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Besked fra vores CEO

Integritet betyder noget. Det betyder noget for vores kunder, partnere, kollegaer og samfundet. Og 
det betyder meget for mig. 

Vi er en virksomhed med hårdtarbejdende medarbejdere, og det har vi altid været. Det er én af 
grundene til, at vi har overlevet og haft fremgang i en branche, der er kendetegnet ved forandringer. 

Men en anden grund er, at vi er lige så optagede af, hvordan vi udfører vores arbejde. Vi handler 
med integritet og i overensstemmelse med det, som loven foreskriver. Vi bestræber os på at træffe 
fornuftige og etiske valg, der tjener vores kunder, forbedrer vores samfund og inspirerer vores 
teammedlemmer.

Vores Adfærdskodeks er en global vejledning i, hvordan du gør forretninger hos Dell Technologies, 
og vi skal alle – i alle stillinger, på alle niveauer og på alle steder, hvor vi driver forretning – kende til 
den og efterleve den hver dag. Vores ledere har et særligt ansvar for at lede med integritet og på 
måder, der beskytter og forbedrer vores teams og vores virksomheds omdømme. 

Hos Dell Technologies er integritet ikke et tilvalg. Det er det, vi er. Tak, fordi du overholder vores 
kodeks, lever efter vores værdier og opfylder vores formål.

Michael Dell  
Bestyrelsesformand og CEO
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Vi får succes ved at følge 
kodekset

Vores Adfærdskodeks "Sådan får vi succes" giver vejledning om, hvordan vi skal udføre vores daglige 
aktiviteter på tværs af Dell Technologies i overensstemmelse med vores kultur og værdier samt 
overholdelse af det, som alle gældende love foreskriver. Kodekset gælder for os alle. Alle skal overholde 
Dell Technologies' kodeks og de politikker og standarder, som udspringer af vores kodeks. Dette omfatter 
bestyrelsesmedlemmer, direktører og medarbejdere hos Dell Technologies og deres datterselskaber 
(medmindre datterselskabet har et separat og særskilt Adfærdskodeks). Manglende overholdelse kan 
medføre disciplinærsager, op til og med afskedigelse i overensstemmelse med lokal lov. Sæt dig ind i 
Adfærdskodekset samt de politikker og standarder, som gælder for dig i din stilling. Selvfølgelig kan vores 
Adfærdskodeks og politikker ikke tage højde for alle tænkelige situationer, så det er op til dig at bruge din 
sunde fornuft og søge hjælp, når du har spørgsmål eller ikke er sikker på, hvad der er det rigtige at gøre. 
Vi forventer også, at vores freelance-medarbejdere, agenter og alle andre, der handler på vegne af Dell 
Technologies, opretholder de samme høje standarder. 

Vores kodeks er et globalt kodeks. Dell Technologies har hovedsæde i USA og skal derfor overholde alle 
love, der gælder for amerikanske virksomheder. Vi er stolte af at ansætte teammedlemmer og betjene 
kunder verden over. Derfor skal vi overholde både amerikanske love og lovene i alle andre lande, hvor vi 
gør forretning. I de sjældne tilfælde, hvor det viser sig, at lokal lovgivning kan være i strid med amerikansk 
lovgivning, skal du kontakte den juridiske afdeling eller Global Ethics & Compliance for rådgivning.

Vores kodeks sætter én ensartet, global standard. Selvom vi respekterer kulturelle forskelle, skal vi, hvis 
en lokal sædvane eller forretningspraksis overtræder vores Adfærdskodeks, følge Adfærdskodekset. På 
samme måde skal vi, hvis noget, der er tilladt eller påkrævet af vores Adfærdskodeks, overtræder lokal 
lovgivning, følge lokal lovgivning. I sidste ende overholder vi alle én global standard: Vi får succes med 
integritet! 
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Vi viser vores engagement

Vi skal alle vise vores engagement i vores kultur og værdier ved at anerkende, at vi har læst, forstår og 
accepterer, at vi vil overholde Adfærdskodekset. Det er påkrævet, at vi gør dette, når vi ansættes, og at dette 
engagement fornys årligt. Bemærk, at Adfærdskodekset ikke er en ansættelseskontrakt, og Dell Technologies 
til enhver tid kan fortolke, ændre eller annullere nogle eller alle bestemmelser i kodekset samt tilhørende 
politikker og standarder.
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Vi siger vores mening og 
beskytter dem, der gør

Sig din mening, og rapportér bekymringer.

Hvis du har bekymringer vedrørende etik eller mistænker, at nogen handler ulovligt eller uetisk, skal du 
gøre opmærksom på det. Tal med din leder, ring til Etisk helpline, indsend en online rapport via den 
webbaserede Ethicsline, send en e-mail til ethics@dell.com, eller brug en af de andre hjælpe- og 
rapporteringskanaler, der er beskrevet i kodekset eller på intranetsiden for Global Ethics & Compliance. 
Dell Technologies tolererer ikke repressalier mod nogen, som igangsætter eller deltager i etikprocessen, 
stiller spørgsmål eller gør opmærksom på bekymringer i god tro. Teammedlemmer og ledere skal 
samarbejde og være sandfærdige i virksomhedsundersøgelser og følge anvisningerne fra den juridiske 
afdeling, HR-afdelingen og Global Ethics & Compliance under sådanne undersøgelser.

 

Ressourcer:

• Etisk helpline (online eller telefon)

•  Websted for Global Ethics & Compliance

mailto:ethics%40dell.com?subject=
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/43926/index.html
http://intranet.dell.com/dept/Ethics/Pages/Default.aspx
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Vi gør brug af kodekset

Kodekset er ikke noget, som du kun læser én gang. Det er en vejledning i, hvordan du omsætter vores 
værdier til handling. Alle er ansvarlige for at læse og forstå, hvordan kodekset gælder for dem og deres 
arbejde hos Dell Technologies. For at hjælpe med at anvende oplysningerne har hvert emne en Vigtigste 
pointe. Links til Ofte stillede spørgsmål, politikker og værktøjer er medtaget, hvor det er relevant, for at 
give yderligere oplysninger.

Har du spørgsmål om et emne i kodekset, skal du tale med din leder eller kontakte HR-afdelingen, juridisk 
afdeling eller Global Ethics & Compliance.

For at supplere den generelle vejledning i kodekset har Dell Technologies indført mere specifikke politikker 
og standarder, der gælder globalt, geografisk eller for specifikke forretningsenheder, funktioner eller 
afdelinger. Disse politikker og standarder kan findes på intranetsiden for Global Ethics & Compliance.

