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Cimpress ની ટીમના સાથી સભયોોઃ
મારે ધ્યાન આપિાના ક્ષેત્રો પૈકી એક આપણી
કંપનીની સંસ્કૃવતનુ ં જતન અને પોષણ કરિાને લગતુ ં
છે . હુ ં સમગ્ર Cimpress માં આપણી સંસ્કૃવત કેિી રીતે
વિકસે તે માટે લોકોની ઇચ્છા વિશે તેઓને િાત કરતા
સાંભળુ છં ત્યારે , હુ ં સતતપણે સાંભળુ છં કે તેઓ
Cimpress માં – આપણાં ઉત્પાદો, આપણાં સાથી
કમણચારીઓ અને જે રીતે આપણે લાખો ગ્રાિકોને સેિા
આપિા ભેગા મળીને કામ કરીએ છીએ તે માટે તેઓ
ગૌરિ અનુભિિા ઇચ્છે છે . એક રીતે આપણે ત્યાં
પિોંચીએ છીએ તે સૌથી ઊંચા નૈવતક ધોરણો િડે કામ
કરિાની આપણી કહટબદ્ધતાને ક્ારે ય ન ભ ૂલિાની છે .
આ આચાર સંહિતા શ્રેણીબદ્ધ વિષયોને આિરી લે છે
પણ તે િંમેશા િળી િળીને એક બાબત પર પરત ફરે
છે ોઃ સારા નૈવતક મ ૂલ્યો એક સારો ધંધો છે .

આપણે

પહરિતણનશીલ અને સ્થાયી ધંધો બનિા એકધાયાણ ખ ૂબ
પ્રયત્નશીલ રિીએ છીએ ત્યારે , હુ ં તમને આપણી
આચાર સંહિતમાંના વસદ્ધાંતોના સારને ટેકો આપિાની
વિનંતી કરું છં.
--રોબટણ કીન, સીઇઓ
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સારા નૈતિક મ ૂલ્યો એક સારો ધંધો છે

આપિે જેમ આપિાં ગ્રાિકો પર
સારી છાપ છોડવા િેઓને
સમર્થ બનાવીએ છીએ, િેમ
આપિે જે કરીએ છીએ અને
આપિે કરે લી પસંદગીઓ
આપિી ટીમના સભ્યો, ગ્રાિકો,

> અમારી આચાર સંહિતા વિશે
આ આચાર સંહિતા આપણે જે રીતે ધંધો કરીએ છે તેના કેન્રમાં છે અને તે આપણાં
સમગ્ર કોપોરે ટ અનુપાલન કાયણિમનો પાયાનો દસ્તાિેજ છે . તે આપણો ધંધો
કરિાની કહટબદ્ધતા ન કેિળ કાયદે સર રીતે પણ નૈવતકતા અને અખંહડતતાના
સિોિમ ધોરણો સાથે પણ રજૂ કરે છે . આ આચાર સંહિતા આપણાં પ્રયત્નોના
કેન્રમાં એ ખાતરી કરિા છે કે આપણાંમાંની દરે ક વ્યક્ક્ત યોગ્ય પસંદગીઓ કરી શકે

લાંબા-ગાળાના રોકાિકારો,

છે જેમ કે આપણે આપણી નોકરીઓ કરીએ છીએ. આનુ ં બહુ મિત્િ િોિા પાછળનુ ં

ુ ાયો અને આપિી બ્રાન્ડ
સમદ

કારણ એ છે કે આપણે એક કંપની તરીકે કોણ છીએ અને આપણી ટીમના સભયો,

પર પિ સંગીન છાપ છોડી શકે

ગ્રાિકો, લાંબા-ગાળાના રોકાણકારો અને સ્થાવનક સમુદાયો િચ્ચે આપણી પ્રવતષ્ઠા

છે .

કેિી છે તેની પર આપણે પ્રવતચબિંબ ચોક્કસ પાડીએ છીએ.

5
આપિી જવાબદારીઓ
> આ સંહિતા આપણાંમાંથી સૌને લાગુ પડે છે
આ સંહિતા Cimpress માટે કાયણરત દરે ક ટીમ સભયને અને દુવનયાભરમાં કોઈપણ

જગ્યાએ રિેલ તેના વ્યાપારોને લાગુ પિે છે .. તે Cimpressનાં અશિકારીઓ,

િાયરે ક્ટરો, ઇજારદારો અને િંગામી કમષચારીઓ અને તેના ધંધાકીય એકમોને લાગુ
પિે છે .

આ દસ્તાિેજ Cimpress કે તેના કમણચારીઓ, િંગામી કમણચારીઓ, ઇજારદારો,

અવધકારીઓ, વનયામકો કે એજન્ટો િચ્ચેનો કરાર નથી અને તેઓ પૈકી કોઇને પણ તે
રોજગારની બાંિધ
ે રી કોઇપણ રીતે આપતો નથી.

> કાયદાઓને િળગી રિો

સૌથી પિેલાં અને મોખરે રિીને, આપણાં તમામ ટીમ સભયો આપણે જયાં પણ ધંધો

કરીએ છીએ ત્યાં આપણને લાગુ ં તમામ કાયદાઓ, વનયમો અને વનયમનને િળગી રિે
તેિી અપેક્ષા આપણે રાખીએ છીએ. આનુ ં મિત્િ માત્ર એટલા માટે નથી કે તે કરિા

યોગ્ય બાબત છે પણ તે આપણાં ધંધામાં વિક્ષેપ કરી શકે કે આપણી પ્રવતષ્ઠાને નુકસાન
પિોંચાડી શકે તેિી સમસ્યાઓને પણ ટાળે છે . િંમેશા સારી ધારણા અને સામાન્ય

જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરો અને સલામ મેળિિા પ ૂછો જો તમે ક્ારે ય અચોક્કસ િો કે શુ ં
કરવુ.ં

> મેનેજરોની અજોડ જિાબદારી

મેનેજરોને અન્ય લોકો માટે ઉદાિરણ સ્થાવપત કરિાની ખાસ જિાબદારી આ રીતે િોય
છે ોઃ

• આપણી નૈવતક સંસ્કૃવતને પ્રોત્સાહિત કરિી અને દાખલો બેસાડતુ ં િતણન પ્રદવશિત કરવુ ં
ંૂ
અનુભિી શકતા અથિા મુશ્કેલ વનણણયનો સામનો કરી શકતા અન્ય
• નૈવતક મઝિણ
લોકો માટે સાઉનન્ડિંગ બોડણ તરીકે સેિા આપિી, અને

• એવુ ં િાતાિરણ ઊભુ ં કરવુ ં જેમાં ટીમ સભયોને અિાજ ઉઠાિિાનુ,ં પ્રશ્નો પ ૂછિાનુ ં કે
ૂ લાગે.
ચચિંતાઓ નોંધાિિાનુ ં અનુકળ
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પ્રશ્નો પ ૂછવા

મજબ ૂિ અવાજ ઉઠાવિી
સંસ્કૃતિવાળી કં પનીઓ સ્વસ્ર્

> પ્રશ્નો કોને પ ૂછિા અથિા ચચિંતાઓ (મુદ્દાઓ)

રિેિી િોય છે અને પ્રવ ૃત્તમય

ક્ાં ઉઠાિિા

અને પ્રેરિામય કમથચારી દળ
ધરાવિી િોય છે .

અમે તમારી પાસેથી આમાંની કોઇપણ બાબત વિશે સાંભળિા ઇચ્છીએ છીએોઃ
તમને જરૂર પડી શકે તેવ ુ ં કોઇ ચોક્કસ કાન ૂની કે નૈવતક મઝિણને
ંૂ
લગતુ ં

•

માગણદશણન
•

તમને અમારી કાયણનીવતઓ વિશે િોઇ શકતા પ્રશ્નો

•

પ્રશ્નાથણ િતણનને લગતી તમારી ચચિંતાઓ

•

આ સંહિતા કે કાયદાના ઉલ્લંઘનો કે સંભવિત ઉલ્લંઘનો

આપણાં સૌની ફરજ છે કે આપણે કાયદાઓ કે કંપનીની કાયણનીવતઓના જોયેલા કે શંકાસ્પદ
ચબન-અનુપાલનની જાણ કરીએ. આપણે જયારે પ્રશ્નો પ ૂછીએ કે ચચિંતાઓ જણાિીએ ત્યારે ,
આપણે સમસ્યાઓ ગંભીર બને તે પિેલાં ન કે િળ કંપનીની સંભવિત સમસ્યાઓને

હક્રસ્સ્ટન કૅપણલસ

િાઇસ પ્રેવસડન્ટ ઓફ કમ્પપ્લાયન્સ
(અનુપાલનના ઉપપ્રમુખ)

સુધારિાની ક્ષમતા સુધારીએ છીએ, પણ આપણે આપણી કાયણનીવતઓ, સંિાદો કે તાલીમો
સુધારિાની અને તેન ુ ં સ્પષ્ટીકરણ કરિાની સંભવિત તકો પર પણ પ્રકાશ પાડીએ છીએ.
તમે આમાંની કોઇપણ બાબતો વિશે હદશાસ ૂચન મેળિિા કે તેની ચચાણ કરિા સંખ્યાબંધ
સ્થળોએ જઇ શકો છો, જેમાં સામેલ છે ોઃ
•

તમારા મેનેજર

• તમારા એચઆર ધંધાકીય ભાગીદાર

• તમારા કાન ૂની શવભાગના અથવા

સભ
દ

િેલ

પદ

Cimpress કાન ૂની ટીમના કોઈપણ

ય
અમારી ગોપનીય િેલ પલાઇનકે િેબસાઇટ જે સ િતંતરર તરરાહિત પક

વારાચલાિિામાં આિે છે. તમે આ સંહિતાના છે લ

લાંપાન પર તમારા દેશ માટેનો

પલાઇનનંબર અને િેબસરનામું શોધી શકો છો. તમે આમાંની કોઇપણ

દવતઓનોઉપયોગ કરીને તમારી પોતાની ઓળખ આપી શકો છો અિથા અનામી

રિી શકો છો (જયાં અનામીપણાંને સ
તમે પરરશ

થાવનકકાયદાની પિરાનગી િોય). અમે જોયું છે કે જો

નપ ૂછતી િખતે કે કોઇ ચચિંતા જણાિતી િખતે તમારી પોતાની ઓળખ

આપો, તો તેનાથી અમને િધારે િવચારશીલ િજાબો આિપામાં અને િધારે અસરકારક

અને પહરપ ૂણણ તપાસ કિરામાં મદદ મળે છે.
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> તમે સહિય થતા પિેલાં વિચારો: નૈવતક

“સારી ભાવનાનો અિેવાલ”નો અર્થ
શ ંુ ર્ાય છે ?

વનણણયો લેિા

જ.

