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Stimați colegi,
Industria globală a jocurilor este foarte reglementată și parte
din rolul nostru de lider global este să înțelegem rolul pe care îl
jucăm în protejarea jucătorilor și să ne asigurăm că IGT respectă
legile și reglementările extinse care guvernează operațiunile
noastre.
Codul de conduită al IGT ne oferă tuturor un plan pentru modul
în care eforturile noastre zilnice pot ajuta compania să atingă
aceste obiective, care sunt fundamentale pentru afacerea
noastră.
Fiecare angajat al IGT poartă responsabilitatea de a se asigura
că operăm în mod etic și în conformitate cu cele mai înalte
niveluri de responsabilitate. Asta este ceea ce așteaptă clienții și
jucătorii noștri de la noi și au dreptate să facă acest lucru.
Toți angajații IGT trebuie să se familiarizeze cu Codul și să îl
consulte în funcție de necesități. Codul este menit să vă ajute
să înțelegeți ce este legal, corect și adecvat la locul de muncă.
Dacă noi, ca indivizi, ne jucăm rolul în respectarea Codului, IGT
se află în cea mai bună poziție pentru a evita situațiile care ne
pun operațiunile în pericol.
Dacă aveți vreodată o întrebare căreia nu îi găsiți răspuns în
Cod, nu ezitați să contactați organizația noastră de conformitate.
Vă mulțumim că susțineți principiile și valorile care ne reprezintă.
Reputația IGT a fost construită pe angajamentul nostru de a
lucra în mod etic, iar dedicarea noastră continuă față de aceste
principii va fi parte integrantă din succesul nostru pe viitor.
Vince Sadusky
Chief Executive Officer
International Game Technology PLC
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Stimați colegi,
Ne face plăcere să vă punem la dispoziție Codul de conduită al
IGT. IGT se bazează pe noi toți să ne comportăm etic în fiecare
zi, pentru a ne respecta angajamentul de a conduce industria
responsabil și cu integritate.
Codul nostru nu poate acoperi orice situație, așa că, dacă nu
găsiți un răspuns, discutați cu una dintre resursele la care se
face referire pe lista de pe ultima pagină a Codului. Ne angajăm
să colaborăm cu dvs. pentru a găsi soluțiile corecte.
Dacă luați cunoștință de o conduită necorespunzătoare, ne
bazăm pe dvs. să luați atitudine. Toate rapoartele sunt tratate cu
seriozitate și profesionalism.
Performanța și reputația noastră depind de menținerea
standardelor noastre etice înalte, iar IGT se bazează pe fiecare
dintre noi pentru a-și juca rolul. Haideți să lucrăm împreună
pentru a lua decizii responsabile și a face ceea ce trebuie, astfel
încât să putem continua să creștem și să avem succes mulți ani
de acum înainte.
Luke Orchard
Senior Vice President, Chief Compliance and Risk
Management Officer
International Game Technology PLC
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SECȚIUNEA 1 – Introducere

Responsabilitatea: o valoare de bază
La IGT, responsabilitatea este una dintre valorile noastre de bază. Se
întrepătrunde cu fiecare aspect a ceea ce suntem și ceea ce facem, în calitate
de companie la nivel global. A lua decizii în mod responsabil sau a face ceea
ce este corect atunci când ne aflăm față-în-față cu o alegere reprezintă
fundamentul modului în care facem afaceri și fundamentul Codului nostru.

Aceste 5 valori cheie se află
în centrul culturii noastre
Pasiunea

Pionieratul

Responsabilitatea

De ce avem Codul

Elementele de bază ale codului

Ne-am creat Codul deoarece suntem
cu toții responsabili de o conduită
etică în afaceri. Codul nostru vă va
ajuta să înțelegeți obligațiile noastre
în calitate de companie globală și
modul în care aceste obligații vi se
aplică. Indiferent dacă lucrați cu colegi,
clienți, autorități de reglementare sau
parteneri de afaceri, Codul nostru se
aplică. Aveți un rol important de jucat
în a ne ajuta Compania să se ridice la
standardele noastre înalte.

Există câteva lucruri de bază pe care
toți trebuie să le înțeleagă despre Codul
nostru:
•

Acesta se aplică tuturor celor care
lucrează la IGT, inclusiv tuturor
angajaților, responsabililor, directorilor și
consultanților. Anumiți parteneri de
afaceri se pot, de asemenea, supune
Codului nostru.

•

Acesta se aplică oriunde facem afaceri.

•

Nu va aborda fiecare problemă cu care
v-ați putea confrunta, dar vă va oferi o
bază mai bună pentru a lua decizii
corecte. Dacă aveți întrebări, consultați
politica sau politicile IGT aplicabile sau
contactați una dintre resursele de pe
listă.
7

Autenticitatea

Colaborarea

IGT tratează cu maximă seriozitate
respectarea Codului nostru. Încălcarea
Codului nostru poate duce la acțiuni
disciplinare. Ne bazăm pe dvs. pentru a
raporta orice problemă sau îngrijorare cu
privire eventualele abateri de la etică. IGT
nu va recurge la represalii împotriva dvs.
pentru că ați exprimat o îngrijorare legată
de o eventuală conduită greșită.

Codul nostru nu înlocuiește și nu
modifică niciunul dintre termenii și
condițiile de angajare pe baza legilor
aplicabile sau a acordurilor scrise,
care vor fi documentate în mod
corespunzător de către proprietarul
politicii locale/acordului local.

Ne tratăm unii pe alții cu
responsabilitate.
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Șansele egale la angajare și nediscriminarea

Prețuiți diferențele

IGT nu tolerează discriminarea
sub nicio formă. Calificarea,
performanța și meritul ghidează
practicile angajaților IGT.

La IGT, prețuim diversitatea și
respectul pentru toți angajații.
Recunoaștem că mediile,
experiențele și perspectivele
noastre variate reflectă
comunitățile globale pe care
le deservim și contribuim la o
cultură corectă și incluzivă, care
permite tuturor angajaților să
se simtă apreciați, respectați,
sprijiniți și implicați.
Responsabilitatea începe cu dvs.:
•

•

Încurajați schimbul deschis de idei
și fiți mereu deschiși să ascultați
gândurile și perspectivele celorlalți,
inclusiv pe ale celor de o
proveniență sau cu o experiență
de viață diferită de a ta.
Îmbrățișați colaborarea —
contribuiți la un mediu în care
parteneriatul și colaborarea sunt
susținute.

Responsabilitatea în acțiune
Un mediu de lucru deschis, divers, colaborativ
și care oferă susținere promovează creativitatea,
inovația și inițiativa angajaților, ceea ce este în
beneficiul afacerii.

▪

sarcina sau calitatea de
părinte,

▪

statutul de militar sau veteran,

▪

dizabilitatea fizică sau mintală,

▪

condiția medicală,

Responsabilitatea începe cu dvs.:

▪

informațiile genetice,

•

Nu discriminați atunci când luați
decizii referitoare la angajare,
inclusiv privind recrutarea,
promovarea, instruirea, dezvoltarea
profesională și nivelurile de
salarizare. Bazați-vă aceste decizii
pe calificare, performanță și merit.

▪

orice altă bază protejată prin
legile în vigoare.