Ressourcer:

•  Websted for Global Ethics & Compliance

http://intranet.dell.com/dept/Ethics/Pages/Default.aspx
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Vi stoler på, at lederne viser vejen

Hvis du er leder for medarbejdere, har du et særligt ansvar for at lede med integritet. Det er ikke nok, at 
du selv opfører dig lovligt og etisk korrekt. Du skal også træffe positive foranstaltninger for at præge dine 
teammedlemmer til at gøre det samme. Dette kræver et udtalt og synligt engagement i at lede med 
integritet. Du skal ikke kun overholde loven, vores Adfærdskodeks, politikker og standarder, men du skal 
også fremme overholdelsen af disse og en etisk adfærd blandt dine teammedlemmer. Dette betyder, at du 
skal:

•  være en positiv rollemodel. Handlinger siger mere end ord, så du skal lade dine handlinger vise din 
overbevisning om, at selvom forretningsmål er vigtige, kan de aldrig opnås, hvis ikke juridiske krav og 
etiske principper overholdes. Vi kan gøre begge dele — vi kan få succes med integritet.

• Skab det rette miljø. Føl dig godt tilpas med at tale med dine teammedlemmer om vigtigheden af at 
handle juridisk og etisk korrekt. Forklar, hvordan vores Adfærdskodeks understøtter vores formål og 
værdier og sikrer, at vi får succes. Find anledninger til at gennemgå vigtige koncepter under dine 
teammøder.

• Fuldfør din egen etik- og overholdelsesundervisning i rette tid, og sørg for, at dine 
teammedlemmer gør det samme.

• Sæt dig ind i Adfærdskodekset, politikkerne og standarderne, som gælder for din organisation. 
Indfør og overhold overholdelsesprocesser, der er designede til at sikre overholdelse. 

• Sørg for at fejre gode præstationer. Anerkend og beløn teammedlemmer, hvis adfærd er et godt 
eksempel på, at vi sætter pris på integritet.

• Skab et miljø, hvor teammedlemmerne ved, at de kan stille spørgsmål eller gøre opmærksom på 
bekymringer uden frygt for repressalier. Stå til rådighed til at besvare dine teammedlemmers 
spørgsmål og tage hånd om deres bekymringer. Det er forbudt at udføre repressalier mod nogen, som i 
god tro er involveret i eller samarbejder i interne undersøgelser eller revisioner. Og du må ikke tolerere, 
at andre gør det.

• Sørg for relevant supervision for at sikre overholdelse af kodekset. Rapportér adfærd, som du 
ved – eller burde vide – er ulovlig eller overtræder Dell Technologies' kodeks, politikker eller standarder. 

Vigtigste pointe: 

Dit team følger dit eksempel i forhold 
til integritet, herunder overholdelse af 
vores kodeks, politikker og standarder, 
og i forhold til hvordan de opfører sig. 
Som leder skal du leve op til en højere 
standard.
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Vi mener, at vores kultur og 
værdier gør en forskel

Vi ved, at vores kultur har stor betydning for, hvordan vi driver forretning, hvordan vi lancerer produkter, 
og hvordan vi behandler hinanden. Den er et udtryk for det, vi interesserer os for, de ting, vi vil investere i, 
og de regler, der definerer os som et team. Vores kultur defineres af vores værdier, og den realiseres 
dagligt i den måde, vi arbejder og leder på. 

Vi tror på, at den måde, vi definerer vores forventninger til vores medarbejdere på, den måde, vi klæder 
dem på til at indfri disse forventninger, og den måde, vi måler og belønner dem på, er afgørende for vores 
succes og for vores kulturs bæredygtighed. Vores værdier afspejler det, der vigtigst for os som en 
virksomhed, og det, som guider vores beslutninger og handlinger. Vores værdier, som vi kalder 
Kulturkodekset, er:

Kunder: Vi tror på, at vores forhold til kunderne er det, der i sidste ende differentierer os fra 
konkurrenterne og udgør grundlaget for vores succes.

Succes i fællesskab: Vi tror på og værdsætter vores medarbejdere. Vi skaber bedre resultater, er 
dygtigere og har det sjovere, når vi arbejder sammen som et team frem for hver for sig.

Innovation: Vi tror på, at vores evne til at nytænke og facilitere banebrydende innovation er drivkraften 
for vækst, succes og fremskridt.

Resultater: Vi vil gerne stå på mål for exceptionelle standarder og høj performance.

Integritet: Vi tror på, at vores ønske om succes altid skal styres af integritet.



Vi tror på, at vores forhold til kunderne er det, der i sidste 
ende differentierer os fra konkurrenterne og udgør grundlaget 

for vores succes.

Vores kunder og interessenter er årsagen til, at vi eksisterer, og de stoler 

på, at vi lytter og leverer løsninger, som hjælper dem med at få succes. De 

forventer, at vi driver forretning med de højeste etiske standarder. For at 

opnå og fastholde deres tillid er vi forpligtede til at drive forretning på en 

fair, ærlig, lovlig og etisk måde, uanset hvor i verden vi driver forretning.

Kunde
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Ressourcer:

•  Global politik om beskyttelse af 
personlige data 

• Dell EMC's Adfærdskodeks for partnere

Vi beskytter vores kunders personlige 
oplysninger

Næsten alle lande regulerer indsamling, brug, opbevaring, videregivelse, sletning og internationale 
overførsler af personlige oplysninger. Når vi tilgår eller håndterer personlige oplysninger, skal vi overholde 
gældende love og bestemmelser, kontraktmæssige forpligtelser, Dell Technologies' Adfærdskodeks, 
politikker og frivilligt indførte standarder for at beskytte personers personlige oplysninger. 

Definition af personlige oplysninger: Personlige oplysninger omfatter generelle oplysninger om en 
person såsom navn, adresse, e-mailadresse og IP-adresse og andre kontaktoplysninger. Det omfatter 
også mere følsomme personlige oplysninger, som kan være underlagt yderligere særlige juridiske eller 
kontraktmæssige forpligtelser såsom regnskaber, id-numre udstedt af myndighederne, kreditforhold, 
kreditkortnumre, lægejournaler, uddannelsesdokumenter eller ansættelsesdokumenter, seksuel 
orientering, race, familiestatus og politiske eller religiøse overbevisninger.

Vær bevidst om og forsigtig med personlige oplysninger: Vi bruger kun ansvarlige og lovlige metoder 
til at tilgå, indsamle, bruge, dele, overføre eller gemme andres personlige oplysninger, og vi bruger 
udelukkende personlige oplysninger til legitime forretningsformål.

Hvis din stilling kræver, at du har adgang til personlige oplysninger, skal du sørge for, at du træffer 
foranstaltninger til at beskytte dem korrekt og sikre, at din adgang eller brug er godkendt af Dell Technologies. 