આપણે આપણાં કામો કરીએ ત્યારે આપણે સામનો કરિો પડે તેિી દરે ક પહરક્સ્થવતને
આ સંહિતા સંબોધી શકે નિીં. આિા હકસ્સામાં, આપણે દરે કે આપણી જાતને પ ૂછવુ ં

િેનો અર્થ એ ર્ાય કે િમારે યોગ્ય

ર્વ ંુ પડત ંુ નર્ી કે ખરે ખર ઉલ્લંઘન

ર્ય ંુ િત.ંુ િમારે માત્ર િમને ણચિંતિિ

કરિી િકીકિો તવશે સાચા બનવ ંુ પડે
છે , યર્ાર્થપિે માનવ ંુ પડે છે કે કોઇ

પ્રકારન ંુ ખોટું ર્ઇ રહ્ ં ુ છે અને િમારા
ુ બની િકીકિો
શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન મજ

જોઇએોઃ
•
•
•

શુ ં તે કાયદે સર છે ?

શુ ં તે કરવુ ં યોગ્ય લાગે છે ?

ૂ તાની લાગણી થશે જો મારા વમત્રો કે કુટુંબીજનોને તેની જાણ
શુ ં મને સાનુકળ
થાય?

•
•

શુ ં મને બરાબર લાગશે જો તેનો અિેિાલ સમાચારપત્રમાં આિે?

શુ ં આપણી કંપનીની પ્રવતષ્ઠા પર તેન ુ ં પ્રવતચબિંબ િકારાત્મક પડશે?

જિાવવી પડે છે . કોઇ િપાસ જાિેર

જો આ તમામ પ્રશ્નોનો જિાબ િા િોય, તો પછી આત્મવિશ્વાસ સાથે આગળ િધો. જો

નર્ી કે કોઇ ઉલ્લંઘન ર્ય ંુ ન િત.ંુ

પ્રશ્નો પ ૂછો.

કરવા માટે એ બાબિ અસામાન્ય

આમાંના કોઇ એક પ્રશ્નનો જિાબ “ના” િોય, તો માગણદશણન મેળિો અને િધારાના

ક્યારે ક લોકો અન્ય સંબતં ધિ

> બદલો લેિાની કોઇ વ ૃવિ નિીં

િકીકિોર્ી માહિિગાર િોિા નર્ી
અર્વા લાગ ુ પડિી કાયથનીતિ કે

કાયથપદ્ધતિર્ી ગે રસમજ કરિા િોય
છે . જો િમે ણચિંતિિ િો િો અમે

ઇચ્છીએ છીએ કે િમે અવાજ ઉઠાવો,
કોઇને તવવાદ િપાસવા દો અને
ુ વો કે સારી
સાનકુ ળ
ૂ િા અનભ

ભાવના સાર્ેનો અિેવાલ બનાવવા
બદલાની વ ૃતત્તને ક્યારે ય સિન
કરવામાં આવશે નિીં.

અમે સારી ભાિનામાં કરે લા કોઇ અિેિાલો માટે કોઇ બદલાની વ ૃવિ ન રાખિાની કડક
કાયણનીવત ધરાિીએ છીએ. આનો અથણ એ થાય કે સારી ભાિના સાથે કોઇ ચચિંતા
જણાિિા માટી કે તપાસમાં સિકાર આપિા માટે કોઇ વ્યક્ક્ત સામે કોઇ રીતે

વશસ્તપાલનના પગલા લેિામાં આિશે નહિ કે ભેદભાિ રાખિામાં આિશે નિીં.

વશસ્તપાલન કરાિિા માટે અને સારી ભાિના સાથે અિેિાલ આપનાર ટીમ સભય
સામે બદલો લેનાર કોઇ વ્યક્ક્ત માટે સંભવિતપણે નોકરીમાંથી રુખસદ આપિાની
બાબત બદલો લેિાની વ ૃવિ ઘર કરે છે . આપણે શક્ િોય ત્યાં બાબતો આંતહરક
ઉકેલિાની ચહડયાતી પસંદગી કરીએ છીએ ત્યારે , કોઇ ગેરકાયદે સર પ્રવ ૃવિ કે

કાયદાનુ ં ઉલ્લંઘન યોગ્ય સરકારી સિાિાળાને જણાિિાની કોઇ બાબતે તમને
િતોત્સાહિત ન કરિા જોઇએ.
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મારે એક સાર્ી કમથચારી સાર્ે સંબધ
ં
િિો પિ અમે એક મહિના પિેલાં
છૂટા પડયા. આજે િેમિે/િેિીએ
મને એ રીિે પંપાળવાનો પ્રયત્ન
કયો જે િેમિે/િેિીએ ત્યારે કયો

િિો જ્યારે અમે મળિા િિા, પિ

આ સમયે મેં િેમને/િેિીને ર્ોભવાન ંુ
કહ્ ં ુ પિ િેઓ/િેિી િેમ કરશે નિીં.
શ ંુ આ સિામિી કિેવાય જો હું િે
િેમની/િેિીની સાર્ે કરિો િિો
ણબલકુ લ િેના જેવ ંુ સરખ ંુ િોય?

જ.

િા. િેમની/િેિીની વિથણ ૂક કે કોઇ

અતનચ્ચ્છિ જાિીય વિથન િમે “ના”
કિો િે જ ક્ષિે સિામિી બને, િો
િમારે િમારા મેનેજર, એચઆર,
કાન ૂની તવભાગને સચેિ કરવા
જોઇએ અર્વા Cimpress

િેલ્પલાઇનનો સંપકથ કરવો જોઇએ.

આપણાં લોકો
િકારાત્મક અને પ્રેરણામય કામકાજી િાતાિરણ જાળિવુ ં એ આપણી સફળતા
માટે સટીક િોય છે . તે રચનાત્મક વિચારધારા અને નિીન શોધ માટે ન કેિળ
ૂ અને મુક્ત િાતાિરણને પોષે છે પણ તે એકબીજા સાથે આપણી
સાનુકળ

િાતચીત આપલેને પણ સમ ૃદ્ધ બનાિે છે અને Cimpress ને કામ કરિાનુ ં મોજીલું
સ્થળ બનાિે છે .

> સતામણી-મુક્ત કામકાજી િાતાિરણ
Cimpress માં, અમે કમણચારીઓની ભરતી, તેઓને રોકી રાખિા અને અન્ય
કામગીરી-સંચાલન સંબવં ધત વનણણયો કેિળ લાયકાતના ધોરણે અને અન્ય

સંસ્થાગત જરૂહરયાતો અને વિચારણાઓ આધારે કરીએ છીએ જેમ કે, ઉત્કૃષ્ટતા

અને કંપનીના વ્ય ૂિાત્મક અને સંચાલનલક્ષી હિતો િડે વ્યક્ક્તની પોતાની કામ
કરિાની ક્ષમતા. અમે ક્ારે ય વ્યક્ક્તના િંશીય મ ૂળ, રં ગ, ચલિંગ, રાષ્રીય કે

નૈવતક પ્રદે શ, રાષ્રીયતા, ઉંમર, ધમણ, નાગહરકતા, વિકલાંગતા, તબીબી ક્સ્થવત,

જાતીય અચભમુખતા, ચલિંગ ઓળખ, ચલિંગ રજૂઆત, કાન ૂની કે ચહડયાતી પસંદનુ ં

નામ, રાજકીય મંતવ્યો, િૈિાહિક ક્સ્થવત, સગભાણિસ્થા, કૌટુંચબક બંધારણ, ઘડતર
ક્સ્થવત કે માનિ અવધકાર કાયકાઓ કે વનયમનોથી સંરચક્ષત બીજા કોઇ આધારે

ભેદભાિ કરીશુ ં નિીં. આ યાદી વ્યાપક નથી અને િકીકતમાં, ઘણાં હકસ્સાઓમાં
આપણે કાયદે સર જરૂરી કરતા િધારે કંઇક કરિા માટે ખ ૂબ પ્રયત્નશીલ રિીએ
છીએ.

> અન્ય લોકોનો આદર કરો
આપણે એિા કામકાજી િાતાિરણને કહટબદ્ધ છીએ જયાં ટીમ સભયો સાથે આદર

અને વનષ્પક્ષ રીતે વ્યિિાર કરિામાં આિે છે . આપણે વ્યક્ક્તગત તફાિતો, અજોડ
પહરપ્રેક્ષ્ય અને નોંધપાત્ર ફાળાને મ ૂલિીએ છીએ જે આપણાંમાંથી દરે ક વ્યક્ક્ત

કંપનીને આપી શકે. આપણી દરે કે કામ સંબવં ધત તમામ પ્રવ ૃવિઓમાં વ્યિસાવયક
રીતે કાયણરત થવુ ં જોઇએ. આપણે શાનદદક કે શારીહરક ધમકીઓ, અત્યાચાર

િમકાવવાનુ ં અથવા અપમાશનત કરતુ ં વતષન કે હિિંસાના કોઇ કૃત્યોને સિન કરતા

નથી. આપણે દરે ક વ્યક્ક્ત અન્ય લોકોની સાથે સંિાદમાં આદર જાળિે તેિી અપેક્ષા
રાખીએ છીએ, જેમાં ઇમેલ, ટેક્ષ્ટ સંદેશાઓ, ઇન્સ્ટન્ટ મેસજ
ે ીંગ, ઓનલાઇન ચેટ્સ,
સોવશયલ નેટિહકિંગ સાઇટ્સ પર દલોગ્સ અને પોસ્ટ્સ સામેલ છે . આપણે

અલગવૈશિક સતામણી નીશત અને કાયણસ્થળ સંબવં ધત હિિંસા રોકથામ કાયણનીવત
ધરાિીએ છીએ, જે myHR પર જોઇ શકાય છે અથવા તમે મેનેજર

અથવાસ્થાશનક એચઆર પાસેથી પોલલસી માંગી િકો છો.
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આજે સવારે મારે કામ પર જવાન ંુ

> કાયણસ્થળે સુરક્ષા

િત ંુ ત્યારે હું ક્યારે ય ન મળી િોઉ
િેવી વ્યક્તિને મેં એમ કિેિા
સાંભળી કે િેિી પોિાનો બૅજ

(ણબલ્લો) ઘરે ભ ૂલી ગઇ િિી અને શ ંુ
હું િેિીને પ્રવેશ આપીશ. ના કિેવ ંુ

કઠોર લાગે છે . મારે શ ંુ કરવ ંુ જોઇએ?

જ.