•

Nu tratați niciodată pe cineva
diferit pe considerente ce țin de
caracteristici fizice sau personale,
cum ar fi:
▪

rasa,

▪

originea,

▪

religia sau credința,

▪

naționalitatea,

▪

cetățenia,

▪

vârsta,

▪

genul,

▪

orientarea sexuală,

▪

identitatea sexuală,

▪

exprimarea de gen,

▪

starea civilă,
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Responsabilitatea în acțiune
IGT își apreciază toți angajații și nu tolerează
nicio formă de discriminare.

SECȚIUNEA 2 – Cum ne tratăm unii pe alții

Diversitatea și incluziunea

SECȚIUNEA 2 – Cum ne tratăm unii pe alții

Respectul reciproc
Cultura noastră prețuiește
demnitatea și respectul.
Modul în care ne tratăm unii
pe alții are un impact direct
asupra capacității noastre de
a colabora și de a avansa în
eforturile noastre. În calitate de
companie globală care dorește
să aibă succes și să crească,
IGT nu tolerează hărțuirea,
intimidarea, represaliile,
intimidarea sau abuzul.

Nu supunem integritatea riscurilor
Ca regulă generală, hărțuirea include un comportament
nedorit (de exemplu, cuvinte, imagini sau contact fizic).
Evitați acțiunile care sunt sau ar putea fi considerate
intimidante, ostile sau ofensatoare, cum ar fi:

Responsabilitatea începe cu dvs.:
•
•

•

Tratați toată lumea cu respect, tot
timpul.
Nu faceți glume și nu discutați
subiecte sensibile care jenează,
provoacă disconfort, vizează în
mod necorespunzător diferențele,
îi înstrăinează pe colegi sau care le
minimizează orice aspect al
identității.

•

glumele despre rasă, etnie, religie, gen sau orientare
sexuală;

•

să vă luați în mod repetat un coleg;

•

postarea sau trimiterea de e-mailuri, imagini sau mesaje
neadecvate;

Hărțuirea sexuală poate include:

Luați atitudine dacă observați că
orice persoană este tratată cu lipsă
de respect.

Responsabilitatea în acțiune

•

atingerea nedorită sau invadarea spațiului personal;

•

umorul sau conversațiile cu implicații sexuale;

•

invitațiile romantice repetate;

•

aluziile la promovare sau recompense în schimbul
favorurilor sexuale.

Nu uitați că replica „Glumesc!” nu este o scuză. Dacă nu se
cuvine să faci ceva, nu este potrivit nici să glumești despre
acel lucru.

Umorul ține de context și nu toate glumele sunt potrivite la
locul de muncă. Folosiți-vă discernământul, fiți deschiși la
feedback și luați atitudine dacă comportamentul altcuiva v-ar
putea face, pe dvs. sau pe alții, să simțiți disconfort.
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Confidențialitatea datelor

IGT se angajează să ofere un
loc de muncă sigur pentru toți
angajații. Ne așteptăm ca toți
angajații noștri să își joace rolul
în a face din IGT un loc sigur
și ne asigurăm că aceștia au
echipamentele, instruirea și
cunoștințele potrivite pentru
a crea un mediu de lucru sigur.
În plus, atunci când veniți la
muncă, aveți dreptul de a vă
simți în siguranță, ca toți ceilalți.
Violența sau amenințările cu
violența la locul de muncă nu
sunt tolerate. IGT se bazează pe
dvs. să folosiți discernământul și
să urmați practicile de siguranță
la locul de muncă.

Ca parte a activității noastre,
trebuie să colectăm, să stocăm,
să partajăm și să procesăm în
orice alt mod date personale
despre angajați, clienți, jucători
și partenerii noștri de afaceri. La
IGT, suntem conștienți că avem
responsabilitatea de a respecta
dreptul la intimitate al persoanelor
protejând datele cu caracter
personal aflate sub controlul
nostru.
Responsabilitatea începe cu dvs.:
•

Nu divulgați niciodată date cu caracter
personal decât dacă sunteți autorizați
în mod explicit să faceți acest lucru.

•

Nu colectați, stocați, partajați, accesați
sau utilizați niciodată date cu caracter
personal nerelevante pentru
activitatea dvs.

•

Nu prelucrați date cu caracter
personal care sunt incompatibile cu
scopurile pentru care au fost colectate
datele aceste date.

•

Solicitați îndrumare de la responsabilul
IGT cu confidențialitatea datelor dacă
lucrați cu date cu caracter personal și
trebuie să cunoașteți legile aplicabile
datelor cu caracter personal.

Responsabilitatea începe cu dvs.:
•

•
•

Efectuați-vă munca în
conformitate cu programele de
siguranță ale IGT și legile
corespunzătoare aplicabile.
Nu amenințați niciodată pe cineva
și nu vă comportați agresiv fizic.
Raportați imediat orice
comportament nesigur sau
alarmant sau care amenință
siguranța.
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•

Respectați legile locale aplicabile
atunci când colectați, stocați, partajați,
procesați și utilizați date cu caracter
personal, fiind conștienți că cerințele
sunt diferite de la o jurisdicție la alta.

Responsabilitatea în acțiune
Fiți deosebit de atenți la datele personale sensibile, precum
informațiile despre rasa sau etnia, opiniile politice sau
informațiile de sănătate protejate (de exemplu, starea de
sănătate, diagnosticul, tratamentul, informațiile biometrice
sau genetice, identitatea de gen sau orientarea sexuală) ale
unei persoane.
Există legi care protejează aceste date personale sensibile,
așa că evitați să discutați despre aceste date, mai ales dacă
aveți acces la ele ca parte a activității dvs.

SECȚIUNEA 2 – Cum ne tratăm unii pe alții

Un loc de muncă sigur

Suntem responsabili pentru
activele și informațiile IGT.
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Cu toții avem responsabilitatea de a proteja activele IGT. Ceea ce
înseamnă că trebuie să ne folosim discernământul când folosim sau
gestionăm proprietățile și resursele financiare ale Companiei.
Responsabilitatea începe cu dvs.:

Nu supunem integritatea riscurilor

•

Ce înseamnă „active”? Activele noastre includ:

•
•
•

•

Fiți responsabili în privința proprietăților IGT și raportați orice furt sau utilizare
necorespunzătoare.

•

proprietatea IGT — echipamentele și instrumentele pe care le folosim pentru a
ne desfășura activitatea;

•

produsele IGT — bunurile și serviciile pe care le vindem;

•

fondurile IGT — banii pe care îi colectăm sau cheltuim în numele IGT;

•

Asigurați-vă că completați toate rapoartele de cheltuieli (și, pentru
supraveghetori, aprobările pentru cheltuieli) cu acuratețe și în timp util, în
conformitate cu politicile IGT.

Informațiile IGT — toate informațiile care nu sunt publice despre activitățile
noastre de afaceri, cum ar fi planurile strategice sau de marketing sau
oportunitățile de extindere

•

Folosiți sistemele, dispozitivele și rețelele IGT în principal pentru scopurile de
afaceri adecvate.

Proprietatea intelectuală a IGT — brevetele, drepturile de autor, mărcile
comerciale și secretele comerciale

•

licențele IGT — privilegiul acordat IGT care ne permite să facem parte din
domeniul jocurilor și loteriei

Nu folosiți niciodată activele IGT în beneficiul dvs. sau al familiei dvs.; de
exemplu, nu folosiți fondurile IGT pentru cheltuieli personale.
Nu încheiați niciun contract în numele IGT decât în cazul în care aveți acordul
de afaceri și al departamentului Juridic și sunteți autorizați să faceți acest lucru.