Vi gør personer tydeligt opmærksom på, hvordan vi bruger deres personlige oplysninger, og vi 
respekterer kunders og kundeemners kommunikationspræferencer. Vi beskytter personlige oplysninger i 
overensstemmelse med Dell Technologies' sikkerhedskrav. Der gælder yderligere specifikke 
sikkerhedsforanstaltninger for kunders betalingskort og andre økonomiske oplysninger. 

Indsamling, brug og deling af personlige oplysninger: Du må ikke indsamle, bruge, tilgå eller dele 
personlige oplysninger, medmindre det er nødvendigt for dit arbejde og arbejdet for dem, som du deler 
oplysninger med. Hvis du eller dit team igangsætter en aktivitet, hvor personlige oplysninger vil blive 
indsamlet, skal du rådføre dig med den leder for beskyttelse af personlige oplysninger, der findes i dit 
forretningsområde eller skrive til privacy@dell.com, for at der træffes afgørelse om, hvorvidt 
beskyttelsen af personlige oplysninger påvirkes, eller om en sikkerhedsvurdering er nødvendig. Hvis du 
overfører personlige oplysninger fra et land til et andet, eller hvis du deler det med en kollega eller 
tredjepart i et andet land, skal du sikre, at overførslen er en godkendt del af dit job.

(Fortsat)

Vigtigste pointe: 

Vi skal beskytte og være bevidste om og 
omhyggelige ved indsamling af, adgang til 
og videregivelse af alle kunders personlige 
oplysninger, som vi håndterer.

Kunde

http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Data%20Privacy%20Policy.pdf
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Data%20Privacy%20Policy.pdf
https://inside.dell.com/docs/DOC-242361
mailto:privacy%40dell.com?subject=
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(Fortsat)

Vi skal respektere personers interesse i deres egne personlige oplysninger. Hvis du modtager en forespørgsel 
fra en person vedrørende oplysninger, som vi har om den person, skal du behandle anmodningen i 
overensstemmelse med Dell Technologies' politik. Hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik, skal du 
sende din forespørgsel til teamet for beskyttelse af personlige oplysninger på privacy@dell.com.

Når du er autoriseret til at disponere over andres personlige oplysninger, skal du sikre, at du gør dette 
ansvarligt og i overensstemmelse med Dell Technologies' politikker og standarder.

Tredjeparter: Vores forretningspartnere skal dele vores engagement i at beskytte og bruge personlige 
oplysninger på passende vis. Inden du deler personlige oplysninger med nogen forretningspartner, skal 
du sørge for, at partneren har underskrevet relevante kontrakter, der minder om deres forpligtelse til at 
overholde loven og overholde Dell Technologies' politikker og standarder. Du kan finde flere oplysninger 
om at arbejde med vores kanalpartnere ved at læse bestemmelserne i Dell EMC's Adfærdskodeks for 
partnere om beskyttelse og sikring af kunders og teammedlemmers personlige oplysninger.

Spørgsmål og svar: 

Spørgsmål:  Vi har et fantastisk nyt produkt, som vi ved vil blive et stort hit, og vi vil gerne fortælle folk om 
det. Vi har ansat en markedsføringsleverandør, som har en liste med e-mailadresser på mulige 
kunder. Kan vi bruge listen til vores markedsføringskampagne til at sprede budskabet?

Svar:  Måske. Det afhænger af de gældende juridiske krav. De fleste lande har regler om, hvorvidt og hvordan 
e-mailadresser kan indsamles, om hvorvidt og hvilken form for samtykke, der er påkrævet fra kunderne 
for at modtage e-mails, og hvornår og hvordan du kan bruge e-mails til markedsføringsformål. Kontakt 
den juridiske afdeling eller teamet for beskyttelse af personlige oplysninger på privacy@dell.com.

Kunde

Vi beskytter vores kunders personlige 
oplysninger

mailto:privacy%40dell.com?subject=
mailto:privacy%40dell.com?subject=
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Vi er forpligtede til kvalitet, sikkerhed 
og tryghed i vores løsninger

Dell Technologies har en kvalitetspolitik, der fokuserer på at vinde vores kunders tillid og loyalitet ved at:

• Lytte til, lære fra og svare vores kunder

• Levere produkter, tjenester og løsninger, som konsekvent lever op til forventningerne til kvalitet, værdi 
and kundeoplevelse

• Skabe kontinuerlige proces-, produkt- og serviceforbedringer

• Bruge Net Promoter Score® til at måle kundetilfredshed, tillid og loyalitet

Vi er forpligtede til at overholde love og bestemmelser i alle lande, hvortil vores produkter leveres. Vores 
produkter er designede og testede, så de overholder eller overgår relevante standarder i hele verden. Dell 
Technologies overholder miljømæssige bestemmelser og love og benytter enhver lejlighed til at minimere 
skadelige virkninger på vores planet. For at sikre, at denne forpligtelse opfyldes samt at hjælpe os med 
fortsat at forbedre os, udfører vi regelmæssigt egenvurderinger og tredjepartsrevisioner. Vi har også 
systematiske processer på plads til at undersøge alle troværdige rapporter i god tro om formodede 
sikkerhedsproblemer og træffe passende korrigerende foranstaltninger, når det er nødvendigt eller 
fornuftigt, herunder at indgive meddelelse til den amerikanske sikkerhedskommission for 
forbrugerprodukter og lignende agenturer i andre lande. 

Hvis du har spørgsmål til eller bekymringer om sikkerheden eller overholdelsen af et produkt fra Dell 
Technologies, skal du kontakte produktoverholdelsesteamet på product_compliance@dell.com. 

Vigtigste pointe: 

Alle vores produkter skal være sikre, trygge 
og pålidelige, og de skal overholde alle 
gældende juridiske og lovbestemte krav 
samt kvalitetsstandarder som anført i vores 
kvalitetspolitik. 

Ressourcer:

•  Politik om lovbestemt overholdelse for 
produkter 

Kunde

mailto:product_compliance%40dell.com?subject=
http://dell.com/regulatory_compliance
http://dell.com/regulatory_compliance
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Vi konkurrerer på fair vilkår

Næsten alle lande har love, der forbyder eller regulerer transaktioner og forhold, der kunne have til formål 
at begrænse konkurrencen. Vi skal konkurrere fair, ihærdigt og i fuld overholdelse af disse love. Enhver 
overtrædelse af disse love kan medføre disciplinærstraffe og kan medføre civilretlige eller strafferetlige 
sanktioner for dig og Dell Technologies.