િેિીને કિો કે િેિી જાિે છે િેમ
દરે ક કમથચારી પાસે ઇમારિમાં

પ્રવેશવા પોિાનો બૅજ અચ ૂક િોવો
જોઇએ, જે આપિાં સ્ર્ળે સરુ ક્ષા

જાળવવા સટીક બાબિ છે . કિો કે
ુ ી
િમે િેિીને સ્વાગિકક્ષ સધ

લાવવા રાજી ર્શો િેર્ી િેિીને

અંદર આવવા દે વામાં આવે અને

ુ ાકાિીનો પાસ
િંગામી બૅજ કે મલ

આપી શકાય. જો િેિી આની સાર્ે
સંમિ ન ર્ાય, િો િેિીને

ઇમારિમાં પ્રવેશવા દે શો નહિ અને
ઇમારિના સરુ ક્ષા દળને બોલાવો.

આપણાં ટીમ સભયો આપણી સૌથી મ ૂલ્યિાન વમલકત છે અને આપણે આપણાં
ટીમ સભયોમાંના દરે કને સુરચક્ષત, આરોગ્યપ્રદ અને સલામત કામકાજી

િાતાિરણ પ ૂરું પાડિા કહટબદ્ધ છીએ. આ કહટબદ્ધતાના ઉદાિરણ તરીકે, આપણને
આપણી તમામ ઉત્પાદન સગિડોમાં સુરચક્ષત કામકાજના વ્યિિારો અને

કાયણપદ્ધવતઓ પર તાલીમ અને અનુપાલન કરિાની જરૂર છે જેથી કરીને આપણાં
પ્લાન્ટની જમીન પર આપણાં ટીમ સભયો અને મુલાકાતીઓની સુરક્ષાની ખાતરી

કરી શકાય. આપણાં ટીમ સભયો કે અન્ય પક્ષોને ભયમાં મ ૂકી શકે તેિી અસુરચક્ષત
પહરક્સ્થવતઓને આપણે સિન કરતા નથી અને આપણે તમામ આરોગ્ય અને
સુરક્ષાના કાયદાઓ અને વનયમનો સાથે સુસગ
ં ત રિીશુ.ં
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પ્ર.

ધંધાકીય પદ્ધતિઓ

િાઇણલિંગ કરવાન ંુ છે અને મને ટેતસ

વિશ્વાસ આપણામાં મ ૂકે છે અને આપણે તેઓના વિશ્વાસને લાયક િોિાનુ ં સાચબત કરવુ ં એ

મારે સ્ર્ાતનક ટેતસ ઓહિસ સાર્ે

ઓહિસના અતધકારીએ કહ્ ં ુ છે કે

આપણે યોગ્ય કામ કરીએ તે માટે આપણી ટીમના સભ્યો અને આપણાં ગ્રાિકો તેમનો
આપણી જિાબદારી છે . આપણી િંિાકીય પ્રણાલલઓ નૈશતકતા અને પ્રામાલણકતા પ્રત્યેની

આપિી રજૂઆિ જલ્દી કરાવી

આપણી પ્રશતબદ્ધતાને પ્રશતલબિંલબત કરતી િોય તે મિત્ત્વનુ ં છે .

કે “ટોલ” ચ ૂકવીએ. શ ંુ હું િી ચ ૂકવી

>

શકાય છે જો આપિે િેમને પ ૂરક િી
શકુ છં? જો આપિાં ટેતસ કન્સલ્ટન્ટ
આપિાં વિી ચ ૂકવિી કરે િો શ ંુ

િેનાર્ી કોઇ િિાવિ ઊભો ર્શે?

જ.

િમારે આ ચ ૂકવિી ન કરવી જોઇએ
તસવાય કે કર અતધકારી િમને આ

સતવિસ માટે પ્રકાતશિ િી પર તનદે શ
કરી શકે, ચ ૂકવિી વ્યક્તિને બદલે
ટેતસ ઓહિસમાં જમા ર્ાય છે અને
ચ ૂકવિી રોકડમાં િોિી નર્ી અને
િેન ંુ યોગ્ય રીિે દસ્િાવેજીકરિ
કરવામાં આવે છે . જો ચ ૂકવિી

હિતનો ટકરાવ ટાળો

આપણે િંમેિા Cimpressનાં જ શ્રેષ્ઠ હિતમાં અચ ૂક કાયષ કરવુ ં અને “હિતોનો ટકરાવ” કરતી
કોઇ પ્રવ ૃશિમાં સામેલ થવાથી અચ ૂક દૂ ર રિેવ.ુ ં સંભશવત હિતોનો ટકરાવ કરતી કોઇપણ
પ્રવ ૃશિનો સામનો કરતી વખતે, આપણાં પોતાના હિત પિેલાં કંપનીના હિતોને પ્રાિાન્ય

આપવુ ં એ મિત્વનુ ં છે . હિતોનો ટકરાવત્યારે થાય છે જ્યારે કંપનીના હિતની સામે આપણાં
અંગત કે કૌટુંલબક હિત આિે આવે અથવા આિે આવતા િોવાનુ ં જણાય. હિતોનો ટકરાવ

ત્યારે ઉદભવી િકે છે જ્યારે પણ આપણે કોઇ કાયષવાિી કરીએ અથવા એવી બાબતમાં રસ
ુ ર અને
િરાવતા િોઇએ જે આપણને આપણી કામની જવાબદારીઓને પ્રમાલણકપણે, િેતસ
અસરકારક રીતે કરતા રોકે.
આપણે હિતોનો ટકરાવ કે વી રીતે ટાળી િકીએ તેના કેટલાક ઉદાિરણો અિીં આપેલા છે ેઃ
•

રીતે છાપ પાિી િકતી પહરસ્સ્થશતઓને ટાળો.
•

દો.

પડિો નર્ી જો િમે ચ ૂકવિી

•

કરવા કન્સલ્ટન્ટનો ઉપયોગ કરો.

•

મશ્ુ કેલીમાં પડવા સામે કવચ પ ૂરં ુ

•

ત્રાહિિ પક્ષના ઉપયોગર્ી િમને
પડાત ંુ નર્ી.

આપણાં શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કંપનીને સમશપિત કરો અને બિારના કામો કે અન્ય

પ્રવ ૃશિઓને આપણી નોકરીની કામગીરી કે જવાબદારીઓમાં િસ્તક્ષેપ ન કરવા

અયોગ્ય િોય, િો પછી કોઇ િરક
સીધેસીધી કરો અર્વા ચ ૂકવિી

આપણી િંિાકીય િારણા પર નજીકના અંગત કે કૌટુંલબક સંબિ
ં ો દ્વારા અયોગ્ય

એ સુશનશિત કરો કે આપણી અંગત પ્રવ ૃશિઓ કે રોકાણના શનણષયો કંપનીના
િંિાકીય સંબિ
ં ો સાથે ટકરાવ ઊભો ન કરે .
આપણે કામમાંથી િીખેલી કોઇપણ તકને આપણી ક્યારે ય ન બનાવો, તે કંપનીની
માલલકીની િોય છે અથવા જેમાં કંપનીને રસ િોઇ િકે (જેમ કે, કોઇ રોકાણની તક).
આપણે અંગત સંબિ
ં િરાવતા િોઇએ તેવા લોકો કે કંપનીઓ સાથે કંપની વતી
િંિાકીય સંબિ
ં ોમાં પ્રવેિવાનુ ં ટાળો.

જ્યારે િંકા િોય ત્યારે પ ૂછોેઃ શુ ં હુ ં એ કરું છં જે કંપની માટે યોગ્ય િોય? જો િજુ પણ િંકા િોય,
તો મદદ માટે તમારા મેનેજર કે કાન ૂની શવભાગને પ ૂછો. હિતોનો ટકરાવ કરતી િોવાનુ ં
જણાય તેવી પહરસ્સ્થશતઓ ટાળીને સાવચેતી તરીકે ભ ૂલ કરવી વિારે સારી બાબત છે .

> પ્રમાચણક અને નૈવતક આચરણ અને વનષ્પક્ષ
વ્યિિાર

આપણો િેત ુ એવું ધંધાકીય િાતાિરણ રચિાનો છે જે વ્યિસાયીકરણ અને નૈવતક િતણણ ૂકના

સિોિમ ધોરણો પ્રવતચબિંચબત કરે . આપણે આપણાં સપ્લાયરો, ગ્રાિકો, સ્પધણકો અને અન્ય ટીમ

સભયો સાથે પ્રમાચણકપણે, નૈવતકતાથી અને વનષ્પક્ષ રીતે વ્યિિાર કરિાનો પ્રયત્ન અચ ૂક કરિો.
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આપણે આપણાં ઉત્પાદો અને સવિિસ માટે જે વનિેદનો કરીએ છીએ તે િંમશ
ે ા સાચા, સચોટ અને
ગેરમાગે ન દોરનારા અચ ૂક િોિા જોઇએ. આપણે ચાલાકી કરીને, ગોપનીય માહિતીનો દુ રુ પયોગ

કરીને, છે તરવપિંડી કે બીજા કોઇ અન્યાયી વ્યિિાર મારફતે કોઇનો ગેરવ્યાજબી લાભ ન લેિા ખાસ
કાળજી અચ ૂક રાખિી. આ આપણી સારી પ્રવતષ્ઠા જાળિિા સટીક િોય છે .

પ્ર.

ુ ાફરી કરી રહ્યા
મારા મેનેિર મસ

છે . મારા મેનેિરના પતિનો મારી

પ્ર
પર .ફોન આવ્યો અને મને િણાવ્્ ંુ
કે
મેન
રનોબેંસેકલખાિા
ફોન નંબરો
મેં મારા
કોઇ કમથ
ચેિ
ારીના

ુ
ે અમ
ખોવાઈ
ગયોનીછેશેઅને
િેનપર
ક
Cimpress
ડથ ડ્રાઇવ
જોયા
ુ ી મોટી
જે માટે હું જાણ
ગોપનીય
ફાઈલોની
ંુ છં ત્યાં સ
િાત્કાલલક
ધ
સંખ્યામાં
Cimpress
નાં મને
િરૂર
છે . િે
મના પતિએ

કમથ
ારીઓ
ત્યાંઈમે
પિોંચી
મારે
િેમચના
અંગિ
ઈલશકે
એડ્રેછેસ. પર
શ
ંુ જોઇએ?
આંુ કરવ
માહિિી
મોકલવા િણાવ્્ ંુ િત ંુ

જ.
તવના િેમના કાયયસ્થળના ઈમેલ

કારણ કે મારા મેનેિર િેમના ફોન
આ અત્યંિપિે સંવેદનશીલ

ુ ી પિોંચ મેળવી શકે િેમ નથી.
સધ
ુ ી
કમથચારી માહિિી છે જ્યાં સધ

આવામાં મારા મેનેિરના પતિને
ુ ૃ ઢ જરૂહરયાિ
પિોંચવાની સદ

લબઝનેસ રે કર્ય મોકલીને િેની
ધરાવિા સીતમિ સંખ્યાના

મદદ કરવી યોગ્ય છે , ખરં ુ ને?