Responsabilitatea în acțiune
Utilizați sistemele noastre electronice în mod responsabil
și rațional – și în primul rând în scopuri comerciale. Deși
utilizarea personală limitată a internetului și a e-mailului este
permisă în oarecare măsură, respectați legea și politicile IGT
și asigurați-vă că utilizarea în scopuri personale nu perturbă
responsabilitățile aferente activității dvs.
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SECȚIUNEA 3 – Active și informații

Proprietățile fizice și resursele financiare

SECȚIUNEA 3 – Active și informații

Informații confidențiale
Informațiile despre afacerea,
produsele, procesele și knowhow-ul nostru reprezintă un
activ IGT semnificativ, dar ar
putea pierde rapid din valoare
dacă sunt dezvăluite în mod
necorespunzător. Cu toții avem
un rol în protejarea informațiilor
confidențiale ale IGT, împreună
cu orice informații confidențiale
pe care alții ni le-au dezvăluit
nouă.

•

•

Responsabilitatea începe cu dvs.:
•

•

Înțelegeți ce fel de informații vă
sunt necesare pentru a păstra
confidențialitatea și urmați
măsurile noastre de protecție
interne pentru a le proteja. Când
aveți îndoieli, presupuneți că
informațiile sunt confidențiale.
Asigurați-vă că toate informațiile
confidențiale ale IGT sunt marcate
corespunzător (de exemplu, cu
„Confidențial” sau „RestricționatConfidențial”).

Protejați-vă împotriva pierderii
accidentale a informațiilor
confidențiale – de exemplu, nu le
publicați online, nu le stocați
într-un sistem nesecurizat, nu le
lăsați vizibile în locuri publice și nu
discutați despre ele în public.
Dezvăluiți informații confidențiale
numai dacă sunteți autorizați să
faceți acest lucru, iar destinatarul
este autorizat să le primească, iar o
astfel de dezvăluire se face sub
rezerva unui acord adecvat și activ
(de exemplu, un Acord de păstrare
a confidențialității).

•

Protejați informațiile confidențiale
care aparțin altor companii prin
respectarea oricăror acorduri
semnate de IGT pentru protejarea
informațiilor confidențiale ale
altora.

•

Nu împărtășiți niciunui angajat IGT
și nu utilizați informații
confidențiale de la un fost
angajator.

Nu supunem integritatea riscurilor
Tratați drept confidențială orice informație legată de
IGT sau de partenerii noștri de afaceri care nu este
disponibilă publicului.
Aceasta include următoarele informații care nu sunt
publice:
•

informații despre finanțele, produsele, invențiile,
contractele sau planurile noastre de afaceri;

•

informații care oferă un avantaj economic sau
competitiv;

•

date tehnice legate de ofertele IGT sau de modul
în care funcționăm;

•

informații care ar putea afecta prețul acțiunilor
noastre (consultați secțiunea „Tranzacțiile bazate
pe informații privilegiate”).

Responsabilitatea în acțiune
La locul de muncă, puteți găsi accidental informații confidențiale pe
care nu ar fi trebuit să le vedeți. Este posibil să primiți un e-mail din
întâmplare sau să găsiți un document confidențial lăsat accidental
pe imprimantă.
Rețineți că toți angajații IGT semnează acorduri de confidențialitate
la angajare. Dacă informațiile confidențiale sunt informații
confidențiale ale IGT, luați măsuri – notificați imediat proprietarul
din cadrul IGT sau înaintați-le supervizorului dvs. Dacă informațiile
sunt informații confidențiale ale unei terțe părți, anunțați imediat
departamentul Juridic.
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Proprietatea intelectuală a IGT ne
definește. Drepturile de autor, brevetele,
mărcile comerciale și secretele noastre
comerciale sunt extrem de valoroase
pentru succesul nostru și trebuie să
respectăm măsurile noastre de siguranță
și să ne folosim proprietatea intelectuală
în mod corespunzător pentru a ne
asigura că valoarea acesteia nu se pierde.
Responsabilitatea începe cu dvs.:
•

Respectați proprietatea intelectuală care
aparține altora. Nu utilizați sau copiați
niciodată software, documentație, grafică,
artă, informații confidențiale sau publicații, fie
de pe internet, fie de la un fost angajator sau
de oriunde altundeva, cu excepția cazului în
care sunteți siguri că IGT are dreptul să facă
acest lucru.

Licențele pentru jocuri și loterie
•

Dezvăluiți toate ideile noi și invențiile
dezvoltate sau create supervizorului dvs. și
departamentului Juridic IP.

•

Informați-vă supervizorul dacă considerați că
proprietatea intelectuală a IGT sau
proprietatea intelectuală a unui partener de
afaceri este în pericol.

•

Nu comentați niciodată proprietatea
intelectuală a unei alte părți decât dacă lucrați
sub îndrumarea departamentului Juridic.

•

Nu acordați licență și nu furnizați proprietatea
intelectuală IGT unei terțe părți decât dacă
sunteți autorizați și dacă sunt în vigoare
acordurile corespunzătoare de la
departamentul Juridic.

•

Nicio activitate de dezvoltare nu trebuie
efectuată de către sau pentru o terță parte,
cu excepția cazului în care sunt în vigoare
contracte corespunzătoare din partea
departamentului Juridic.

IGT și unii dintre angajații săi dețin licențe
de jocuri și loterie care ne permit să operăm
în domeniul nostru și, pentru a le menține,
trebuie să îndeplinim anumite standarde
și să evităm anumite acțiuni. Dacă nu
ne îndeplinim obligațiile, putem risca să
pierdem fie licențele Companiei, fie licențele
individuale sau ambele – periclitându-ne
capacitatea de a continua operațiunile.
Responsabilitatea începe cu dvs.:
•

Cunoașteți și respectați regulile și reglementările
asociate îndatoririlor dvs. profesionale din
jurisdicțiile în care lucrați.

•

Contactați una dintre resursele enumerate dacă
sunteți de părere că IGT sau unul dintre angajații săi
nu îndeplinește o obligație impusă prin reglementări.

•

Implicați departamentul Conformitate în orice
interacțiune cu un organism de reglementare a
jocurilor.

•

Dacă sunteți o persoană care deține o licență,
cooperați cu toate solicitările de reglementare și ale
departamentului Conformitate pentru a vă asigura
că licența dvs. rămâne valabilă.

Nu supunem integritatea riscurilor
Iată câteva exemple de proprietate intelectuală a IGT:
•

software;

•

proiecte și desene de inginerie;

•

planuri de cercetare și dezvoltare;

•

procese și know-how;

Mai multe informații la:

•

planuri de marketing;

Compliance.Licensing@IGT.com

•

grafică și lucrări de artă;

•

nume de jocuri;

•

documentații ale produselor.
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SECȚIUNEA 3 – Active și informații

Proprietatea intelectuală

Suntem responsabili de desfășurarea
în mod etic a afacerilor.
16

Legile antitrust și privind concurența sunt
concepute pentru a promova o piață echitabilă. La
IGT, concurăm energic și responsabil. Respectăm
toate legile antitrust și cele privind concurența din
toate jurisdicțiile în care desfășurăm activități de
afaceri.

Nu supunem integritatea riscurilor
Sunt întotdeauna interzise următoarele tipuri de acorduri cu
un concurent:

Responsabilitatea începe cu dvs.:
•

Nu discutați niciodată despre prețuri sau strategii de
afaceri cu un concurent.

•

Nu încheiați niciodată un acord care stabilește prețuri,
limitează opțiuni sau alocă clienți sau piețe cu un
concurent.