Følgende typer aftaler er eller kunne blive betragtet som konkurrenceforvridende og må aldrig drøftes 
eller indgås uden forudgående, udtrykkelig skriftligt samtykke fra den juridiske afdeling: 

• aftaler om at fastsætte eller kontrollere priser;

• aftaler om ikke at konkurrere om bestemte forretninger eller bud, eller aftaler med konkurrenter om 
betingelserne for alle bud; 

• aftaler mellem virksomheder, uanset om de er konkurrenter eller ej, om ikke at ansætte eller hverve 
ansatte, eller om at fastsætte medarbejderkompensation; 

• boykot af bestemte leverandører eller kunder; 

• aftaler om at dele eller allokere markeder eller kunder; 

• begrænse produktion eller salg af bestemte produktlinjer; 

• kombinationssalg eller bundtning af bestemte produkter i et salg, eller 

• enhver anden aftale, som ville have den virkning, at den ville begrænse konkurrencen.

Vær særligt forsigtig, når du interagerer med konkurrenter i forbindelse med benchmarking, brancheforeninger, 
standardfastsættende agenturer, eller når du deltager i seminarer eller kongresser. For også at undgå, at det 
ligner en aftale, skal du undgå at diskutere emner såsom priser, salgsbetingelser, territorier, kunder, bud, 
mængder, omkostninger, profit, markedsandele, lønninger, ansættelsespraksis, distributionsmetoder, forhold til 
leverandører eller ikke-offentlige oplysninger om produkter eller tjenester med konkurrenter.

Konkurrencelove er komplekse. Rådfør dig altid med din leder og den juridiske afdeling, inden du indgår 
forhandlinger med konkurrenter, kunder, forhandlere eller leverandører om aftaler eller vilkår, uanset om 
de er skriftlige, mundtlige eller underforståede, som kunne have den virkning at begrænse konkurrencen 
eller kunne opfattes at have en sådan virkning.

Vigtigste pointe: 

Vi tror på, at et frit og konkurrencedygtigt 
marked tjener vores kunder bedst. 
Konkurrencelove er komplekse. Rådfør 
dig med den juridiske afdeling, inden du 
indgår forhandlinger med konkurrenter, 
kunder, forhandlere eller leverandører 
om aftaler eller vilkår, uanset om de er 
skriftlige, mundtlige eller underforståede, 
som kunne have den virkning at begrænse 
konkurrencen eller kunne opfattes at have 
en sådan virkning.

Ressourcer:

•  Global politik om konkurrencelov

Kunde

http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Competition%20Law%20Policy.pdf


15Sådan får vi succes: Dell Technologies' Adfærdskodeks

Vi fremmer korrekt prissætning 
og kontraktindgåelse

For at sikre overholdelse af juridiske, revisionsmæssige og regnskabsmæssige krav til rapportering og for at 
beskytte Dell Technologies' aktiver mod bedrageri, svind og misbrug har Dell Technologies fastsat politikker, 
standarder, procedurer og kontrolforanstaltninger, der gælder for forhandling og godkendelse af kontrakter 
mellem Dell Technologies og dennes kunder, leverandører, forretningspartnere og andre interessenter.

Myndighed til at indgå eller underskrive kontrakter på vegne af Dell Technologies har været uddelegeret til 
bestemte teammedlemmer, afhængigt af kontraktens natur, omfang og økonomiske værdi. Hvis du arbejder 
med at forhandle på vegne af Dell Technologies, skal du sikre, at du forstår og følger disse kontraktpolitikker, 
kun handler med den myndighed, som er blevet tildelt dig i henhold til disse politikker og tilknyttede 
underskriftsmyndighedsmatricer, og sikre, at alle nødvendige godkendelser fra afdelingerne for økonomi, 
revision, global indkøb, kontraktstyring samt den juridiske afdeling er blevet indhentet.

Spørgsmål og svar: 

Spørgsmål:  En systemintegrator (SI) har lagt en ordre på 50 stationære pc'er til en slutbruger. Ordren er 
blevet godkendt, downloadet og skal til at afsendes. SI har lige kontaktet mig og sagt, at han er 
bekymret for, at kunden ikke kan betale. Jeg ønsker ikke at annullere ordren, så jeg har sagt til 
ham, at jeg ville hjælpe med at finde andre købere til systemerne, hvis det skulle ske. Er det OK? 

Svar:  Nej, ikke medmindre du forhandler en formel ændring af den originale ordre og indhenter alle de 
nødvendige godkendelser fra finans- og bogføringsafdelingerne samt den juridiske afdeling. Hvis du 
ikke træffer disse foranstaltninger, er det en utilladelig "sideaftale" eller en "uautoriseret forpligtelse", 
og den ændrer betingelserne i den oprindelige ordre, hvilket kan have indvirkning på, hvornår 
virksomheden kan resultatføre indtægterne fra salget.

Vigtigste pointe: 

Vi skal overholde vores fastsatte 
politikker, standarder, procedurer og 
kontrolforanstaltninger, der styrer 
forhandlingen og godkendelsen af 
kontrakter.

Kunde



16Sådan får vi succes: Dell Technologies' Adfærdskodeks

Vi overholder lovgivningen for 
kontrakter med offentlige myndigheder

Vi følger altid reglerne: Hvis du arbejder med offentlige kunder, skal du sikre dig, at du forstår og 
overholder alle gældende regler. På samme måde skal du udvise omhu i forhold til at kræve, at 
konsulenter, forhandlere, leverandører eller andre forretningspartnere, der leverer varer eller tjenester i 
forbindelse med kontrakter med offentlige myndigheder eller offentligt finansierede kontrakter, lever op til 
alle kvalificerings- og ydelsesstandarder og krav. Konsekvenserne af manglende overholdelse er alvorlige. 

Vi sikrer forretninger på den rigtige måde: Oplysninger, der indsendes i forbindelse med bud eller 
udbudsrunder til kontrakter med offentlige myndigheder, skal være aktuelle, nøjagtige og fuldstændige. 
Vi tilbyder aldrig bestikkelse, returkommission eller positiv særbehandling i forbindelse med en kontrakt 
med offentlige myndigheder. Med begrænsede undtagelser (som skal forudgodkendes skriftligt af den 
juridiske afdeling) er det også forbudt for os at give noget af pengemæssig værdi til medarbejdere hos 
offentlige myndigheder eller deres familiemedlemmer. Dette omfatter gaver, forplejning, rejser, 
indkvartering, tjenester, rabatter og måltider.

For yderligere vejledning vedrørende salg til den amerikanske regering henvises der til tillægget til vores 
adfærdskodeks for Dell Technologies' kontraktindgåelse med offentlige myndigheder.

Spørgsmål og svar: 

Spørgsmål:  Jeg lagde mærke til, at en af vores underleverandører har faktureret en kunde, der er en 
offentlig myndighed, for en server til $ 10.000, som ikke er en del af deres ordre. Kunne 
dette være bedrageri? Skal jeg ikke bare lade underleverandøren bekymre sig om det?