કમથચારીઓ માટે િે બહુ ગોપનીય

જ
.
મદ્દુ ો િમારા ઇન્િમેનશ પ્રાઇવસી

> મુક્ત અને વનષ્પક્ષ સ્પધાણ

આપણે ચહડયાતા ઉત્પાદો અને સવિિસીસ આપીને અને ક્ારે ય અનૈવતક ધંધાકીય
વ્યિિારો ન કરીને આપણાં સ્પધણકો કરતા િધારે સારી કામગીરી કરિા વનષ્પક્ષ રીતે ખ ૂબ
પ્રયત્નશીલ રિીએ છીએ. આપણે નીચે જણાિેલી પ્રવ ૃવિઓમાં પ્રવ ૃિમય થઇને સ્પધાણ કે
િેપારને પિોંચી િળિા આપણાં સ્પધણકો સાથે સિયોગ સાધતા નથી, જેમ કે ોઃ
•

હકમતો નક્કી કરિા કે જાળિિા સંમત થવુ ં

•

બજારો, પ્રદે શો કે ગ્રાિકો વિભાજીત કરી લેિા

•

કોઇ ત્રાહિત પક્ષનો બહિષ્કાર કરિાની ચચાણ કરિી

જો કોઇ સ્પધણક આમાંના કોઇ વિષયની ચચાણ કરે , તો ગમે તેટલા અનૌપચાહરક કે મ ન

િોઇએ, િાતચીત બંધ કરીને બનાિની જાણ તમારા મેનેજર, તમારા કાન ૂની વિભાગને

અથવા Cimpress ના કાન ૂની શવભાગને કરિી એ મિત્િનુ ં છે .

> ડેટા પ્રાઇિસી (માહિતીની ગુપ્તતા)

આપણે ટીમના દરે ક સભ્ય અને દરે ક ગ્રાિકની ખાનગી માહિતીનો આદર કરીએ છીએ
અને તેઓની અંગત માહિતીનુ ં સંરક્ષણ કરિાનુ ં મિત્િ સમજીએ છીએ. આપણે સમજીએ

છીએ કે આપણી ટીમના સભ્યો અને આપણાં ગ્રાિકો પોતાનો વિશ્વાસ આપણાંમાં મ ૂકે છે
જયારે તેઓ પોતાની અંગત માહિતી આપણી સાથે િિેંચે અને તે માહિતીનુ ં સંરક્ષણ કરવુ ં
એ તેઓનો વિશ્વાસ જાળિી રાખિા સટીક છે . આપણે આ, પુષ્કળ સંભાળ લઇને અને
ગુપ્તતાના કાયદાઓ અને કંપનીની કાયણનીવત સાથે સુસગ
ં ત રિીને અંગત ડેટાનો

અને દૃશ્યમાન રાખવી જોઇએ. આ

કારભાર કરીને, કરીએ છીએ. આપણે આ યોગ્ય રીતે કરીએ, ન કે િળ કાયદે સર રીતે

ના.
લગિી
ેજર કે કાન ૂની
એન્ડકામને
તસક્યુહરટી
મેનગોપનીય

િોિાને લીધે પણ આપણે આ કરીએ તે વનણાણ યક છે . આપણી પાસે માહિતીની ગુપ્તતા

તવભાગ સાર્ે
માહિિી
કે દસ્િાવે
ઉઠાવોિજેર્ી
ો િમારા
િેઓ આ

માહિિીન
રક્ષિ કરવાના
મેનેિરનાંુ સંપતિને
મોકલવા યોગ્ય
પગલાઓ
લઇતનતિિ
શકે. છો કે િમે
નથી. શંુ િમે

િમારા મેનેિરના પતિ સાથે િ
વાિ કરી રહ્યા છો? આ કોઈ

સામાજિક ઈિનેરી કૌભાંર્ િોઈ
શકે છે જેથી િમે ગોપનીય

માહિિી ત્રાહિિ પક્ષને મોકલો.
િમને િેમાં કોઈ હફતશિંગનો
પ્રયાસ લાગે િો િેનો

InformationPrivacySecurity@
Cimpress.com પર હરપોર્ય

કરવો જેથી િેઓ િપાસ કરી
શકે.

જાિેર થિાની શક્તાને લીધે, પણ તે આપણાં ગ્રાિકો માટે કરિા જેિી યોગ્ય બાબત
અને સુરક્ષા માટે સમવપિત ટીમ છે જે આપણે કારભાર કરીએ છીએ તેિા કોઇ અંગત

ડેટાની સલામતીનુ ં સંરક્ષણ કરિા કહટબદ્ધ છે . આપણે માહિતી સુરક્ષા, સ્વીકાયષ ઉપયોગ

નીશત અને ડેટાની ગુપ્તતા માટે િાવષિકતાલીમ આપીએ છીએ. આપણે ડેટા ગુપ્તતા અંગે
ૃ રિેિા જેિા સામાન્ય જોખમો જેમ કે, હફવશિંગ એક્સક્સ્પહડશન્સ અને સ્પ ૂહફિંગ પ્રયત્નો
જાગત
પર આખી કંપનીને આિરી લેતી જાગરૂકતા ઝંબેશ પણ અિારનિાર ચલાિીએ છીએ.
આપણી પાસે િૈવશ્વક માહિતી સુરક્ષા કાયણનીવત છે , જે Corewiki પર જોઇ શકાય છે

અથવા એક નકલ માટે તમારા મેનેજરને પ ૂછો અથવા

InformationPrivacySecurity@cimpress.com પર નકલ માટે શવનંતી માટે
ઈમેઈલ કરો..
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આપણે આપણાં ટીમ સભયોની અંગત, તબીબી અને નાણાકીય માહિતીની ગુપ્તતા અને
ગોપનીયતાનુ ં સંરક્ષણ કરિાની આપણી ફરજને બહુ ગંભીરતાથી લઇએ છીએ. આનો

અથણ એ થાય કે અંગત માહિતીને યોગ્ય પ્રમાણે જ એકઠી કરિી, સંઘરિી, િાપરિી અને
િિેંચિી, તેને કાયદે સર રીતે પરિાનગી મળે છે . ક્ારે ય સાથી કમણચારીની અંગત
માહિતીને કંપનીની અંદર કે બિાર ધંધાકીય કાયદે સર રીતે જાણિાની જરૂહરયાત ન
ધરાિનાર કોઇની સાથે િિેંચશો નહિ, વસિાય કે તમારે તેમ કરવુ ં કાયદે સર રીતે જરૂરી
િોય. તમારા સાથી કમણચારીઓના અંગત ડેટાને એટલી જ સંભાળ અને આદરપ ૂિણક
સાચિો જે તમે તમારા પોતાના અંગત ડેટા સાથે લો છો.
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પ્ર.

એક તવક્રેિાએ મને િેઓના કાયાથ લય
ુ ી તવમાની સિર કરાવવાની
સધ

િૈયારી બિાવી છે જેર્ી આપિે

ખરીદવાન ંુ તવચારી રહ્ાં છીએ િેવા
કેટલાક ઉત્પાદો અને સામગ્રીઓન ંુ

તનદશથન હું કરી શકું . શ ંુ િે ઠીક છે જો
હું તવક્રેિાને મારા પ્રવાસ માટે
ચ ૂકવિી કરવા દઉ?

> ભેટ અને ધંધાકીય મનોરં જન
આપણે આપણાં ધંધાકીય સંબધ
ં ોમાં વ્યિસાવયક િેતવુ સદ્ધદ્ધને મ ૂલિીએ છીએ.

આપણો માગણદવશિત વસદ્ધાંત એ છે કે આપણે કોઇ ભેટ મેળિતા નથી કે આપતા

નથી જો તેનો િેત ુ આપણાં ધંધાકીય વનણણય કે બીજા કોઇ પક્ષના ધંધાકીય વનણણય
પર િગ છોડિાનો િોય.

આપણાં કોઇ ગ્રાિક, સપ્લાયર કે કંપની સાથે ધંધો કરતી કે ધંધો કરિાનુ ં શોધતી

અન્ય વ્યક્ક્ત પાસેથી આપણે કે આપણાં નજીકના કોઇ કુટુંબીજને નજીિા મ ૂલ્યની
(US$100 થી ઓછી કી સ્થાવનક સમકક્ષ રકમની) િસ્તુઓ વસિાય, કોઇ ભેટ,

બચક્ષસ કે અન્ય ઉપકાર અચ ૂકપણે ન જ સ્િીકારિો, કે સ્િીકારિાની પરિાનગી

જ.

અચ ૂકપણે ન જ આપિી. નજીિા મ ૂલ્યથી િધારે કોઇ ભેટ અથિા જેનો િેત ુ કોઇ

પ્રવાસ કરો, શાલીન િોટલમાં રોકાિ

અન્ય યોગ્ય સંસ્થાને પરત કરિી જોઇએ.

જો િમે ઇકોનોમી તલાસમાં િવાઇ
કરો અને િે પ્રવાસને િે ધંધાકીય
ુ ી સીતમિ રાખો, િો પછી
િેત ુ સધ

પ્રવાસ માટેની ઓિર સ્વીકારવી
બરાબર છે . પિ, જો તવક્રેિા િમારા
પ્રવાસ દરતમયાન િમને વૈભવી
મનોરં જનર્ી સરભરા કરવાની

ઇચ્છા એ આશાએ રાખે કે આનાર્ી
િેઓને ધંધો અપાવવાના િમારા

ધંધાકીય વનણણયને પ્રભાવિત કરિાનો િોય, તેને તાત્કાચલક પરત કરિી જોઇએ.

જો ભેટ તાત્કાચલક પરત કરિી વ્યિિારું ન િોય, તો તે કંપની કે ચેહરટેબલ દાન કે

સામાન્ય સમજ અને સંયમન ધંધાકીય િાતાિરણમાં પણ પ્રચચલત િોવુ ં જોઇએ.
માત્ર ધંધો કરતી કે ધંધો કરિાનુ ં શોધતી કોઇ વ્યક્ક્તને કે આિી વ્યક્ક્ત પાસેથી
ધંધાકીય મનોરં જન પ ૂરું પાડો કે સ્િીકારો જો મનોરં જન અિારનિાર ન િોય,

શાલીન િોય અને કાયદે સર ધંધાકીય લક્ષ્યો સાધિાનો િેત ુ ધરાિતુ ં િોય. આપણે
અલગ ભેટ, મનોરં જન અને લાંચ-વિરોધી કાયણનીવત Corewiki પર પોસ્ટ કરે લી
છે અથવા એક નકલ માટે તમારા મેનેજરને પ ૂછો અથવા

compliancequestions@cimpress.com પર નકલ માટે શવનંતી કરો.