•

Adunați cu integritate informații despre concurenți.

•

Fiți conștienți de faptul că legile antitrust și privind
concurența sunt complexe și contactați departamentul
Juridic dacă aveți nevoie de îndrumare.

•

Dacă un concurent vă propune vreun acord, contactați
imediat departamentul Juridic.
Responsabilitatea în acțiune
Adunați informații despre concurenți în mod corect și nu utilizați
niciodată metode lipsite de etică sau ilegale. Dacă cineva vă oferă
informații confidențiale despre prețurile sau afacerile unui concurent,
refuzați oferta și contactați imediat departamentul Juridic.
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•

stabilirea sau controlarea prețurilor;

•

alocarea de produse, piețe sau teritorii;

•

stabilirea prețurilor de revânzare a unui produs;

•

condiționarea vânzării produselor de acordul de
cumpărare a altor produse IGT.

SECȚIUNEA 4 – Desfășurarea în mod etic a afacerilor

Concurența loială

SECȚIUNEA 4 – Desfășurarea în mod etic a afacerilor

Mita
A desfășura afaceri în mod
responsabil înseamnă a nu te
implica niciodată în mită. Mai
simplu spus, nu acordăm și nu
acceptăm mită – direct sau
indirect – indiferent unde ne
desfășurăm activitatea. Fără
excepție, respectăm toate legile
care interzic mita și plățile
necorespunzătoare. Politica
anticorupție și etică (ACE) a IGT
oferă îndrumări detaliate pentru
a ne ajuta pe fiecare dintre noi
să ne desfășurăm activitatea cu
integritate și la standarde etice
înalte.

•

Nu folosiți o terță parte pentru a
ocoli legea sau politica noastră
ACE.

•

Urmați regulile specifice care se
aplică funcționarilor publici și nu
oferiți niciodată, fără aprobare
prealabilă, cadouri, mese,
divertisment, călătorii sau orice alt
articol cu o valoare mai mare decât
cea nominală unui funcționar
public.

•

Nu folosiți contribuții caritabile sau
politice pentru a influența în mod
necorespunzător funcționarii
publici sau pentru a obține
avantaje de afaceri de la aceștia.

•

Nu efectuați plăți de facilitare.

Responsabilitatea începe cu dvs.:

•

Urmați toate mijloacele interne de
control contabil ale IGT atunci
când înregistrați tranzacțiile și
asigurați-vă că toate tranzacțiile
sunt autorizate și înregistrate
corect.

•

Nu oferiți, nu înmânați, nu solicitați
și nu acceptați niciodată mită,
comisioane sau orice alte beneficii
necorespunzătoare de la nimeni,
nici într-un cadru comercial, nici
unui angajat al statului sau unui
funcționar public.

Nu supunem integritatea riscurilor
Nu permitem plățile de facilitare, care sunt sume mici
de bani plătite unui funcționar public în încercarea de
a accelera o sarcină de rutină (de exemplu, efectuarea
unei plăți pentru accelerarea sau asigurarea unei licențe
sau pentru evitarea unei sancțiuni).
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Responsabilitatea în acțiune
Lucrăm doar cu terți care respectă legea și
politicile noastre. Luăm toate deciziile de
angajare pe baza meritului și nu angajăm
nicio persoană fizică sau entitate comercială
în încercarea de a obține favoruri sau
tratamente inechitabile.

Mai multe informații la:
Politica privind conformitatea și
etica anti-corupție
Cadouri, divertisment și călătorii
pentru funcționarii publici –
Procesul „GET GO”.
Politica de comercială privind
cadourile și divertismentul pentru
clienți – 2021

SECȚIUNEA 4 – Desfășurarea în mod etic a afacerilor

Atențiile de afaceri
Oferirea sau acceptarea de
atenții în interes de afaceri
precum cadourile, activitățile de
divertisment și călătoriile poate
consolida și stimula relațiile
noastre de afaceri. Dar oferirea sau
acceptarea oricărui lucru de valoare
într-un context de afaceri creează
riscuri. Trebuie să ne folosim
discernământul, să cunoaștem
legile și politicile care se aplică, să
acționăm în mod responsabil și
să evităm chiar și percepția că am
putea câștiga sau acorda avantaje
de afaceri în mod neechitabil.

Nu supunem integritatea riscurilor
Folosiți-vă întotdeauna discernământul atunci când
oferiți sau acceptați atenții de afaceri (de exemplu,
cadouri, divertisment sau călătorii).
Dacă doriți să oferiți o atenție de afaceri unui
funcționar public, atunci trebuie să urmați Procesul
GET GO al IGT.
Dacă doriți să oferiți sau să acceptați o atenție în
context de afaceri unui sau de la un reprezentant al
unui client comercial, trebuie să respectați Politica de
cadouri comerciale și divertisment. În plus, trebuie să
revizuiți secțiunea Mita comercială din Politica ACE a
IGT și să respectați următoarele îndrumări:
1.

Responsabilitatea începe cu dvs.:
•

•

•
•

Respectați toate legile, politicile,
regulile, prevederile contractelor și
practicile obișnuite care se pot aplica
clientului sau partenerului de afaceri.
Înțelegeți că regulile sunt și mai stricte
atunci când lucrați cu funcționari publici
(consultați secțiunea Mita).
Nu cereți și nu solicitați atenții sau
favoruri legate de afaceri.
Înregistrați cu promptitudine și
acuratețe toate atențiile de afaceri date
și primite, în conformitate cu politicile
IGT.

Asigurați-vă că acordarea sau acceptarea atenției
de afaceri nu încalcă legea sau contractele sau
politicile aplicabile care guvernează entitatea care
o primește sau o oferă.

Responsabilitatea în acțiune
Luarea deciziilor cu privire la atențiile de
afaceri nu este întotdeauna simplă și poate fi
necesar să colaborați cu Compania pentru a
găsi cea mai bună soluție.
De exemplu, de obicei nu am accepta oferta
unui partener de afaceri de a plăti pentru
călătoriile și cazarea legate de formare și
educație. Dar dacă participarea v-ar ajuta să
construiți o relație de afaceri cheie?

2.

Atențiile comerciale ar trebui să fie rezonabile și să
servească unui scop comercial legitim.

3.

Nu dați și nu acceptați numerar sau echivalente de
numerar.

4.

Atențiile de afaceri nu ar trebui să aibă scopul de a
influența deciziile de afaceri și nu ar trebui să pară
că au o astfel de intenție.

Politica privind conformitatea și
etica anti-corupție

5.

Atențiile de afaceri ar trebui să fie întotdeauna
înregistrate, oferite și acceptate în mod deschis, nu
în secret.

Cadouri, divertisment și călătorii
pentru funcționarii publici –
Procesul „GET GO”.

6.

Solicitați îndrumări de la supervizorul dvs. sau de
la departamentul Juridic al IGT dacă aveți întrebări.

