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உலகளாவிய ஊழல் தடுப்புக் ககாள்கக
கக சிப் புதுப்பிப்பு: 23 அக்த ாபர், 2017
1. ககாள்கக அறிக்கக

Applus+ நிறுவனம்:

1.

உலகளாவிய அளவில் கதாழிகலச் சட் ப்படியும், நன்கனறிப்படியும், கதாழில்முகறயிலும்
கசய்யத் தன்கன அர்ப்பணித்துக் ககாள்கிறது

2. Applus+

நிறுவனத்

கதாழில்

நிபுணர்கள்,

கூட்டுமுயற்சியில்

ஈடுபடுகிற

கூட் ணி

நிறுவனங்கள் ைற்றும் மூன்றாம் தரப்பினர் ஆகிதயார், இந்தக் ககாள்கககயப் புாிந்து
ககாண்டு, Applus+ நிறுவனத்தின் சார்பில் கதாழிகலச் சட் ப்படியும், நன்கனறிப்படியும்,
கதாழில்முகறயிலும்

தைற்ககாள்கிறார்கள்

என்பகத

உறுதிப்படுத்தத்

தன்கன

அர்ப்பணித்துக் ககாள்கிறது.

3. இலஞ்சத்திற்கு எதிராகவும் (வர்த்தக ாீதியிலான இலஞ்சம் உட்ப ), ககயூட்டுகளுக்கு
எதிராகவும், முகறயற்ற அல்லது சட் விதராதைான முகறயில் பணம், பாிசுப்கபாருட்கள்
அல்லது பிற முகறயற்ற ஒருசார்பு சாதகங்ககள அரசு அதிகாாிகள், வாடிக்ககயாளர்கள்,
ைற்ற நிறுவனங்களின் இயக்குநர்கள், அலுவலர்கள் அல்லது பணியாளர்கள் அல்லது தவறு
எவாி ைிருந்தும்

கபறுவதற்கு

எதிராகவும்

தபாராடுவதற்குத்

தன்கன

அர்ப்பணித்துக்

ககாள்கிறது.

4. இந்நிறுவனம்

கதாழிகல

தைற்ககாள்கிற

நாடுகளில்

உள்ள,

உாிய

ஊழல்தடுப்புச்

சட் ங்களுக்கு இணங்கி ந க்கத் தன்கன அர்ப்பணித்துக் ககாள்கிறது.
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5. இந்தக்

ககாள்கக

ைீறல்ககளத்

தீவிரைான

விஷயைாக

எடுத்துக்

ககாள்ளத்

தன்கன

அர்ப்பணித்துக் ககாள்கிறது

6. இக்ககாள்கககயத் திறம்ப

அைல்படுத்திப் பராைாித்து முன்கனடுத்துச் கசல்லத் தன்கன

அர்ப்பணித்துக் ககாள்கிறது.

Applus+ நிறுவனத்தின் சார்பாகச் கசயல்படுகின்ற Applus+ நிறுவனத் கதாழில்நிபுணர்கள், கூட்டு
முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள கூட் ணி நிறுவனங்கள் ைற்றும் மூன்றாம் தரப்பினர் அகனவரும் இந்தக்
ககாள்ககக்கு இணங்கி ந க்க தவண்டியுள்ளது; அததாடு அவர்ககள, நியாயைற்ற பலன் அல்லது
அனுகூலம் (இலஞ்சங்கள், ககயூட்டுகள் அல்லது ைற்ற சட் விதராத பணம்கபறுதல்கள்) எகதயும்,
Applus+ கதாழிலுக்குத் கதா ர்புக ய எந்த வழியிலும், தநரடியாகதவா அல்லது ைகறமுகைாகதவா,
தருவதாகச்

கசால்வது,

ககாள்வகதத்

தக

தர

வாக்குறுதியளிப்பது,

கசய்கிதறாம்;

அப்படிச்

தருவது,

கசய்வது,

தரச்

கசால்வது

அல்லது

கபற்றுக்ககாள்பவரது

ஏற்றுக்

க ப்பாடுககள

ைீறுவதாகிறது. இக்ககாள்கக குறித்த பயிற்சியில் கலந்து ககாள்ளும் Applus+ நிறுவனத் கதாழில்
நிபுணர்ககள தகலகை ஒழுங்ககைப்பு அதிகாாிதய நியைிப்பார்.

Applus+

நிறுவனம்

ைீறல்ககள,

Applus+

இந்தக்

ககாள்கக

நிறுவனத்தின்

ைீறல்ககளப்
தகலகை

ஒழுங்ககைப்பு அதிகாாிக்குத் கதாிவிக்கப்ப

கபாறுத்துக்

ஒழுங்ககைப்பு

ககாள்ளாது.
அதிகாாிக்கு

இக்ககாள்கக
அல்லது

பகுதி

தவண்டும்.

Applus+ நிறுவனம், பழிவாங்குதல் எதுவும் இருக்கக்கூ ாது எனும் ககாள்கககயப் பின்பற்றுகிறது:
Applus+ நிறுவனத் கதாழில் நிபுணர்கள், சந்ததகத்திற்கி ைான ககாள்கக ைீறல்ககள அல்லது
அத்துைீறல்ககள நன்னம்பிக்கக அடிப்பக யில் அறிவித்ததற்காக அல்லது இக்ககாள்ககயின் கீழ்
ஒத்துகழப்பு நல்கியதற்காக பழிவாங்கும் ந வடிக்ககக்கு உட்படுத்தப்ப
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தகலகை

ஒழுங்ககைப்பு

அதிகாாிதய

இக்ககாள்ககயின்

உாியகையாளராவார்;

ைற்றும்

அவாி ம்தான் இக்ககாள்கககய அைல்படுத்துவதற்கும், இணக்கி ந த்துவதற்குைான உச்சக்கட் ப்
கபாறுப்பு இருக்கிறது. தகலகை ஒழுங்ககைப்பு அதிகாாி Applus+ நிறுவனத்திற்குள் இக்ககாள்கக
குறித்த

விழிப்புணர்கவ

ஏற்படுத்துவதற்கும்

கபாறுப்பானவராக

இருப்பார்.

உங்களுக்கு

இக்ககாள்கக குறித்த தகள்விகள் ஏததனும் இருக்குைானால், தயவுகசய்து Applus+ நிறுவனத்தின்
தகலகை ஒழுங்ககைப்பு அதிகாாி அல்லது பகுதி தகலகை ஒழுங்ககைப்பு அதிகாாிகயத் கதா ர்பு
ககாள்ளுங்கள்.
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