru z jakékoli loterie,
kde společnost IGT poskytuje služby nebo produkty
nebo zastává roli koncesionáře nebo je držitelem licence.

•

Uvědomte si, že v závislosti na tom, kde chcete hrát,
mohou existovat pravidla o tom, zda vy, rodinný
příslušník nebo kdokoli, kdo s vámi bydlí, můžete hrát
loterii.

•

Ujistěte se, že vaši rodinní příslušníci a kdokoli, kdo s
vámi bydlí, vědí o všech omezeních, která se na ně
mohou vztahovat.

Některé jurisdikce navíc zakazují zaměstnancům společnosti
IGT účastnit se herních aktivit. To může být založeno na
tom, zda společnost IGT poskytuje produkt nebo na vašem
osobním licenčním stavu. Společnost IGT vede komplexní
seznamy míst, produktů a zákazníků loterií, u kterých je hraní
zakázáno. Než začnete hrát, seznamte se s pravidly v místě,
kde žijete, i které navštěvujete.

Při účasti v hraní:
•

Odpovědnost v akci

Uvědomte si, že existují určitá místa, kde se nemůžete
účastnit hazardní činnosti, a seznamte se s pravidly, která
se na vás vztahují.

Zaměstnanci společnosti IGT mají zakázáno provádět následující herní aktivity:
•

Nemůžete hrát na výherních automatech na letišti Reno-Tahoe.

•

Nesmíte hrát na širokém okruhu progresivních výherních automatů společnosti IGT.

•

Nesmíte se účastnit žádné loterijní hry prodávané zákazníkem, kterému společnost IGT
poskytuje služby nebo produkty, ani z ní získat nárok či výhody.

Další informace:
Omezení hraní her pro zaměstnance
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ČÁST 8 – Pozitivní firemní vedení

Účast v loteriích a hrách

Jsme zodpovědní za
vyjádření obav.
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Zásady a postupy

Ve společnosti IGT doufáme, že k porušení našeho kodexu
nedojde. Ale může k nim dojít, a čím dříve se o nich dozvíme, tím
dříve můžeme začít pracovat na jejich řešení. Pokud se setkáte s
něčím, co se vám nezdá správné, nebo pokud máte podezření, že
došlo k porušení našeho kodexu, je důležité a zásadní to nahlásit.
Oznámit podezřelou věc není vždy snadné, zvláště pokud se jedná
o přítele, spolupracovníka nebo nadřízeného, ale vždy je to správné.
Jako zaměstnanec máte povinnost spolupracovat při vyšetřování
společnosti. Všechna hlášení jsou brána vážně a vyšetřována, aby
bylo zajištěno, že jakákoli porušení budou náležitě řešena.

Společnost IGT dodržuje zásady a postupy,
které doplňují zásady v našem Kodexu.
Kde mohu získat kopii našeho kodexu?
Náš kodex si můžete stáhnout z www.IGT.com nebo na
záložce Compliance na OneIGT.

Náš závazek proti odvetným opatřením

Jak mohu nahlásit problém?
Vždy je dobré začít u nadřízeného. Pokud
potřebujete další podporu, společnost IGT
má k dispozici několik dalších zdrojů, které
vám pomohou:

Ve Spojených státech amerických a
Kanadě volejte na číslo: 1-888-807-4832

Oddělení dodržování předpisů
Telefon: 1-401-392-7600

Ze všech ostatních míst nejprve zavolejte
na kód přímého přístupu AT&T pro
konkrétní zemi, který najdete na www.
business.att.com/bt/access.jsp a poté
volejte na 1 888 807 4832

Poštovní adresa: Compliance Department,
IGT, 6355 South Buffalo Drive, Las Vegas,
Nevada 89113
Email: compliance@IGT.com
Linka integrity
Linka integrity, kterou provozuje nezávislý
poskytovatel, nabízí možnost důvěrného,
anonymního ohlášení aktivit, které mohou
zahrnovat neetické nebo nezákonné
chování.

V Itálii volejte na číslo: 800194674

Portál linky integrity pro podávání zpráv:
https://igt.integrityline.org
Právní oddělení
1-401-392-5805
Legal@IGT.com

Je důležité si vždy pamatovat, že společnost IGT
bude brát vaši zprávu vážně a nebudete
postihován za to, že v dobré víře vznesete obavy.
Bez ohledu na výsledek nikoho netrestáme,
nediskriminujeme ani nepodnikáme protiopatření
proti nikomu, kdo v dobré víře nahlásí problém
nebo kdo spolupracuje při jakémkoli vyšetřování
nebo šetření týkajícím se takového jednání.
Společnost IGT bude respektovat důvěrnost
jednotlivců, kteří podají zprávu nebo se účastní
vyšetřování. Pokud zjistíme porušení kodexu,
společnost IGT přijme nápravná opatření, např.
disciplinární opatření – až po ukončení
pracovního poměru – u osob považovaných za
odpovědné.
Další informace:
Zásady oznamování porušení předpisů

Globální služby lidem
1-855-446-6947
PeopleServices@IGT.com
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ČÁST 9 – Vyjádření obav

Zodpovědní zaměstnanci ohlašují problémy