Politica de comercială privind
cadourile și divertismentul pentru
clienți – 2021
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Mai multe informații la:

SECȚIUNEA 4 – Desfășurarea în mod etic a afacerilor

Comerțul global
În calitate de companie globală,
afacerea noastră depinde de
trecerea granițelor naționale
a produselor sau tehnologiei
noastre. Ne angajăm să
respectăm legile aplicabile
privind exportul și importul
(legile care guvernează exportul
sau importul anumitor produse,
servicii, date tehnice și software
în și din alte țări, precum și
re-exportarea acestor articole).
Recunoastem că aceste legi
variază și colaborăm cu experți
și autoritățile locale pentru a
ne îndeplini obligațiile și pentru
a evita activitățile interzise.
De asemenea, ne angajăm
să respectăm legile aplicabile
privind sancțiunile economice și
legile care interzic participarea
la sau cooperarea folosind

practici comerciale restrictive
sau boicotul economic impuse
de alte națiuni.
Responsabilitatea începe cu dvs.:
•

•

Familiarizați-vă cu legile comerciale
care se aplică activității dvs. și știți
cum să le respectați.
Asigurați-vă că aveți licențele de
export sau import corespunzătoare
înainte de a expedia sau de a primi
produse, piese de schimb,
software sau alte tehnologii.

•

Furnizați informații exacte și
corecte în documentele vamale.

•

Notificați departamentul
Conformitate pentru comerțul
global al IGT dacă primiți vreo
comunicare de la un funcționar
public cu privire la exportul sau
importul oricăror produse, piese de
schimb, software sau alte
tehnologii aparținând IGT.

Nu supunem integritatea riscurilor
Iată câteva articole legate de afacerea
noastră care sunt acoperite de legile
privind exportul și importul:
•

toate aparatele și terminalele de
loterie;

•

componentele;

•

software-ul;

•

codurile sursă;

•

mostrele;

•

prototipurile;

•

articolele demonstrative.

Responsabilitatea în acțiune
Urmăriți semnalele de alarmă care ar putea indica nerespectarea legilor
privind exportul sau importul, inclusiv:
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•

reticența de a oferi informații despre
utilizarea finală a produsului;

•

vânzarea în numerar;

•

refuzul serviciilor de rutină de instalare, instruire sau întreținere;

•

destinația de expediere vagă sau neobișnuită.

Spălarea banilor permite
infractorilor să mascheze sursa
fondurilor ilegale. La IGT, avem în
vigoare o politică de combatere
a spălării banilor (sau „AML”) și a
finanțării combaterii terorismului
și alte proceduri și mijloace
de control pentru a identifica
și preveni spălarea banilor și
finanțarea terorismului.
Responsabilitatea începe cu dvs.:
•

Fiți atenți la tranzacțiile care produc
cantități mari de numerar.

•

Efectuați procesul de due dilligence
dacă lucrați în zone cu risc ridicat de
spălare a banilor și finanțare a
terorismului și căutați îndrumări
atunci când este necesar.

•

Raportați imediat orice activitate
suspectă către

•

departamentul Conformitate.

•

Respectați cerințele aplicabile privind
cunoașterea clientului.

SECȚIUNEA 4 – Desfășurarea în mod etic a afacerilor

Combaterea spălării banilor
și finanțarea combaterii
terorismului

Nu supunem integritatea riscurilor
Spălarea banilor are loc atunci când
cei care încalcă legea încearcă să
facă să pară că fondurile obținute
din activități ilegale sunt legitime. În
unele domenii ale afacerii noastre,
IGT este operatorul activității de
jocuri, având de a face direct cu
jucătorii și conturile în care se află
fondurile jucătorilor. Angajații din
aceste domenii de activitate trebuie
să acorde o atenție deosebită
politicii și procedurilor AML ale
IGT și de finanțare a combaterii
terorismului.

Responsabilitatea în acțiune
Pentru a evita riscurile legate de spălarea banilor, colaborăm doar cu
clienți și parteneri de afaceri de încredere. Ne bazăm pe echipele
noastre de management pentru a monitoriza îndeaproape relațiile
noastre, pentru a asigura conformitatea cu procedurile și mijloacele
noastre de control împotriva spălării banilor.
Dacă lucrați într-o arie de activitate care se ocupă direct cu fondurile
jucătorilor, raportați orice situație în care apar tranzacții suspecte sau un
comportament suspect legat de fonduri, cum ar fi un jucător care face o
depunere sau o retragere fără a plasa efectiv un pariu. Puteți identifica
resursa potrivită în ghidurile operaționale pentru aria dvs. de afaceri.

Mai multe informații la:
Politica împotriva spălării banilor

21

Avem responsabilitatea de a ne
separa interesele personale de muncă.
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A desfășura afaceri în mod
responsabil înseamnă a evita
conflictele de interese sau
chiar apariția unui conflict de
interese. Un conflict de interese
apare atunci când interesele
dvs. personale interferează
sau pot interfera cu interesele
IGT, când loialitatea dvs. este
împărțită între interesele
IGT și cele personale sau
atunci când efectuați acțiuni
sau aveți îndatoriri care fac
dificilă îndeplinirea obiectivă
și eficientă a activității dvs. în
cadrul IGT.

•

•

•

Evitați interesele, activitățile sau
relațiile care interferează cu
interesele IGT sau cu capacitatea
dvs. de a fi corecți și obiectivi în
activitatea dvs. profesională.
Nu lucrați și nu ajutați niciodată un
concurent al IGT și nu concurați
împotriva IGT, în nicio calitate.

Nu participați la și nu încercați să
influențați nicio decizie legată de
IGT sau tranzacție de afaceri de pe
urma căreia ați putea beneficia
dvs., o persoană apropiată sau
concurentul, clientul sau
partenerul de afaceri implicat.

•

Nu profitați personal de
oportunitățile de afaceri care,
altfel, ar fi disponibile pentru IGT și
nu împărtășiți acele oportunități cu
nimeni altcineva din afara IGT.

•

Dacă o persoană apropiată
lucrează pentru sau sprijină un
concurent, client sau partener de
afaceri, dezvăluiți această stare de
fapt supervizorului dvs. Printre
aceste persoane se numără rudele,
membrii gospodăriei dvs., prietenii
apropiați sau partenerii romantici.

Responsabilitatea începe cu dvs.:
•

Oferiți asistență clienților și
partenerilor de afaceri numai după
ce acest lucru a fost aprobat de
supervizorul dvs. Nu acceptați plăți
sau beneficii de la o altă persoană
sau companie pentru munca pe
care o prestați la IGT.

•

Rețineți că, din cauza naturii
afacerii noastre, ocuparea unei
funcții publice sau politice poate
necesita aprobare.

Nu supunem integritatea riscurilor
Încercați să decideți dacă o situație
reprezintă un conflict? Puneți-vă
următoarele întrebări: Relația sau
activitatea respectivă ar determina o
persoană rezonabilă să aibă îndoieli
asupra faptului că lucrez în interesul
IGT?
Dacă răspunsul dvs. este da, urmați
instrucțiunile din Politica privind
conflictele de interese.

Responsabilitatea în acțiune
Relațiile personale pot crea un conflict – sau doar aparența unui
conflict. Dacă sunteți implicați într-o situație care ar putea face să pară
că loialitatea dvs. este divizată, dezvăluiți-o supervizorului dvs. sau
departamentelor Juridic și de Conformitate. Nu uitați că dezvăluirea
unui conflict nu înseamnă neapărat că trebuie să îi puneți capăt.
Adeseori, IGT poate colabora cu dvs. pentru a găsi modalități de a
rezolva orice problemă.