તનિથય પર વચથસ્વ રાખી શકાશે, િો
િમારે ઇન્કાર અચ ૂક કરવો. િમે

તવક્રેિાને આપિી ભેટ, મનોરં જન
અને લાંચ-તવરોધી કાયથનીતિર્ી
માહિિગાર કરાવી શકો છો.

“જો આપણે આપણાં સ્પધણકો કરતા

નૈવતક રીતે િધારે સારી રીતે િતીએ,
તો આપણે તેઓને નાણાકીય દૃનષ્ટએ

જેરે મી પ્રોિેટા

િીપી, પ્રેવસડન્ટ - મોસ્ટ ઓફ િલ્ડણ
ધંધાકીય એકમો

પછાડી શકીએ છીએ.”
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> લાંચ-વિરોધી
Cimpress માં, આપણે કશુ ં પણ મ ૂલ્યિાન આપતા કે સ્િીકારતા નથી જેનો િેત ુ
અયોગ્ય રીતે ધંધાકીય વનણણય પર િગ કરિાનો િોય. આમાં લાંચ, હકકબૅક્સ

(િાચણજયક લાંચ), સરળ બનાિિાની ચ ૂકિણીઓ કે છે તરવપિંડીનો સમાિેશ થાય

છે . અમે સમજીએ છીએ કે આિા ધંધાકીય વ્યિિારો ન કેિળ આપણી કંપની અને
આપણી પ્રવતષ્ઠાને નુકસાન પિોંચાડી શકે છે પણ તે દુવનયાભરની વિકસતી

“અમે સખિ સ્પધાથ કરીએ છીએ

કંપાયમાન અથણવ્યિસ્થાઓને ગંભીર નડતર પણ ઊભુ ં કરે છે . મોટા ભાગની

પિ િંમેશા પ્રમાણિકિા અને

સરકારો ભ્રષ્ટાચારનો સામનો કરિા આિમક પગલાઓ લઇ રિી છે અને આ

પ્રયત્નને સિાયતા કરિા એક િૈવશ્વક કોપોરે ટ નાગહરક તરીકે આપણે આપણો

અખંહડિિા સાર્ે. આનાર્ી આપિે

ભાગ ભજિિા કહટબદ્ધ છીએ.

બજારમાં સિળ ર્ઇએ િેવી
શક્યિા વધી જાય છે .”

આપણે કોઇ િાચણજયક વ્યિસ્થામાં લાંચને પરિાનગી આપતા નથી ત્યારે એ

નોંધવુ ં મિત્િનુ ં છે કે સરકારી અવધકારીઓ સાથી વ્યિિાર કરિામાં ઊંચુ ં જોખમ

ટ્રીન્કા શાઇનમેન

અને ઝીણિટભરી તપાસ રિેતી િોય છે . કેટલાક દે શોમાં (યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સહિત)
સરકારી અવધકારીને કશુ ં પણ મ ૂલ્યિાન આપિામાં િધારાના વનયમો છે , જેમાં

ઇવીપી, પ્રેતસડન્ટ, Vistaprint

એિી-સરકારી સંસ્થાઓ અને કંપનીઓનો સમાિેશ થઇ શકે છે જેની માચલકી કે

- તેની પર વનયંત્રણ સરકારનુ ં (જેમ કે, પબ્દલક યુહટચલટીસ, ટેચલકોમ્પયુવનકેશન્સ
રી કંપનીઓ કે સમાચાર સંસ્થાઓનુ)ં િોય. સરકારી અવધકારીઓ અને િાચણજયક

ન્કા ભાગીદારોને કરિામાં આિતી કોઇ ચ ૂકિણી અચ ૂકપણે વ્યાજબી અને યોગ્ય રીતે
દસ્તાિેજીત ધંધાકીય ખચાણઓ માટે િોિી જોઇએ અને અયોગ્ય ધંધાકીય લાભ

ુ ર ના િોઇ શકે.
શા સુરચક્ષત કરિાના િેતસ
ઇ

આપણી અલગ ભેટ, મનોરં જન અને લાંચ-વિરોધી કાયણનીવત Corewiki પર પોસ્ટ

ન કરે લી છે અથવા એક નકલ માટે તમારા મેનેજરને પ ૂછો અથવા

મે compliancequestions@cimpress.com પર નકલ માટે શવનંતી કરો.
ન
,

> સોશિયલ મીહિયાનો ઉપયોગ જવાબદારીપ ૂવષક

ઇ

કરવો

િી

આપણી પાસે Cimpress માં ઘણી મજબ ૂત બ્રાન્્સ છે અને અમને તે બ્રાન્્સ અને

પી આપણી છલબનુ ં સંરક્ષણ કરવામાં તમારી મદદની જરૂર છે . સોશિયલ મીહિયા પર

આપણે કિેલી દરે ક બાબત કંપનીની છલબ અને પ્રશતષ્ઠાને અસર કરી િકે છે . કંપની

અ કે તેના િંિા શવિેન ુ ં સાહિત્ય, લબન-જાિેર માહિતીને સોશિયલ મીહિયા આઉટલેટ્સ,
ને બુલેહટન બોર્ડ ષ સ, ચેટ રૂમ્સ કે બ્લોગ્સ જેવા કોઇ ઓનલાઇન મંચ (ફોરમ) પર જાિેર
કરિો નિીં. આ ત્યારે પણ સાચુ િોય છે જો િેત ુ કંપનીના ખોટા શનવેદનોને

પ્રે
વસ
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સુિારવાનો કે કંપનીનો બચાવ કરવાનો િોય. આ પ્રકારનો સંવાદ ખાનગી
માલલકીની કે ગોપનીય માહિતીને ગાફેલ રિીને જાિેર કરવામાં પહરણમી િકે.

આપણી અલગ સોશિયલ મીહિયા કાયષનીશત Corewiki પર પોસ્ટ કરે લી છે અથવા

એક નકલ માટે તમારા મેનેજરને પ ૂછો અથવા

compliancequestions@cimpress.com પર નકલ માટે શવનંતીનો
ઈમેઈલ કરો.

સામાજજક જવાબદારીઓ

Cimpress ના તમામ શવભાગોએ તેમના વેપારને અચ ૂકપણે સામાજજક જવાબદારીથી
અને નૈશતક રીતે કરવો જોઈએ જેથી આ બાબતે ટીમના સભ્યો ગવષ લઈ િકે. તેનો
અથષ શુ ં થાય છે તે અમે કેન્રીય રીતે નક્કી કરતા નથી પણ અમે “જ્યારે અમે તે
જોઈએ ત્યારે જાણવાની” અપેક્ષા રાખીએ છીએ.

પ્ર.

આપણા સપ્લાયરો માનવાતધકાર

ઉલ્લંઘનમાં ન િોર્ાય િે સતુ નતિિ
કરવા આપણે શ ંુ કરવ?
ંુ

> પયાણ િરણનું રક્ષણ કરવું

આપણે ધંધો કરિા પયાણ િરણ પ્રત્યે જિાબદાર બનીને અને એ રીતે ખ ૂબ પ્રયત્નશીલ
રિીએ છીએ જે પયાણ િરણ પર આપણો લઘુિમ પ્રભાિ પાડે. આનો અથણ ન કેિળ
તમામ પયાણ િરણલક્ષી કાયદાઓ અને વનયમનો સાથે સુસગ
ં ત રિેિાનો છે પણ આપણી
પ્રહિયાઓનુ ં સતતપણે મ ૂલ્યાંકન કરિાનો અને સુધારિાનો પણ છે જેથી કરીને આપણી

સાતત્યપ ૂણષ કાગળ (એટલે કે,

જ.

પયાણ િરણલક્ષી ફરજોમાં આગળ િધી શકાય.

ુ ામીપ્રથાથી મક્ુ િ
અને આધતુ નક ગલ

શવજ્ઞાન-આિાહરત લક્ષ્ય (અથવા તેનાથી વધુ સારા) ની સાથે અમારી

ફોરે સ્ટ સસ્ટેઈશનલબલલટી કાઉસ્ન્સલ, https://ic.fsc.org/) નો વપરાિ કરવા

આપણી સપ્લાય ચેઈન માનવ િેરફેર

અને સંયક્ુ ત રાષ્ર ગ્લોબલ કૉમ્પેક્ટ દ્વારા 2015 માં સ્થાપવામાં આવેલ

રિે િે સતુ નતિિ કરવા, આપણી

કંપની-વ્યાપી કાબષન પ્રદૂ ર્ણ ઓછં કરવા માટે અમારી કેન્રીય રીતે

વૈતિક પ્રાપ્પ્િ સંસ્થાએ શ્રેણીબદ્ધ

પ્રહિયાઓન ંુ આંિરિોર્ાણ અમલી
બનાવ્્ ંુ છે જેમકે આપણા

સપ્લાયસયને આપણી સપ્લાયર

આચાર સંહિિા પર િસ્િાક્ષર કરી
િેની સમીક્ષા કરવા િણાવવ,ંુ

માનવાતધકાર સંબતં ધિ તવપરીિ

પ્રચાર અને પ્રતિબંધો અંગે ના ત્રાહિિ
પક્ષના ર્ેર્ાબેઝ દ્વારા સપ્લાયસયન ંુ

સ્િીતનિંગ, અને આપણા સપ્લાયસયન ંુ

સમયાંિરે સામાજિક ઓહર્ર્ કરવ.ંુ આ
પ્રકારે િ આપણા દરે ક ઓપરે હર્િંગ

્તુ નર્ પાસેથી પણ એ અપેક્ષા રખાય
છે કે િેઓ સતુ નતિિ કરે કે િેમની
સપ્લાય ચેઈન પણ બાળમજૂરી,
ુ ામી અને કામના અસરુ લક્ષિ
ગલ
વાિાવરણ જેવી અસ્વીકાયય
પ્રણાલલઓને ચલાવી ન લે.

વ્યાખ્યાશયત અને આદે િાત્મક પ્રશતબદ્ધતાઓ પ ૂરી કરવા માટે અમારા

િંિાઓ માટે જરૂરી વ ૃદ્ધદ્ધ પામતા ખચષ માટે Cimpress કેન્રીય રીતે નાણાં પ ૂરા
પિે છે .

> માનિ અવધકારો

Cimpress માં, આપણે જાણીએ છીએ કે અન્ય લોકો સાથેના આપણાં ધંધાકીય
વ્યિિારોમાં ઉદાિરણ સ્થાવપત કરિાની જિાબદારી સાથે આપણે િૈવશ્વક કોપોરે ટ
નાગહરક છીએ. આપણે બળજબરીપ ૂિણક, અનૈક્સચ્છક રીતે કે બાળ મજૂરનો ઉપયોગ
આપણી કોઇ સગિડોમાં કરતા નથી કે આપણી સપ્લાય ચેઇનમાં (પુરિઠા માળખામાં)
તેનો ઉપયોગ કરિાની પરિાનગી આપતા નથી. આપણી પાસે અલગ સપ્લાયર
આચાર સંહિતા છે જેનુ ં પાલન કરિા આપણે આપણાં સપ્લાયરોને કિીએ છીએ.