Svar:  Selvom det måske eller måske ikke er bedrageri, må du ikke ignorere mistænkelige aktiviteter, der 
vedrører virksomhedskontrakter. Rapportér sagen med det samme ved hjælp af en af de 
tilgængelige interne rapporteringskanaler.

Vigtigste pointe: 

Der er yderligere krav til kontrakter med 
kunder fra offentlige myndigheder eller 
kommercielle transaktioner, som finansieres 
helt eller delvist med offentlige midler. 

Ressourcer:

•  Tillæg til vores adfærdskodeks for Dell 
Technologies' kontraktindgåelse med 
offentlige myndigheder

Kunde

http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/code-of-conduct-addendum.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/code-of-conduct-addendum.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/code-of-conduct-addendum.pdf


Vi tror på og værdsætter vores medarbejdere. Vi skaber bedre 
resultater, er dygtigere og har det sjovere, når vi arbejder sammen 

som et team frem for hver for sig.

Forholdet til og samarbejdet med teammedlemmer driver vores 

forretningssucces. Vi plejer disse forhold ved at opsøge og byde diversitet 

velkommen, være åbne og ærlige i vores interaktioner og skabe et miljø 

med samarbejde og inklusion. Vi behandler alle med værdighed og 

respekt, og vi overholder alle love vedrørende arbejdstagerrettigheder og 

arbejdsforhold i de lande, hvor vores teammedlemmer bor og arbejder.

Succes i fællesskab



18Sådan får vi succes: Dell Technologies' Adfærdskodeks

Vi sætter pris på diversitet, lige 
muligheder og respekt

Vi er forpligtede til diversitet, lighed og at sørge for, at der skabes et sikkert og produktivt miljø, som 
fremmer åben dialog og det frie udtryk af ideer, uden chikane, diskriminering og fjendtlig adfærd. Vi 
anerkender, at vi har et fælles ansvar for at skabe og opretholde det miljø, der er til gavn for alle. 

Vi fremmer lige muligheder og fair behandling af alle teammedlemmer, kunder, forretnings-partnere og 
andre interessenter, uanset race, farve, religion eller trosretning, tro, national, social eller etnisk 
oprindelse, køn (herunder graviditet), alder, fysisk, mental eller sensorisk handicap, HIV-status, seksuel 
orientering, kønsidentitet og/eller -udtryk, ægteskabelig, borgerlig vielses- eller samlivsstatus, tidligere 
eller nuværende militærtjeneste, medicinsk familiehistorik eller genetiske oplysninger, familie- eller 
forældrestatus, beskyttet veteranstatus, statsborgerskabsstatus, når personen ellers har lovlig ret til at 
arbejde, eller nogen anden status, der er beskyttet ved lov eller bestemmelser på de steder, hvor vi 
driver forretning. Vi giver lige ansættelsesmuligheder til alle, som er lovligt godkendte til at arbejde i det 
pågældende land, og vi træffer rimelige foranstaltninger for at lave tilpasninger til personer med 
handicap. 

Alle teammedlemmer forventes at rapportere formodet diskrimination med det samme og aldrig hævne 
sig på nogen, som gør opmærksom på en sag i god tro om, at der har fundet ulovlig diskrimination sted. 
Vores forpligtelse i disse principper er altafgørende for vores succes.

Vigtigste pointe: 

Dell Technologies forpligter sig til 
diversitet, lighed og at sørge for, at der er 
et sikkert og produktivt arbejdsmiljø, som 
fremmer åben dialog og det frie udtryk 
af idéer, uden chikane, diskrimination og 
fjendtlig adfærd.

Ressourcer:

•  Global politik om diversitet og lige 
ansættelsesmuligheder

Succes i fællesskab

http://intranet.dell.com/dept/hr/Global/HR4HR/Policies/Talent_Management/Policies_All/Diversity_Equal_Employment_Opportunity.pdf
http://intranet.dell.com/dept/hr/Global/HR4HR/Policies/Talent_Management/Policies_All/Diversity_Equal_Employment_Opportunity.pdf


19Sådan får vi succes: Dell Technologies' Adfærdskodeks

Vi forhindrer chikane og 
diskrimination

Vi behandler alle – teammedlemmer, kunder, forretningspartnere og andre interessenter – med 
værdighed og respekt. Vi skal alle kunne udføre vores arbejde i et trygt og respektfuldt miljø uden 
distraktioner og afbrydelser, der skyldes stødende, uprofessionel eller upassende adfærd på 
arbejdspladsen. 

Chikane kan omfatte handlinger, sprog, skriftlige materialer eller genstande, som er rettet mod eller 
bruges på en måde, der underminerer eller forstyrrer en persons arbejdspræstation, eller som skaber et 
intimiderende, fjendtligt eller krænkende arbejdsmiljø. Vi behandler aldrig nogen negativt på baggrund af 
race, hudfarve, religion eller trosretning, tilhørsforhold, national, social eller etnisk oprindelse, køn 
(herunder graviditet), alder, fysisk, mental eller sensorisk handicap, HIV-status, seksuel orientering, 
kønsidentitet og/eller -udtryk, ægteskabelig status, borgerlig vielsesstatus eller samlivsstatus, tidligere 
eller nuværende militærtjeneste, medicinsk familiehistorik eller genetiske oplysninger, familie- eller 
forældrestatus, beskyttet veteranstatus, statsborgerskabsstatus, når personen ellers har lovlig ret til at 
arbejde, eller nogen anden status, der er beskyttet ved lov eller bestemmelser på de lokationer, hvor vi 
driver forretning.

Alle former for chikanerende adfærd er forbudt hos Dell Technologies, herunder, uden begrænsning: 

• uønskede seksuelle tilnærmelser, invitationer eller kommentarer; 

• visuelle afbildninger såsom nedsættende eller seksuelle billeder eller fagter; 

• fysisk adfærd, herunder overfald eller uønsket berøring; eller 

• trusler eller krav om at acceptere seksuelle tilnærmelser som en betingelse for ansættelse eller for at 
undgå negative konsekvenser. 

Alle teammedlemmer forventes at rapportere formodet chikanerende adfærd med det samme og aldrig 
hævne sig på nogen, som gør opmærksom på et problem i god tro om, at der har fundet ulovlig chikane 
sted.

Vigtigste pointe: 

Alle teammedlemmer skal kunne udføre 
deres arbejde i et trygt og respektfuldt 
miljø uden frygt for chikane. Chikane er 
forbudt og vil ikke blive tolereret.