Mai multe informații la:
Politica privind conflictele de interese
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SECȚIUNEA 5 – Separarea intereselor personale

Conflictele de interese

SECȚIUNEA 5 – Separarea intereselor personale

Tranzacțiile bazate pe informații
privilegiate
Tranzacțiile bazate pe informații
privilegiate au loc atunci când oamenii
folosesc informații privilegiate pentru
a obține un avantaj inechitabil când
tranzacționează titluri de valoare.
Deoarece aceste practici amenință
integritatea piețelor financiare, există
interdicții legale puternice împotriva lor.
Nu putem cumpăra sau vinde titluri de
valoare ale unei companii și nu putem
da altora sfatul de a tranzacționa titluri
de valoare dacă deținem informații
privilegiate despre o companie
(indiferent dacă acea companie este IGT,
un client sau un partener de afaceri).
Responsabilitatea începe cu dvs.:
•

Nu cumpărați sau vindeți titluri de valoare
IGT sau titluri de valoare ale oricăruia dintre
clienții sau partenerii noștri de afaceri dacă
aveți acces la informații privilegiate.

•

Nu dezvăluiți nimănui informații privilegiate.

•

Nu ajutați pe nimeni să cumpere sau să vândă
titluri de valoare folosind informații
privilegiate.

•

Aflați cum vi se aplică Politica de
tranzacționare a titlurilor de valoare și
examinați-o cu atenție înainte de a
tranzacționa titluri de valoare.
24

Nu supunem integritatea riscurilor
Informațiile privilegiate sunt informații care
nu sunt disponibile publicului și pe care este
probabil ca un investitor rezonabil să le considere
importante în luarea deciziei de a cumpăra, vinde
sau deține un titlu.
Informațiile privilegiate pot fi pozitive sau
negative și pot implica orice aspect al afacerii
unei companii. Titlul de valoare implicat poate
include acțiuni, obligațiuni sau opțiuni.
Dacă nu sunteți siguri dacă dețineți informații
privilegiate, nu tranzacționați și nu oferiți
informații și consultați Consilierul general sau
Secretarul companiei.
Responsabilitatea în acțiune
Acțiunile simple ale IGT sunt tranzacționate public la
Bursa de Valori din New York. În funcție de rolul dvs. la
IGT, este posibil să fiți supuși unor restricții suplimentare
de tranzacționare, cum ar fi „perioadele închise de
tranzacționare”. Luați în serios aceste restricții. Încălcările
legilor privind tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate
pot duce la penalități și amenzi severe pentru persoane
fizice și pentru IGT.

Avem responsabilitatea de a
face înregistrări și dezvăluiri
financiare exacte și transparente.
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SECȚIUNEA 6 – Înregistrări exacte și transparente

Nu supunem integritatea
riscurilor
Pentru a promova cultura noastră
în ceea ce privește integritatea,
avem un Cod de etică pentru
directorii executivi principali și
directorii financiari seniori, care
stabilește standardele noastre
etice înalte și descurajează
comportamentul necorespunzător.
Codul nostru evidențiază
importanța angajamentului nostru
față de integritate, recunoscând,
de asemenea, cele mai înalte
niveluri de responsabilitate și de
angajament din partea directorilor
de cel mai înalt nivel din cadrul
companiei noastre.

Responsabilitatea în acțiune
În calitate de companie globală, trebuie să respectăm diverse legi
din întreaga lume, care reglementează cum și când facem anumite
dezvăluiri financiare.
Tratăm conformitatea cu aceste legi cu maximă seriozitate și ne
monitorizăm și evaluăm încontinuu mijloacele de control pentru a ne
asigura că îndeplinim cerințele care ni se aplică. Dacă vi se cere să
participați la training ca parte a jobului dvs., acordați o atenție deosebită
conținutului învățat și apoi aplicați-l în munca dvs.

Integritatea financiară

Gestionarea înregistrărilor

Este responsabilitatea noastră,
în calitate de companie publică,
să furnizăm dezvăluiri financiare
consecvente, complete și
corecte. În parte, putem face
acest lucru datorită sistemului
nostru puternic de mijloace
interne de control. Raportarea
financiară adecvată nu numai
că ne permite să respectăm pe
deplin legea, dar ne permite,
de asemenea, să luăm cele mai
responsabile și informate decizii
cu privire la afacerea noastră.

Ne creăm și gestionăm în mod
responsabil înregistrările și
informațiile, în conformitate cu
legea și cu politicile IGT.

Responsabilitatea începe cu dvs.:
•

Atunci când înregistrați și
dezvăluiți tranzacții, faceți-o în
întregime și cu onestitate.

•

Nu falsificați niciodată o
înregistrare și nu ascundeți
adevărata natură a unei tranzacții.

•

Urmați politicile IGT și folosiți-vă
bunul simț atunci când trimiteți sau
aprobați rapoartele de cheltuieli.

•

Dacă aveți îngrijorări că ceva a fost
raportat sau dezvăluit incorect –
fie intenționat, fie neintenționat –
raportați imediat acest lucru
supervizorului dvs. sau uneia
dintre resursele enumerate.
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Păstrați, ștergeți și distrugeți
toate înregistrările în
conformitate cu Politica de
păstrare a înregistrărilor.
Fiți atenți la situațiile speciale.
De exemplu, departamentul
Juridic poate emite un ordin
de păstrare (o instrucțiune
de a salva și a nu șterge
anumite înregistrări), caz în
care asigurați-vă că urmați
instrucțiunile.

Responsabilitatea în acțiune
Fiți profesioniști și atenți ori de câte ori creați o înregistrare. Indiferent
dacă lăsați un mesaj vocal, scrieți o notă sau trimiteți un e-mail, amintițivă întotdeauna că mesajul sau cuvintele dvs. ar putea fi revizuite în viitor
fără informații de fond sau context.

Avem responsabilitatea unei comunicări
consecvente și respectuoase.
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SECȚIUNEA 7 – Comunicări consecvente și respectuoase

Comunicarea strategică

Responsabilitatea în acțiune

La IGT, înțelegem importanța comunicării precise,
consecvente și strategice cu publicul, inclusiv cu
clienții noștri, partenerii de afaceri, mass-media
și investitorii. Ca parte a acestei responsabilități,
numai anumite persoane din cadrul IGT au voie să
vorbească în numele IGT.

Iată câteva exemple de situații în care se
pot aplica politicile noastre strategice de
comunicare:

Responsabilitatea începe cu dvs.:
•

Nu faceți declarații presei despre niciun aspect al
activității IGT dacă nu aveți permisiunea să faceți acest
lucru.

•

Gestionați întrebările dinspre exterior după cum
urmează:
▪

Dacă primiți o întrebare de la un reporter, contactați
imediat un membru al departamentului Comunicare
corporativă.

▪

Dacă sunteți contactați de un organism de
reglementare a jocurilor, contactați departamentul
Conformitate.

▪

Dacă primiți o întrebare neobișnuită de la o agenție
guvernamentală, contactați imediat departamentul
Conformitate sau Juridic.

•

În timp ce reprezentați IGT la o expoziție
comercială care demonstrează produse
clienților, sunteți abordați de o revistă de
gaming pentru a discuta noul joc în vogă. . .

•

Marele premiu la loterie este neobișnuit de
mare și oamenii se îngrămădesc să cumpere
bilete de loterie. Sunteți la un comerciant
cu amănuntul care deservește un terminal
și, întâmplător, postul de televiziune local
filmează pentru știrile de seară. Vă întreabă
dacă premiul cel mare va fi câștigat în seara
aceea. . .

•

O instituție media națională scrie o poveste
despre legalizarea jocurilor pe internet.
Primiți un apel în care vă cer un comentariu
dacă IGT consideră internetul ca fiind noua
frontieră pentru jocuri. . .