અમારી સપ્લાયર આચારસંહિતા અમારી Cimpress.com વેબસાઈટ પર જોઈ
િકાય છે .
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અમારા રોકાિકારો
પ્ર.

હું કેવી રીિે જાણ ંુ કે શ ંુ કોઇ

અમારી રોકાણકાર સંબિ
ં ટીમ અને વહરષ્ઠ અશિકારીઓ રોકાણકારો સાથે

સંવાદ કરે તેવા નાણાકીય ધ્યેયો અને બજેટ અને આપણે સ્થાશપત કરે લ મ ૂિી
ફાળવણીના શનણષયો અનુસાર નાણાકીય શનણષયો લેવાની આપણી જવાબદારી
છે . અમે ખ ૂબ સ્પષ્ટપણે જણાવીએ છીએ કે Cimpress નુ ં િેર દીઠ આંતહરક

“નાિાકીય” માહિિી છે ?

મ ૂલ્ય સૌથી પિેલો નાણાકીય િેત ુ છે અને અમારી રોકાણ હફલસુફીઓ,

જ.

તેમના પોતાના શનણષય અને રોકાણની હફલસુફીને આિારે અમારા િેસષમાં

જો માહિિી વ્યાજબી રોકાિકારને
કં પનીનો સ્ટૉક ખરીદવા કે
વેચવાની ઇચ્છા કરવાન ંુ કારિ
બને, િો પછી િે “નાિાકીય”
બાબિ છે . િમે પોિાને પ ૂછો, “શ ંુ
આ માહિિી મને આ કં પનીના સ્ટૉક
ખરીદવા કે વેચવાન ંુ દબાિ કરી
શકે છે ?” જો જવાબ િા િોય, િો
પછી િમે નાિાકીય માહિિીનો
કબજો ધરાવિા િો િેવી શક્યિા
રિે છે અને િમારે િે માહિિી જાિેર
ુ ી
કરવામાં આવે નહિ ત્યાં સધ
વેપાર કરવાન ંુ ટાળવ ંુ જોઇએ.

આકલનો અને આયોજનો શનયશમત જણાવીએ છીએ. પછી દરે ક રોકાણકાર
રોકાણ કરી િકે, નીકળી જઈ િકે અથવા રાખી મ ૂકી િકે. આપણી પ્રમાચણક

અને વિશ્વાસપાત્ર કંપની તરીકેની પ્રવતષ્ઠાને સંરક્ષણ આપિા થઇ શકતુ ં તમામ કાયણ
આપણે અચ ૂક કરવુ.ં

> આંતહરક િેપાર

આપણી નોકરીઓના સમયગાળામાં, આપણે જનતાને ખબર ન િોય તેિી Cimpress
વિશેની નાણાકીય માહિતી સાથે આપણે સંપકણ માં આિી શકીએ છીએ, જેમ કે,
આિકના સ્તરો, નાણાકીય પહરણામો, ધંધાનુ ં સંભવિત સંપાદન, કે ચોક્કસ

ટેકનોલોજી ઉપલક્સદધઓ. આપણે અન્ય કંપનીઓ વિશેની નાણાકીય ચબન-જાિેર

માહિતીના સંપકણ માં પણ આિી શકીએ, જેમ કે, સપ્લાયરો અને ગ્રાિકો. આ માહિતી
જનતાને જાિેર કરિામાં આિે નહિ ત્યાં સુધીોઃ
•
•

Cimpress કે તે અન્ય કંપનીઓના સ્ટૉક ખરીદશો કે િેચશો નિીં.

તે માહિતીનો સંિાદ અન્ય લોકો સાથે ન કરશો જેઓ તે માહિતીના આધારે
િેપાર કરી શકે.

દરે ક વત્રમાવસકમાં, આપણે અંધારપટ (દલેકઆઉટ) સમયગાળાને આવધન િોઇએ
છીએ જયારે આપણે Cimpress નાં સ્ટૉકનો િેપાર કરી શકતા નથી. તે સમયગાળો બે
અઠિાહડયા પછી આપણુ ં નાણાકીય વત્રમાવસક પ ૂરું થાય તે પિેલાં શરૂ થાય છે અને
આપણે વત્રમાવસક માટેની આપણી આિકોની ઘોષણા કરીએ તે પછી બીજા િેપાર
હદિસના અંતે સમાપ્ત થાય છે .

આપણે અલગ આંતહરક િેપાર કરિા સંબવં ધત કાયણનીવત Corewiki પર પોસ્ટ કરે લી
છે . જો તમે Cimpress નાં સ્ટૉક કે Cimpress સાથેના તમારા સંબધ
ં ને લીધે તમે

પહરચચત િો તેિી બીજી કોઇ કંપનીના સ્ટૉક વિશે અચોક્કસ િો, તો કૃપા કરી તે ખરીદી
કે િેચાણ કરતા પિેલાં Cimpress કાન ૂની વિભાગ સાથે સલાિ-મસલત કરો.
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> રાજકીય પ્રવ ૃવિઓ અને ફાળો

પ્ર.

મારી ર્ીમે િમણાં િ અમારો
સવોચ્ચ તત્રમાતસક આવક રળનારો
તત્રમાતસક ગાળો પ ૂણય કયો છે . મારં ુ
લોકેશન હર્જિર્લ સાઈનેિ િત.ંુ

અમે કેર્લી ઉમદા કામગીરી કરી
રહ્યા છે િે તવશે દરે કને જાણ

ુ ઉપાય છે ,
કરવાનો કેર્લો અદભિ
નિીં?

જ.

લબલકુ લ નિીં. હર્જિર્લ સાઈનેિ
Cimpress ર્ીમના સભ્યો િોઈ શકે
ુ ાકાિ
છે , િેમ િ આ લબલ્ર્ીંગની મલ
લેનાર દરે ક િણ પણ. આવકના
આંકર્ા આપણી જાિેર તવજ્ઞપ્પ્િમાં
યોગ્ય માધ્યમે જાિેર ન કરાય ત્યાં
ુ ી ગોપનીય તવગિ છે . િમારી
સધ
ર્ીમને અલભનંદન, પરં ત ુ િમારે આ
માહિિીને કં પની દ્વારા જાિેર ઘોતિિ
ુ ી િો ગપ્ુ િ િ
ન કરાય ત્યાં સધ
રાખવાની છે .

આપણે દરે કે આપણાં પોતાના અંગત સમય અને નાણાંનો ઉપયોગ કરીને રાજકીય

પ્રવ ૃવિઓમાં પ્રવ ૃિમય થિા મુક્ત રિેવ ુ ં જોઇએ. પણ કોઇ રાજકીય પ્રવ ૃવિમાં કંપનીનો
સમય કે સંસાધનોનો ઉપયોગ કરીને પ્રવ ૃિમય થવુ ં મિત્િનુ ં નથી. એ સ્પષ્ટ કરો કે

તમારા મંતવ્યો અને કામગીરીઓ તમારી પોતાની છે અને તે કંપનીની નથી. તેમજ, કોઇ
રાજકીય પક્ષ, ઉમેદિાર કે ઝંબેશને કોપોરે ટ ભંડોળની કોઇ ચ ૂકિણીઓ ન કરો.

> ગોપનીય માહિતી

ગોપનીય માહિતી કોઇ ચબન-જાિેર કે પોતાની માચલકીની માહિતી િોય છે જે કંપનીને
સંબવં ધત કે કંપનીના કબજામાં િોય છે . આમાં મ ૂલ્યિાન કંપની વમલકતો િોય તેિી ઘણી
બાબતોનો સમાિેશ થાય છે , જેમ કે ોઃ
•

સંભવિત કે ખરે ખરા સંપાદન, વ્ય ૂિાત્મક ભાગીદારીઓ કે કરારો વિશેની માહિતી

•

પેટેન્ટ ન કરે લી શોધ, મૌચલક વિચારો, કાયણપદ્ધવતઓ અને ધરતી પરની શોધ

•

િેપારની ખાનગી માહિતી, જાણકારી અને અન્ય ગોપનીય બૌદ્ધદ્ધક વમલકત, જેમાં ચબનપ્રકાવશત પેટેન્ટ અરજીઓ સામેલ છે

•

વ્ય ૂિાત્મક આયોજનો

•

આિકના સ્તરો, નફો અને નાણાકીય કે હકમત માહિતી જેિી તમામ ચબન-જાિેર
નાણાકીય માહિતી

•

ઉત્પાદની પ્રારં ચભક રજૂઆતો અને ઊપજ, આપણી ઉત્પાદન સગિડોની હડઝાઇન,
કાયણક્ષમતાઓ અને ક્ષમતાઓ, કાયણપદ્ધવતઓ અને વસસ્ટમ્પસને સંબવં ધત માહિતી

•

કમણચારી, ગ્રાિક અને વિિે તા યાદીઓ

•

સોસણ કોડ (ઓપન સોસણ કામગીરીઓ વસિાયનો) કે ઓદજેક્ટ કોડ

•

કોઇ સાહિત્ય, ગેર-જાિેર માહિતી જે તમને િેપાર અંધારપટમાં રાખે.

આપણાં ચાલુ રિેતા વિકાસ અને સ્પધાણ ત્મકતા માટે એ સટીક છે કે આ માહિતી ગોપનીય
અને સુરચક્ષત રિે. આ માહિતી કંપની બિારના લોકો કે કંપનીઓને જાિેર ન કરો, વસિાય
કે ચોક્કસ ધંધાકીય િેત ુ અને ચબન-ઘોષણા કરાર (નોન-હડસ્ક્લોઝર એચગ્રમેન્ટ) અમલમાં
િોય અથિા અમારે કાયદે સર તેને જાિેર કરિાની જરૂર િોય. આપણાં સપ્લાયરો અને
ગ્રાિકો સહિત, અન્ય કંપનીઓની ગોપનીય માહિતીની ગોપનીયતાનુ ં સંરક્ષણ કરિા
આપણી કહટબદ્ધતાનુ ં આદર કરવુ ં પણ મિત્િનુ ં છે .
ત્રાહિત પક્ષો તમને કંપની વિશે માહિતી માટે પ ૂછી શકે. આ ત્રાહિત પક્ષોમાં મીહડયા કે
વસક્યુહરટીસ બજારના વ્યિસાવયકો (જેમ કે, વસક્યુહરટીસ એનાચલસ્ટ્સ, સંસ્થાગત
રોકાણકારો, દલાલો અને ડીલરો) નો સમાિેશ થઇ શકે . જો તમને આ પ્રકારની કોઇ

પ ૂછપરછો કરિામાં આિે, તો તમારે હટપ્પણી નકારિી જોઈએ અને વ્યક્ક્તને પબ્દલક
હરલેશન્સ કે ઇન્િેસ્ટર હરલેશન્સની ભલામણ કરિી.
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આપણે સૌએ આપણાં ભ ૂતપ ૂિણ એમ્પપ્લોયરો પ્રત્યે રિેલી કોઇ ફરજોનો અમલ અચ ૂક કરિો.
આ ફરજોમાં તેઓની ગોપનીય માહિતી િાપરિાનો અને ઘોષણા કરિાનો, Cimpress માં
આપણાં ભ ૂતપ ૂિણ કમણચારીઓ પાછા કામ પર આિે તેિી યાચના પર વનયંત્રણોનો, અને
સ્પધાણ -રહિત ફરજોનો સમાિેશ થાય તેવ ુ ં બની શકે.