Ressourcer:

• Global politik om bekæmpelse af chikane

Succes i fællesskab

http://intranet.dell.com/dept/hr/Global/HR4HR/Policies/EmployeeRelations/Policies_All/Workplace_Anti_Harassment.pdf


20Sådan får vi succes: Dell Technologies' Adfærdskodeks

Vi overholder 
menneskerettighederne

Dell Technologies har implementeret programmer for at sikre, at alle teammedlemmers 
menneskerettigheder overholdes samt for folk uden for vores organisation, som påvirkes af vores 
værdikæde, som f.eks. medarbejdere i vores forsyningskæde eller forretningspartnere. Et af disse 
programmer er den dokumenterede overholdelse af adfærdskodekset fra Electronic Industry Citizenship 
Coalition (EICC). Dette kodeks indeholder kriterier såsom bl.a. passende løn, arbejdstider, 
arbejdsbetingelser, forhindring af tvangsarbejde eller børnearbejde samt sundhed og sikkerhed.

Hvis du har en formodning om, at du eller andres rettigheder er i fare, eller at du bliver bedt om at 
udføre forretninger på en måde, som kunne overtræde en anden persons fundamentale 
menneskerettigheder, opfordrer vi dig til at gøre opmærksom på det.

Vigtigste pointe: 

Dell Technologies respekterer de 
fundamentale rettigheder for alle personer 
i vores værdikæde.

Ressourcer:

• EICC's Adfærdskodeks

Succes i fællesskab

http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/


21Sådan får vi succes: Dell Technologies' Adfærdskodeks

Vi arbejder sikkert og 
beskytter miljøet

Det forventes, at du udfører dit arbejde i fuld overholdelse af alle gældende sundheds-, sikkerheds- og 
miljølove og -bestemmelser samt Dell Technologies' globale og lokale arbejdsmiljø-, sundheds- og 
sikkerhedskrav. Dette krav gælder, uanset om du arbejder på en Dell Technologies-lokation, en 
kundelokation eller fjernlokation. Herudover skal du fuldføre al undervisning i arbejdsmiljø, -sundhed 
og -sikkerhed som måtte være påkrævet. 

Desuden kan alkohol, ulovlige stoffer og kontrollerede stoffer påvirke sikkerheden, produktiviteten, 
attituden, pålideligheden og dømmekraften negativt. Med undtagelse af et lovligt, moderat og forsvarligt 
alkoholforbrug under legitim forretningsunderholdning, må du ikke indtage eller være påvirket af alkohol 
eller besidde, distribuere eller være påvirket af ulovlige stoffer, mens du udfører forretninger for Dell 
Technologies. Læs Global politik om alkohol og andre kontrollerede stoffer for flere oplysninger.

Du skal rapportere alle ulykker, skader, usikre arbejdsforhold, udslip til miljøet og andre bekymringer i 
forbindelse med arbejdsmiljø, -sikkerhed og -sundhed med det samme til din leder og til andre som 
beskrevet i de gældende procedurer. 

Hvis du ansætter og/eller hyrer en leverandør eller forretningspartner, skal du sikre, at hver leverandør 
og partner har en plan for arbejdsmiljø, -sundhed og -sikkerhed for den type arbejde, der udføres, gøres 
opmærksom på andre potentielle farer i arbejdsområdet og overholder Dell Technologies' sikkerheds- og 
miljøkrav for leverandører. Hvis du arbejder ude hos en kunde eller leverandør/partner, skal du følge det 
strengeste arbejdsmiljøkrav fra enten Dell Technologies eller kunden eller leverandøren/partneren.

Vigtigste pointe: 

Det forventes, at teammedlemmer 
udfører deres arbejde i fuld overholdelse 
af alle gældende sundheds-, sikkerheds- 
og miljølove og -bestemmelser 
og Dell Technologies' globale og 
lokale arbejdsmiljø-, sundheds- og 
sikkerhedskrav.

Ressourcer:

•  Global politik om alkohol og andre 
kontrollerede stoffer

•  Globalt websted for arbejde, miljø og 
faciliteter

Succes i fællesskab

http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Alcohol%20and%20Other%20Controlled%20Substances%20Policy.pdf
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Alcohol%20and%20Other%20Controlled%20Substances%20Policy.pdf
http://intranet.dell.com/facilities/global/Pages/global/ehs.htm
http://intranet.dell.com/facilities/global/Pages/global/ehs.htm


22Sådan får vi succes: Dell Technologies' Adfærdskodeks

Spørgsmål:  Hvordan kan mit team få oplysninger om arbejdsmiljøkravene, der gælder for min 
arbejdsplads? 

Svar:  Der henvises til webstedet Globalt websted for arbejde, miljø og faciliteter, som findes under 
Ressourcer i dette afsnit.

Spørgsmål:  Jeg installerer og udfører service på udstyr på kunders anlæg. Skal jeg overholde Dell 
Technologies' eller kundens sikkerhedsregler? 

Svar: Begge. Dell Technologies kræver, at du overholder det krav, der er strengest. 

Spørgsmål:  Min leder har foreslået, at vi indfører en praksis, som vil spare tid, men som udgør en 
potentiel sikkerhedsrisiko. Hvad skal jeg gøre? 

Svar:  Du må aldrig gå på kompromis med din egen eller dine teammedlemmers sikkerhed eller andres 
sikkerhed. Rapportér sagen til en anden leder, eller brug de andre tilgængelige 
rapporteringskanaler.

Spørgsmål og svar

Succes i fællesskab



23Sådan får vi succes: Dell Technologies' Adfærdskodeks

Vi sørger for en arbejdsplads 
uden vold

En arbejdsplads uden vold tager udgangspunkt i, at vi altid er høflige og respektfulde. Hvis du er uenig 
med et teammedlem eller en anden person på arbejdet, skal I forsøge at løse det i mindelighed. Du må 
aldrig mobbe, true, skræmme eller skade en anden person eller dennes ejendom via verbal adfærd 
(skriftlig eller mundtlig), ikke-verbal adfærd (som f.eks. fagter eller ansigtsudtryk).

Medmindre det er tilladt ved lov eller Dell Technologies' politik, må du ikke besidde, skjule eller bruge 
våben, herunder skydevåben, knive, køller, ammunition, sprængstoffer eller andre anordninger, som 
primært bruges til at påføre skader (herunder fritidsvåben såsom jagtrifler eller armbrøster, legetøjsvåben 
eller attrapper, som folk nemt kan tro er ægte eller autentiske), mens du befinder dig på Dell 
Technologies' ejendom, eller når du udfører forretninger for Dell Technologies. Dette forbud gælder ikke 
for knive eller andet værktøj, som er påkrævet, tilladt eller stillet til rådighed af Dell Technologies i 
forbindelse med dine arbejdsopgaver. Denne politik gælder for alle, der får adgang til Dell Technologies 
ejendom, som omfatter bygninger, parkeringspladser, fortove og enhver anden ejendom, som vi ejer, lejer 
eller er indehaver af. 