În astfel de situații, este important să urmați
îndrumările Companiei. Dacă vă aflați într-o
situație similară uneia dintre acestea, amintiți-vă
să nu oferiți păreri sau informații. Pur și simplu
răspundeți politicos spunând că nu sunteți
autorizați să vorbiți despre afacerile IGT în
acest moment și direcționați reporterul către
departamentul Comunicare corporativă globală.
Numărul liniei non-stop de comunicare cu
media a departamentului este:

Nu supunem integritatea riscurilor

Număr gratuit în SUA și Canada:
1-844-IGT-7452
Toate celelalte regiuni: 1-401-392-7452

Amintiți-vă, de fiecare dată când comunicați despre IGT, fie
la locul de muncă, fie în viața personală, că reprezentați IGT.
Rețineți că ceea ce spuneți se poate reflecta asupra IGT —
negativ sau pozitiv — și acționați în consecință.
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Rețelele de socializare sunt un forum public
extrem de dinamice, în care nu este întotdeauna
posibil să controlăm modul în care sunt folosite
sau partajate informațiile, cât timp sunt păstrate
sau cum sunt interpretate de alții. Trebuie să
fim precauți în felul în care le utilizăm și să
recunoaștem că și activitatea noastră personală
pe rețelele de socializare ar putea, în unele cazuri,
să afecteze IGT, clienții sau colegii noștri.

•

respectați-vă publicul;

•

folosiți declinările de răspundere corespunzătoare;

•

respectați legea drepturilor de autor;

•

înțelegeți că IGT are dreptul de a vă monitoriza orice
postare despre IGT;

Responsabilitatea începe cu dvs.:

•

evitați declarațiile discriminatorii sau care pot constitui
represalii;

•

nu împărtășiți informații confidențiale;

•

respectați îndrumările IGT privind rețelele de socializare.

•

Nu supunem integritatea riscurilor
Folosiți această listă de verificare pentru a vă asigura că
practicile dvs. de rețele de socializare vor fi adecvate:

Nu împărtășiți niciodată informații confidențiale despre
IGT sau despre oricare dintre clienții sau partenerii noștri
de afaceri atunci când folosiți rețelele de socializare.

•

Fiți respectuoși atunci când postați pe rețelele de
socializare și nu utilizați niciodată un limbaj care este sau
ar putea fi considerat discriminatoriu sau defăimător.

•

Când folosiți rețelele de socializare în timpul liber,
afirmați clar că opiniile dvs. sunt proprii și nu implică
faptul că vorbiți în numele IGT.

•

Nu faceți niciodată speculații sau comentarii în mediul
online despre performanțele IGT.

Responsabilitatea în acțiune
Utilizarea tehnologiei poate ajuta la construirea de rețele puternice,
dar păstrați o atitudine profesionistă. Folosiți instrumentele de creare
a rețelelor profesioniste, cum ar fi LinkedIn, pentru a păstra legătura
cu asociații în afaceri, dar rețineți că clienții, vânzătorii, autoritățile de
reglementare și alte persoane în contact cu Compania au, adeseori,
acces la conținutul online pe care îl postați.

Mai multe informații la:
Îndrumările IGT privind rețelele de socializare
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Rețelele de socializare

Avem responsabilitatea de a da dovadă
de leadership corporativ pozitiv în
comunitățile noastre și industria noastră.
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Sclavia modernă

IGT se angajează să ofere o
experiență de joc corectă și
pozitivă, care să protejeze jucătorii
de efectele adverse ale jocurilor
de noroc. Înțelegem că educarea
publicului despre cum să participe
la jocuri într-un mod inteligent
și pozitiv este esențială pentru
succesul IGT și, în cele din urmă,
contribuie la succesul industriei în
ansamblu.

IGT nu va tolera sclavia
modernă și nu o va sprijini
nicăieri în afacerile și lanțul
nostru de aprovizionare. IGT
se angajează să implementeze
sisteme și mijloace de control
eficiente pentru a evita
tolerarea încălcărilor drepturilor
omului legate de operațiunile și
lanțul nostru de aprovizionare
și pentru a reduce riscul de a
face afaceri cu companii care
practică sau tolerează astfel de
încălcări.

Responsabilitatea începe cu dvs.:
•

•

•

Înțelegeți și onorați, prin acțiunile dvs.
personale, angajamentul Companiei
față de participarea responsabilă la
jocuri. Abordarea și guvernarea
responsabile ale domeniului jocurilor de
către IGT pot fi găsite în Politica IGT
privind participarea responsabilă la
jocuri.
Asigurați-vă că orice componentă de
marketing pe care o controlați urmează
principii solide ale marketingului
responsabil, așa cum sunt acestea
prezentate în Codul de principii pentru
publicitate și marketing.
Acordați o atenție deosebită
activităților dvs. zilnice la IGT și aplicați
ceea ce ați învățat la cursul de formare
obligatoriu al Companiei, Participarea
responsabilă la jocuri.

SECȚIUNEA 8 – Leadership corporativ pozitiv

Participarea responsabilă la jocuri

Responsabilitatea începe cu dvs.:
•

Dacă sunteți supervizor, asigurațivă că angajații dvs. și-au ales liber
locurile de muncă și sunt liberi să
plece, dacă doresc, și că respectați
condițiile de muncă ale angajaților
din subordinea dvs.

•

Atenție la semnele de avertizare
asupra sclaviei, inclusiv la
partenerii de afaceri. Acest lucru
se poate întâmpla la mai mulți pași
distanță pe lanțul de aprovizionare,
de exemplu, când un furnizor trece
la un furnizor cu costuri mai mici
sau la o locație de funcționare cu
costuri mai mici.
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Nu supunem integritatea riscurilor
Sclavia modernă este un termen folosit pentru a descrie
încălcări grave ale drepturilor omului, în care oamenii
sunt exploatați în scopuri personale sau comerciale
prin utilizarea constrângerii, amenințărilor, violenței sau
înșelăciunii. Printre exemple se numără persoanele forțate
să muncească, adeseori fără plată sau cu un salariu mic.
Acestea nu sunt libere să plece, și este posibil ca actele de
identitate sau salariul să le fie reținute.

SECȚIUNEA 8 – Leadership corporativ pozitiv

Responsabilitatea față de mediu
În calitate de companie globală, IGT se
angajează să respecte practicile de mediu
acceptate. Întotdeauna îndeplinim sau
depășim cerințele legale și de certificare
aplicabile. Ne străduim să îmbunătățim
continuu sistemul nostru de management al
mediului și să reducem crearea de deșeuri și
poluare. Am atins excelența în acest domeniu
și am fost certificați de ISO14001 în câteva
dintre unitățile noastre principale.

Voluntariatul și contribuțiile
caritabile

Activitățile și contribuțiile politice

Avem un comitet care se ocupă
cu impactul social și sprijinim
organizațiile caritabile din
comunitățile în care activăm
și încurajăm angajații să
facă voluntariat în astfel de
organizații.

La IGT, vă sprijinim dreptul de a participa la
activități politice în timpul dvs. liber. Participarea
la activități politice include votul, contribuțiile în
bani și în natură și voluntariatul. Cu toate acestea,
este important să ne menținem afacerea separată
de procesul politic și să respectăm toate legile
care guvernează activitatea politică corporativă.

Responsabilitatea începe cu dvs.:

Responsabilitatea începe cu dvs.:

•

Când participați la procesul politic:

Responsabilitatea începe cu dvs.:
•

Respectați cerințele de mediu care se aplică
activității dvs.