> Cimpress ની વમલકતોનું સંરક્ષણ કરો

પ્ર.

હું એક પાવરપોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન
બનાવ ંુ છં અને મને કરામિી

અને યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરો
કંપનીની વમલકતોનુી સંરક્ષણ કરવુ ં એ વનણાણયક બાબત છે . આ વમલકતોમાં

સાધન, ઓજારો, સાહિત્ય, પુરિઠો અને ટેકનોલોજી સંસાધનો (જેમ કે, કોમ્પપ્યુટરો,

કિ
ૂ રાની છબીની જરૂર છે . મેં

ફોન અને મોબાઇલ સાધનો) તેમજ અગોચર અસ્ક્ામતો જેમ કે રેડમાક્સણ,

ઇન્ટરનેટ પર એક ચહડયાિો િોટો

અસ્ક્ામતોની આદર કરો અને જો તમે આપણી અગોચર વમલકતના

Google નો ઉપયોગ કયો અને

જોયો. હું િેનો ઉપયોગ કરી શકું
છં, બરાબર?

જ.

કશક
ંુ પિ ઓનલાઇન જોવા મળે
એટલે િેનો અર્થ એ નર્ી ર્િો કે
િમને િેનો ઉપયોગ કરવાની
પરવાનગી મળી જાય છે . જે િે
છબીનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી
મેળવવા કોપીરાઇટ ધારકનો સંપકથ
કરો. એવી જ તવચારિાઓ ત્યારે
લાગ ુ પડે છે જો િમે પ્રેઝન્ટેશનમાં
કોઇ ગીિ કે ઓહડયો િાઇલનો
ઉપયોગ કરવા ઇચ્છો.

કોપીરાઇટ્સ અને પેટન્ટ્સનો સમાિેશ થાય છે . અન્ય લોકોની અગોચર
અવધકારોનુ ં ઉલ્લંઘન થતુ ં જુઓ, તો તમારા કાન ૂની અથવા નાણાં વિભાગને
જાણ કરો. ચોરી, ખોટ, વનષ્કાળજી અને નકામા કચરાનો આપણી નાણાકીય

કામગીરી પર પ્રભાિ પડતો િોય છે . કંપનીની વમલકતોનો ઉપયોગ કાયદે સર

ુ ર કરો અને કોઇ અંગત લાભ કે બીજી કોઇ વ્યક્ક્તના અંગત લાભ
ધંધાકીય િેતસ

માટે નિીં. આપણાં ટેકનોલોજી સંસાધનોનુ ં સંરક્ષણ કરિામાં વનષ્ફળતા આપણાં
ઇલેક્રોવનક રૅ કોર્ડ ણ સ િેકરો દ્વારા હમ
ુ લો થિાને ભેદ્ય બનાિે છે . આપણી પાસે

અલગ માહિતી સુરક્ષા સ્વીકાયષ ઉપયોગ કાયણનીવત છે જે Corewiki પર જોઇ
શકાય છે અથવા એક નકલ માટે

InformationPrivacySecurity@cimpress.com પર ઈ-મેઈલ કરો.
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પ્ર.

આંિહરક ઓહર્ર્ ર્ીમ અિીં છે અને
હું ગભરાયેલો છં કારણ કે મને
ખબર છે કે મેં અમારા અમકુ

દસ્િાવેિોમાં ભ ૂલ કરી છે . િેઓ િો
ખ ૂબ ઊંર્ી િપાસ કરે છે , આવામાં
હું સામે ચાલીને મારી ભ ૂલ નિીં

બિાવ ંુ િો શ ંુ િેઓને આની જાણ

> સચોટ હિસાબો અને રૅ કોર્ડ ણ સ જાળિો
પ્રમાચણકપણે અને સચોટતાથી તમામ ધંધાકીય લેિડદે િડોની જાણ કરિી એ

નૈવતકતાથી ધંધો કરિાના કેન્રમાં િોય છે . આપણાંમાંથી દરે ક વ્યક્ક્ત આપણાં રૅ કોર્ડ ણ સ
અને હરપોટડણ સની સચોટતા માટે જિાબદાર રિે છે . સચોટ માહિતી જિાબદાર

ધંધાકીય વનણણયો લેિાની આપણી ક્ષમતા માટે અને કાન ૂની અને વનયમનકારી ફરજો
સંતોષિા અવનિાયણ છે .

થશે?

તમામ કંપની પુસ્તકો, રૅ કોર્ડ ણ સ અને હિસાબો લાગુ પડતા તમામ વનયમનો અને

જ.

પ્રકૃવતને સચોટપણે પ્રવતચબિંચબત કરતી િોિી જોઇએ. આપણાં નાણાકીય વનિેદનો

તવકેન્દ્રિકરણ, સંદેશાવ્યવિાર અને
ુ રણ સૌથી
પારદતશિિાન ંુ અનસ
મિત્ત્વન ંુ છે . િમને ખબર િોય કે
ક્ાંક ભ ૂલ થઈ છે િો આંિહરક
ઓહર્ર્ ર્ીમને િેના તવશે િણાવો.
િેમન ંુ કામ દોિારોપણન ંુ નિીં,
પરં ત ુ માહિિીની ખરાઈ કરીને
સમસ્યાનો ઉકેલ સ ૂચવવાનું છે .
િેઓ િમને વધ ુ સારી પ્રહિયા
કેળવવામાં કે એ બાબિ
સમજાવવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે
કે શા માર્ે દસ્િાવેિોની યોગ્ય
જાળવણી િરૂરી છે . આંિહરક
ઓહર્ર્ સાથે પારદશી રિીને કે
સંદેશાવ્યવિાર કરીને િમે
મશ્ુ કેલીમાં નિીં મ ૂકાવ.

ધોરણો અનુસાર અચ ૂક જાળિિા અને તે નોંધિામાં આિતી લેિડદે િડોની સાચી
સામાન્ય રીતે સ્િીકાયણ હિસાબી વનયમો અને Cimpress ની હિસાબી કાયણનીવતઓને
ૂ અચ ૂક િોિા જોઇએ. કોઇ ચબનઘોવષત કે ન નોંધેલ ું ખાતુ કે ભંડોળ કોઇપણ
અનુકળ
ુ ર પ્રસ્થાવપત કરી શકાય છે . કોઇ ખોટી કે ગેરમાગે દોરતી એન્રીઓ આપણાં
િેતસ

પુસ્તકો કે રૅ કોર્ડ ણ સમાં કોઇ કારણસર નોંધી શકાતી નથી અને કોપોરે ટ ભંડોળ કે અન્ય
કોપોરે ટ વમલકતની ચ ૂકિણી પ ૂરતા સિાયક દસ્તાિેજો િગર કરી શકાતી નથી.

Cimpress ની યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વસક્યુહરટીસ એન્ડ એક્સચેન્જ કવમશન અને અન્ય

જાિેર સંિાદોમાં રજૂ કરિામાં આિતા અિેિાલો અને દસ્તાિેજોમાં પ ૂરી, વનષ્પક્ષ,
સચોટ, સમયસર અને સમજી શકાય તેિી ઘોષણા કરિાની કાયદે સર ફરજ છે .

આપણા વૈિાશનક હિસાબો અને ફાઈલલિંગ આપણી પેટા કંપનીઓ કામ કરતી
િોય તેવા અશિકારક્ષેત્રમાં લાગુ આવશ્યકતાઓ અનુસાર િોવા જોઈએ.

> નાણાકીય બાબતો જણાિિા સંબવં ધત
ચચિંતાઓ
આપણે સચોટતા અને પારદશણકતાને મ ૂલિીએ છીએ. આપણે પ્રવ ૃિમય િોઇએ છીએ
તેિી દરે ક લેિડદે િડની નોંધ યોગ્ય રીતે અચ ૂક કરિી રિી. જો તમને પ્રશ્નાથણ
હિસાબી કે નાણાકીય હરપોહટિંગ બાબતોના સંદભણમાં ચચિંતાઓ િોય કે હિસાબી,

આંતહરક હિસાબી વનયંત્રણો કે ઓહડહટિંગ બાબતોના સંદભણમાં ફહરયાદો િોય, તો આ
બાબતની જાણ તમારા મેનેજર, નાણાકીય બાબતોના કે કાન ૂની વિભાગોને કરો

અથિા આપણી ગોપનીય હરપોહટિંગ િેલ્પલાઇન કે િેબસાઇટ મારફતે કરો. તમારા

દે શ માટેનો િેલ્પલાઇન નંબર અને િેબ સરનામુ ં આ સંહિતાના છે લ્લાં પાન પર જોઇ
શકાય છે . આિી કોઇ ચચિંતાઓ કે ફહરયાદોનો સંિાદ સીધેસીધો આ સરનામે પણ કરી
શકાય છે ોઃ Chairman of the Audit Committee of the Supervisory Board,
Cimpress N.V., Hudsonweg 8, 5928 LW, Venlo, The Netherlands.
અમે સારી ભાિના સાથે કોઇ ફહરયાદ કે ચચિંતા નોંધાિનાર કોઇપણ ટીમ સભય સામે
વશસ્તપાલન સંબવં ધત, ભેદભાિ કે બદલાની ભાિના રાખીશુ ં નિીં.
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> ઓહડટરો સાથેનો વ્યિિાર
આપણે Cimpress માં ઘણાં પ્રકારના ઓહડટ્સમાં સિભાગી થઇએ છીએ અને

આપણી સફળતા માટે એ અવનિાયણ છે કે આપણે આપણાં ઓહડટરો સાથે સિયોગ
સાધીએ. હિસાબનીશ (આંતહરક કે બાહ્ય) સાથે Cimpress નાં નાણાકીય
“એ સટીક છે કે આપિે Cimpress
નાં શ્રેષ્ઠ હિિોમાં યોગ્ય બાબિો કરીએ
જેર્ી કરીને આપિે સૌ આપિી સામે
ુ િકો અનસ
ુ રવા પર
રિેલી તવપલ
ધ્યાન કેસ્ન્િિ કરી શકીએ.”
સૉન ક્તવન
ઇવીપી, ચીિ િાઇનાક્ન્સયલ ઓહિસર