Spørgsmål og svar: 

Spørgsmål:  Må jeg medbringe min pistol på arbejde, hvis jeg har licens eller tilladelse til 
den? 

Svar:  Nej. Dell Technologies' politik forbyder, at du bærer våben i Dell Technologies' 
bygninger, eller mens du udfører forretninger for Dell Technologies.

Vigtigste pointe: 

En arbejdsplads, som er fri for vold, våben 
og anden forstyrrende adfærd, holder 
teammedlemmerne trygge.

Succes i fællesskab
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Vi beskytter vores teammedlemmers 
personlige oplysninger

Vi har alle et ansvar for at beskytte teammedlemmers personlige oplysninger. Vi overholder alle gældende 
love om beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse i de lande, hvor vi gør forretning.

I overensstemmelse med lokale love kan Dell Technologies indsamle personlige oplysninger om 
teammedlemmer for at overholde juridiske krav eller muliggøre effektive forretningsaktiviteter. Hvis din 
stilling kræver, at du har adgang til teammedlemmers personlige oplysninger, skal du sørge for at træffe 
foranstaltninger til at sikre dem korrekt, og at du kun bruger dem, når Dell Technologies har tilladt det til 
legitime forretningsbehov og i overensstemmelse med gældende love og Dell Technologies' politikker. 
Uanset din stilling skal du, hvis du får adgang til et teammedlems personlige oplysninger eller andre 
private data, sørge for at beskytte dem. Del dem aldrig med nogen – hverken inden for eller uden for Dell 
Technologies – uden teammedlemmets tilladelse, undtagen i det omfang det er nødvendigt for at 
overholde juridiske eller legitime forretningskrav. Hvis du uforvarende kommer i besiddelse af disse 
oplysninger, og/eller de ikke er påkrævede som en del af din stilling, forventes det, at du informerer 
HR-afdelingen med det samme.

Vigtigste pointe: 

Vi har alle et ansvar for at beskytte 
teammedlemmernes personlige oplysninger.

Ressourcer:

•  Global politik om beskyttelse af 
personlige data

Succes i fællesskab

http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Data%20Privacy%20Policy.pdf
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Data%20Privacy%20Policy.pdf


Vi tror på, at vores evne til at nytænke og facilitere 
banebrydende innovation er drivkraften for vækst, 

succes og fremskridt.

Som innovatører bestræber vi os på at tænke og skabe ud over vores 

grænser og samarbejde med andre for at gøre vores samfund og planeten 

bedre. Vi bruger også innovative værktøjer til at udtænke og beskytte 

vores mest værdifulde idéer. 

Innovation



Innovation26Sådan får vi succes: Dell Technologies' Adfærdskodeks

Vi beskytter vores fortrolige 
oplysninger

Dell Technologies' fortrolige eller virksomhedsspecifikke oplysninger er et meget værdifuldt aktiv, der 
adskiller os fra vores konkurrenter, og de er beskyttede af loven og nøgleaftaler. Nogle af disse oplysninger 
betragtes også som forretningshemmeligheder, der kan beskyttes i henhold til loven. Alle er ansvarlige for 
at beskytte Dell Technologies' fortrolige eller virksomhedsspecifikke oplysninger og 
forretningshemmeligheder. Misbrug eller videregivelse af oplysninger, som Dell Technologies betragter 
som fortrolige eller virksomhedsspecifikke eller en forretningshemmelighed, uanset om det er under eller 
efter ansættelse, er forbudt og er en overtrædelse af Adfærdskodekset og dine kontrakter. Under visse 
omstændigheder kan det også være en lovovertrædelse. Upassende videregivelse kan også medføre 
alvorlige konsekvenser for dig og Dell Technologies. Inden du videregiver eller distribuerer fortrolige 
oplysninger, skal du indhente godkendelse fra den øverste ledelse, og der skal fastsættes relevante 
anvendelsesbetingelser. Dette kræver ofte, at der underskrives en skriftlig fortrolighedsaftale, som 
begrænser brugen, videregivelsen eller distribueringen af oplysningerne.

Hvad er Dell Technologies' fortrolige eller virksomhedsspecifikke oplysninger?
Dell Technologies' fortrolige oplysninger er alle oplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige og/eller har 
et følsomhedsniveau, der kræver et højt beskyttelses-, administrations- eller disponeringsniveau. 
Fortrolige oplysninger omfatter (men er ikke begrænset til) oplysninger om vores virksomhed, vores 
produkter, ikke-offentlige økonomiske oplysninger, personlige oplysninger om vores teammedlemmer samt 
tredjepartsoplysninger, som vi er blevet betroet til at beskytte og er mærket med Dell Technologies' 
dataklassificeringsstandard.

Hvad betyder det at beskytte fortrolige oplysninger? 
Både i løbet af din ansættelse og derefter er det forbudt for dig at bruge Dell Technologies' fortrolige eller 
virksomhedsspecifikke oplysninger til egen fordel eller videregive sådanne oplysninger til nogen uden for 
Dell Technologies, uden udtrykkelig tilladelse, medmindre politikken om informationssikkerhed tillader at 
gøre dette, som kan findes på Cybersecurity S.A.F.E-webstedet. Enhver videregivelse i henhold til denne 
politik skal strengt overholde kravene og beskyttelsesmetoden, der er anført i den politik. 

(Fortsat)

Vigtigste pointe: 

Misbrug eller videregivelse af oplysninger, 
som Dell Technologies betragter som 
fortrolige eller virksomhedsspecifikke eller 
en forretningshemmelighed, uanset om 
det er under eller efter din ansættelse, 
er forbudt og er en overtrædelse af 
Adfærdskodekset og dine kontrakter med 
Dell Technologies.

Ressourcer:

• Cybersecurity S.A.F.E.- webstedet

https://cybersecurity.one.dell.com/default.aspx
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(Fortsat)

Alle Dell Technologies' fortrolige eller virksomhedsspecifikke oplysninger skal returneres, når du fratræder 
din stilling hos Dell Technologies. Enhver erhvervelse, download, udbredelse eller anden forbudt brug eller 
videregivelse af Dell Technologies' fortrolige eller virksomhedsspecifikke oplysninger kunne blive betragtet 
som tyveri af Dell Technologies' ejendom. Hvis sådanne fortrolige eller virksomhedsspecifikke oplysninger fra 
Dell Technologies anses for at være en forretningshemmelighed, kan der være yderligere love gældende. 