•

Nu falsificați niciodată rezultatele testelor și nu
modificați sistemele de monitorizare sau senzorii.

•

Raportați orice potențial pericol pentru mediu cât
mai repede posibil.

•

Dacă sunteți implicați în activități
comunitare, profitați de
programele IGT pentru a susține
aceste interese.
Respectați toate politicile și
procedurile atunci când solicitați ca
IGT să sprijine o contribuție
caritabilă sau o sponsorizare.

•

nu utilizați niciodată resursele IGT, inclusiv fondurile sau
facilitățile, pentru a vă sprijini cauzele politice personale
sau candidații favoriți;

•

fiți conștienți că IGT nu va rambursa niciodată
contribuțiile politice personale;

•

înțelegeți că IGT nu vă va trata diferit în funcție de
afilierea dvs. politică sau de orice contribuție politică
personală pe care o faceți sau nu;

•

respectați legile aplicabile și contractele IGT din
jurisdicțiile în care doriți să faceți contribuții politice.

Responsabilitatea în acțiune
IGT sprijină activitățile angajaților prin
politica sa de tip „matching gifts”, susținând
zilele libere pentru voluntariatul pe care
alegem să îl sprijinim și granturi pentru
organizațiile în care fac voluntariat angajații.

Mai multe informații la:
CorporateSocialResponsibility@
IGT.com
CommunityGiving@IGT.com
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Ne aflăm într-o afacere unică – una care impune
ca noi (și membrii familiei noastre) să respectăm
regulile care limitează momentele în care putem
juca la loterie sau participa la jocuri. În calitate de
membri ai IGT, ne angajăm să înțelegem aceste
reguli și să le respectăm.

Nu supunem integritatea riscurilor
Unde este interzis jocul?
În Italia, tuturor angajaților și consultanților IGT ai companiei și
celor implicați în orice calitate în dezvoltarea platformelor de
jocuri, le este interzis să participe la activitățile de jocuri din
țară. Într-un număr limitat de cazuri, angajații și consultanții
pot juca la aparate de jocuri, dacă sunt îndeplinite următoarele
condiții: (i) activitatea este asociată cu munca lor și este
necesară din motive ce țin de activitatea profesională (de
exemplu, teste, încercări sau verificarea anonimă), (ii) legile și
contractele aplicabile o permit și (iii) dacă persoana respectivă a
obținut autorizație prealabilă de la supervizorul său.

Responsabilitatea începe cu dvs.:
Când jucați la loterie:
•

nu jucați și nu revendicați niciodată un premiu de la nicio
loterie pentru care IGT furnizează servicii sau produse
sau în care deține rolul de Concesionar sau este
deținător de licență;

•

înțelegeți că pot exista reguli privind dreptul dvs., al unui
membru al familiei sau al oricărei persoane care locuiește
cu dvs. de a juca la loterie, în funcție de locul în care
doriți să jucați;

•

asigurați-vă că membrii familiei dvs. și persoanele care
locuiesc cu dvs. cunosc toate restricțiile care li se pot
aplica.

În plus, unele jurisdicții interzic angajaților IGT să participe la
activitățile de jocuri. Acest lucru poate depinde de furnizarea
produsului de către IGT sau de situația licenței dvs. personale.
IGT deține liste actualizate și cuprinzătoare de locații,
produse și clienți de loterie referitoare la interzicerea jocurilor.
Familiarizați-vă cu regulile atât pentru locul în care aveți
reședința, cât și pentru locurile vizitate, înainte de a juca.

Responsabilitatea în acțiune

Când participați la jocuri:
•

Angajaților IGT li se interzic următoarele activități de joc:

înțelegeți că există anumite locuri în care nu aveți voie să
participați la activități de jocuri de noroc și familiarizațivă cu regulile care vi se aplică.

•

nu puteți juca la jocurile mecanice de pe aeroportul Reno-Tahoe;

•

nu puteți juca pe aparatele IGT de jocuri progresive partajate pe platforme;

•

nu puteți participa la, revendica sau primi beneficii de la niciun joc de loterie vândut de
un client căruia IGT îi furnizează servicii sau produse.

Mai multe informații la:
Restricții pentru angajați privind jocurile
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Participarea la loterii și jocuri

Avem responsabilitatea de
a ne exprima îngrijorarea.
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Politicile și procedurile

La IGT, sperăm că nu vor avea loc încălcări ale Codului. Dar este posibil
să se întâmple și, cu cât aflăm mai repede despre ele, cu atât mai repede
putem începe să lucrăm la rezolvarea respectivelor situații. Dacă observați
ceva ce nu pare a fi în regulă sau suspectați că este o încălcare a codului
nostru, este important, chiar esențial să raportați acel lucru. Exprimarea
unei îngrijorări nu este întotdeauna ușor de făcut, în special dacă implică
un prieten, un coleg sau un supervizor, însă este, întotdeauna, ceea
ce trebuie făcut. În calitate de angajat, aveți datoria de a coopera în
investigațiile companiei. Toate rapoartele sunt luate în serios și investigate,
pentru a se asigura tratarea corespunzătoare a oricărei încălcări.

IGT deține politici și proceduri care completează
principiile din Codul nostru.

Cum pot raporta o îngrijorare?
Este întotdeauna bine să începeți cu
supervizorul dumneavoastră. Dacă aveți
nevoie de asistență suplimentară, IGT
are mai multe alte resurse disponibile
pentru a vă ajuta:
Departamentul Conformitate
Sunați la: 1-401-392-7600
Scrieți la: Compliance Department, IGT,
6355 South Buffalo Drive, Las Vegas,
Nevada 89113
E-mail: compliance@IGT.com
Linia de integritate
Linia de integritate, gestionată de
un furnizor independent, este o
modalitate confidențială de a raporta
anonim îngrijorările ce pot implica un
comportament lipsit de etică sau ilegal.

Din Statele Unite și Canada, sunați la:
1-888-807-4832
Din Italia, sunați la: 800194674
Pentru toate celelalte locații, apelați mai
întâi codul de acces direct AT&T specific
țării, care se găsește la
www.business.att.com/bt/access.jsp și
apoi sunați la 1-888-807-4832
Portalul de raportare al Liniei de
integritate: https://igt.integrityline.org
Departamentul Juridic
1-401-392-5805
Legal@IGT.com

De unde pot obține o copie a Codului nostru?
Codul nostru poate fi descărcat de pe www.IGT.com
sau de pe fila Conformitate din OneIGT.

Angajamentul nostru împotriva represaliilor
Este important să vă amintiți întotdeauna că IGT
vă va lua raportul în serios și că nu vă veți
confrunta cu represalii pentru exprimarea cu
bună-credință a îngrijorărilor. Nu disciplinăm, nu
discriminăm și nu ripostăm împotriva persoanelor
care fac cu bună-credință un raport sau care
cooperează în orice investigație sau anchetă cu
privire la un astfel de comportament, indiferent
de rezultat. IGT va respecta confidențialitatea
persoanelor care fac un raport sau participă la o
investigație. Dacă descoperim încălcări ale
Codului, IGT va lua măsuri de remediere, de
exemplu, măsuri disciplinare – care pot merge
până la, inclusiv, desfacerea contractului de
muncă – pentru persoanele considerate
responsabile.
Mai multe informații la:
Politica privind avertizorii de integritate

Global People Services
1-855-446-6947
PeopleServices@IGT.com
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Angajații responsabili își exprimă îngrijorările