વનિેદનોની કોઇ ઓહડટ, સમીક્ષા કે તપાસના સંબધ
ં માં અથિા કોઇ દસ્તાિેજ કે
અિેિાલને તૈયાર કરિામાં કે વસક્યુહરટીસ એન્ડ એક્સચેન્જ કવમશન કે અન્ય
સરકારી સંસ્થા સાથે ફાઇલ કરિામાં ક્ારે ય કોઇ ખોટું કે ગેરમાગે દોરનારું
વનિેદન ન કરશો કે કશુ ં ન સમાિિાની બાબત ન જણાિશો. ઓહડટની

કામગીરીમાં અથિા આપણાં નાણાકીય વનિેદનોની સમીક્ષામાં પ્રવ ૃિમય કોઇ
હિસાબનીશ સામે જબરદસ્તી, ચાલાકી કરિા, ગેરમાગે દોરિા કે છે તરવપિંડી કરીને
િગ િાપરિા કોઇ કાયણિાિી ન કરો તે મિત્િનુ ં છે . આ જ બાબત PCI મ ૂલ્યાંકન
કે બીજી કોઇ માહિતીનુ ં સુરક્ષા ઓહડટ કરનાર લાયક સુરક્ષા સલાિકારને પણ
લાગુ પડે છે .
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આચાર સંહિતાનો િિીિટ
> માફી (ત્યાગ)

આ સંહિતામાં સામેલ મોટા ભાગની કાયણનીવતઓનુ ં કડકપણે પાલન અચ ૂક કરવુ ં રહ્યુી
અને કોઇ બહુ જૂજ હકસ્સાઓમાં અપિાદો યોગ્ય િોઇ શકે. કોઇ ટીમ સભય આમાંની કોઇ
કાયણનીવતઓ સામે કોઇ અપિાદ તેમના કે તેણીના હકસ્સામાં યોગ્ય િોિાનુ ં માને, તો

તેઓએ Cimpress કાન ૂની વિભાગની અગાઉથી પરિાનગી અચ ૂક મેળિિાની રિેશે.

> આચાર સંહિતા િેઠળ વિિાદોની
તપાસ કરિી અને ઉકેલ લાિિો

અમે સંહિતાના સંભવિત ઉલ્લંઘનોના પ ૂરે પ ૂરા તપાસ અિેિાલો બનાિિા કહટબદ્ધ છીએ.
જો આ સંહિતાના ઉલ્લંઘનના આરોપના સંબધ
ં માં અમને માહિતી મળે , તો અમેોઃ
•

માહિતીનુ ં મ ૂલ્યાંકન કરીશુ,ં

•

નક્કી કરીશુ ં કે શુ ં અિેિાલમાં અનૌપચાહરક પ ૂછપરછ કે ઔપચાહરક તપાસને
અનુકૂળ િતણણ ૂકનો સમાિેશ થાય છે કે કેમ અને જો એવુ ં િોય, તો અમે તે
પ ૂછપરછ કે તપાસ શરૂ કરાિીશુ,ં

•

નક્કી કરીશુ ં કે વશસ્તપાલનને સંબવં ધત પગલાઓ અચ ૂક લેિાિા જોઇએ કે કે મ
અને

•

યોગ્ય િોય ત્યાં, પ ૂછપરછ કે તપાસના પહરણામો સુપરિાઇઝરી બોડણ કે બોડણ ની
કવમટીને નોંધાિીશુ.ં

આ સંહિતાના ઉલ્લંઘનના આરોપના સંદભણમાં કોઇ પ ૂછપરછ કે તપાસ સાથે આપણે સૌ
પ ૂરે પ ૂરો સિયોગ આપીએ તેિી અપેક્ષા રાખિામાં આિે છે . કોઇ પ ૂછપરછ કે તપાસમાં
સિયોગ કરિામાં વનષ્ફળ જિાનુ ં પહરણામ નોકરીમાંથી રુખસદ સહિતની વશસ્તપાલન
કાયણિાિીનુ ં આિી શકે.
આ સંહિતાના ઉલ્લંઘનનુ ં પહરણામ Cimpress પ્રત્યે સંભવિત કાન ૂની નાણાકીય
જિાબદારીનુ ં અથિા આપણી પ્રવતષ્ઠાને ગંભીર નુકસાન પિોંચાડિાનુ ં કારણ બને અને

તેથી Cimpress ની કાયણનીવતઓનુ ં ગંભીર ઉલ્લંઘન થાય તેવ ુ ં આિી શકે. આ સંહિતામાં
રે ખાંહકત ધોરણો સાથે સુસગ
ં ત રિેિામાં વનષ્ફળતાનુ ં પહરણામ વશસ્તપાલનના પગલા
લેિાનુ ં આિી શકે જેમાં ઝાટકણી (રે વપ્રમાન્ડ), ચેતિણી, પદચ્યુવત (હડમોશન), પગારમાં

કપાત કે નોકરીમાંથી રુખસદ સહિતનુ ં પણ તેટલે સુધી જ મયાણ હદત ન રિેિાનુ ં આિી શકે.
આ સંહિતાના ચોક્કસ ઉલ્લંઘનોમાં Cimpress બાબતની જાણ યોગ્ય તપાસ કે ફહરયાદ
કરિા સરકારી કે વનયમનકારી સિાિાળાઓને કરે તેિી જરૂર પડી શકે. આ સંહિતાના

ઉલ્લંઘનમાં કોઇ આચરણને વનદે શ કે મંજૂર કરનાર કોઇ સુપરિાઇઝર પણ નોકરીમાંથી
રુખસદ સુધીની અને સહિતની વશસ્તપાલન સંબવં ધત કાયણિાિીને આવધન રિેશે.

22
> સુધારાઓ
અમે આપણાં નૈવતક અને અનુપાલન કાયણિમના તમામ પાસાઓમાં સતત

સુધારાઓ કરિા ખ ૂબ પ્રયત્નશીલ રિીએ છીએ. પહરણામ સ્િરૂપે, Cimpress આ
આચાર સંહિતમાં સમયાંતરે સુધારો કરે તેવ ુ ં બની શકે. આ સંહિતાની સૌથી
આધુવનક આવ ૃવિ Corewiki પર અને િેબસાઇટ પર જોઇ શકાય છે ,
www.cimpress.com.
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ગોપનીય િેલ્પલાઇન નંબરો અને વેબસાઇટ્સ
ઓસ્રેચલયા

1-800-099-138

https://cimpress.alertline.com

ઓનસ્રયા(1)(2)

0800-200-288/855-225-7061

https://cimpresseu.alertline.com

બેલ્જીયમ(1)(2)

0800-100-10/855-225-7061

https://cimpresseu.alertline.com

કેનેડા

855-225-7061

https://cimpress.alertline.com

ચીન

4008800624

https://cimpress.alertline.com

ચેક હરપબ્બ્લક(2)

800-144-309

https://cimpresseu.alertline.com

ફ્ાંસ2

0800-91-6366

https://cimpresseu.alertline.com

જમણની(1)(2)

0800-2255-288/ 855-225-7061

https://cimpresseu.alertline.com

િોંગ કોંગ

800-90-3803

https://cimpress.alertline.com

ભારત(1)

000-117 /855-225-7061

https://cimpress.alertline.com

આયલેન્િ(1)(2)

00-800-222-55288(UIFN)/855-225-7061

https://cimpresseu.alertline.com

0-800-89-0011(Northern)/ 855-225-7061
1-800-550-000/855-225-7061
ઇટાલી(2)

800-785-500

https://cimpresseu.alertline.com

જમૈકા

1-888-240-1687

https://cimpress.alertline.com

જાપાન(3)

00531-11-0298 (KDDI)
0066-33-830527 (NTT)
0034-800-600165 (Softbank)

https://cimpress.alertline.com

મેક્ક્સકો

011-844-376-3328

નેધરલેન્ડ(1)(2)

0800-022-9111 /855-225-7061

https://cimpresseu.alertline.com

નોિે@

800-12178

https://cimpresseu.alertline.com

હફચલપાઇન્સ

800-111-10915

https://cimpress.alertline.com

https://cimpress.alertline.com
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સ્પેઇન(1)(2)(4)

900-99-00-11/855-225-7061

https://cimpresssp.alertline.com

ક્સ્િટ્ઝલેન્ડ(1)(2) 0800-890011/855-225-7061

https://cimpresseu.alertline.com

ટુવનવશયા(2)(4)(5)

001-704-552-8188

https://cimpresssp.alertline.com

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ

855-225-7061

https://cimpress.alertline.com

યુનાઇટેડ હકિંગડમ(2) 0808-234-0677

https://cimpresseu.alertline.com

જયાં એક જ લીટીમાં નંબરોના બે સેટ્સ યાદીબદ્ધ િોય, નંબરોનો પિેલો સેટ ડાયલ કરો અને ટોન આિતા સુધી રાિ
(1)
જુઓ. પછી નંબરોનો બીજો સેટ ડાયલ કરો.
યુરોપીય સંઘના દે શોમાં અને ટયુશનશિયામાં, તમને માત્ર નાણાકીય સંબવં ધત બાબતોની (નાણાકીય, ઓહડહટિંગ,
(2)
એકાઉનન્ટિંગ, બેંહકિંગ, લાંચ-વિરોધી) જાણ કરિાની જ પરિાનગી આપિામાં આિશે.

(3)

જાપાનમાં, તમને ફોન સેિા પ ૂરી પાડનારને અનુરૂપ લાઇનને ફોન કૉલ કરો.

સ્પેઇન કે ટુવનવશયામાં અનામી હરપોહટિંગની કાયદે સર પરિાનગી નથી. આ દે શોમાંથી ફોન કૉલ કરતી િખતે તમને
(4)
તમારી ઓળખ આપિાનું કિેિામાં આિશે.
ટુવનવશયામાં, આ કલેક્ટ કૉલ રિેશે. એકિાર તમારી પાસે બિારની લાઇન મળે એટલે ઓપરટરને ડાયલ કરીને રાિ
(5)
જુઓ. એકિાર ઓપરે ટર લાઇન પર આિે એટલે યુએસમાં કલેક્ટ કૉલ કરિા અને િેલ્પલાઇન નંબર િાંચિા કિો. નંબર
ડાયલ થઇ ગયા પછી, તમે રૅ કોહડિંગ સાભળશો જે બે િખત કિે છે , “િા, અમે દરો સ્િીકારીશુ”ં . ત્યાર પછી તમે બોલિા
ઇચ્છતા િો તે ભાષા પસંદ કરિાનું તમને કિેિા, તમે એક શુભચ્ે છા સાંભળશો.