Herudover skal du træffe foranstaltninger til at forhindre utilsigtet videregivelse af Dell Technologies' 
fortrolige eller virksomhedsspecifikke oplysninger. Alle sikkerhedsregler skal overholdes. Herudover må du 
ikke tale om nogen ikke-offentlige eller fortrolige eller virksomhedsspecifikke oplysninger om Dell 
Technologies med udenforstående, herunder familie og venner, og du må ikke tale om sådanne oplysninger 
på offentlige steder, som f.eks. en elevator, en restaurant eller et fly. Selv indenfor Dell Technologies bør 
oplysninger kun deles med andre på et "need to know"-grundlag. Eksempelvis skal masse-e-mails, der 
indeholder Dell Technologies' fortrolige eller virksomhedsspecifikke oplysninger, undgås. Du må ikke lægge 
nogen fortrolige eller virksomhedsspecifikke oplysninger fra Dell Technologies op, når du bruger sociale 
medier, som f.eks. blogge, internetchatfora eller sociale medier, uden forudgående udtrykkelig tilladelse. Når 
du befinder dig uden for Dell Technologies' lokaler, skal der udvises særlig forsigtighed i forhold til at 
beskytte Dell Technologies' fortrolige eller virksomhedsspecifikke oplysninger, i både fysisk og elektronisk 
form, for at forhindre utilsigtet videregivelse på offentlige steder. 

Du kommer sandsynligvis til at møde, tale med eller deltage i arrangementer med personer, som arbejder for 
Dell Technologies' konkurrenter, partnere, leverandører eller kunder. Når du er i kontakt med sådanne 
personer, skal du, selv når samtalen virker uskyldig, passe på med, hvad du siger. Du må aldrig tale om Dell 
Technologies' fortrolige eller virksomhedsspecifikke oplysninger med konkurrenter, og du skal sørge for, at 
du kun drøfter Dell Technologies' fortrolige eller virksomhedsspecifikke oplysninger med kunder, partnere 
eller leverandører i overensstemmelse med politikken om teknologiressourcer og informationsforvaltning og 
med en fuldt retsgyldig fortrolighedsaftale mellem Dell Technologies og den anden part. I nogle tilfælde har 
Dell Technologies særlige politikker eller procedurer i forbindelse med sine forretningsforhold, der kræver, at 
der er større fokus på at beskytte Dell Technologies' fortrolige og virksomhedsspecifikke oplysninger.

Du skal også rapportere ethvert forsøg af udeforstående på at tilegne sig Dell Technologies' fortrolige 
eller virksomhedsspecifikke oplysninger ved at kontakte cybersecurity@dell.com. 

mailto:cybersecurity%40dell.com?subject=
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Spørgsmål:  Jeg skal sende en e-mail med et dokument, der indeholder følsomme personlige oplysninger. 
Hvordan gør jeg det? 

Svar:  Når du har indhentet godkendelse fra den øverste ledelse og underskrevet den relevante 
fortrolighedsaftale, kan en krypteret version af dataene blive delt via e-mail. Dell Technologies har 
flere forskellige godkendte krypteringsløsninger, som teammedlemmer kan bruge. Se de vigtigste 
politikker og eventuelle tilknyttede standarder for klassificering af dokumenter eller e-mails for 
flere oplysninger. Relaterede politikker og standarder kan findes på Cybersecurity S.A.F.E.- 
webstedet, der henvises til i Ressourcer.

Spørgsmål:  Jeg forlader Dell Technologies. Må jeg downloade eller kopiere forretningsdokumenter, som 
jeg har udarbejdet, mens jeg arbejdede hos Dell Technologies? De er mine, ikke sandt? 

Svar:  Nej. Disse oplysninger tilhører Dell Technologies og kan være fortrolige eller 
virksomhedsspecifikke. Download eller kopiering af dokumenter, når du forlader Dell Technologies, 
er en overtrædelse af dette kodeks, dine kontrakter med Dell Technologies og er muligvis ulovligt. 

Spørgsmål:  Må jeg fortælle min leder eller kollegaer om et potentielt opkøbsmål, som Dell Technologies 
overvejer? 

Svar:  Måske/Måske ikke. For at beskytte Dell Technologies' strategiske forretningsplaner og sikre, at vi 
kan overholde alle gældende juridiske krav, anvender Dell Technologies' skarpe 
sikkerhedsforanstaltninger omkring vores opkøbsprojekter. Kun bestemte, vigtige teammedlemmer 
får besked om et potentielt opkøb, og de er underlagt strenge fortrolighedsforpligtelser. 
Medmindre du ved, at din leder eller kollega allerede er en del af det team, der arbejder på det 
pågældende projekt, skal du høre projektlederen ad, før du taler med din leder om det.

Spørgsmål og svar
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Vi beskytter andres fortrolige 
oplysninger

Dell Technologies konkurrerer ihærdigt, men fair. Vi beskytter Dell Technologies' intellektuelle ejendom, 
forretningshemmeligheder og fortrolige eller virksomhedsspecifikke oplysninger, og vi respekterer 
andres ret til at gøre det samme. Du kan bruge offentligt tilgængelige oplysninger om Dell Technologies' 
konkurrenter eller andre virksomheder, men du må ikke ulovligt tilegne eller misbruge 
forretningshemmeligheder eller andre fortrolige eller virksomhedsspecifikke oplysninger fra tredjeparter. 

Dell Technologies forbyder brugen af enhver metode, som f.eks. kontantbetalinger, tjenester eller 
ansættelse af konkurrentens ansatte, for at få fat i fortrolige eller virksomhedsspecifikke oplysninger fra 
tredjeparter. Selv hvis du modtager oplysninger om en anden virksomhed via legitime metoder, skal du 
vurdere, om oplysningerne er fortrolige eller virksomhedsspecifikke, og hvordan sådanne oplysninger 
kan bruges. Kontrollér eksempelvis skriftlige dokumenter for afmærkninger, der betegner dem som 
private eller fortrolige. Inden du bruger fortrolige oplysninger, skal du indhente godkendelse fra den 
juridiske afdeling, og du skal fastsætte passende vilkår for brugen af dem. Dette kan kræve, at der 
underskrives en skriftlig fortrolighedsaftale, som begrænser brugen, videregivelsen eller distribueringen 
af oplysningerne. 

Når du har modtaget fortrolige oplysninger via legitime metoder, skal du kun bruge, kopiere, videregive, 
ændre og/eller distribuere dem i overensstemmelse med betingelserne i enhver relevant 
fortrolighedsaftale. Du skal også overholde de lovlige forpligtelser, som du har over for din(e) tidligere 
arbejdsgiver(e). Disse forpligtelser kan omfatte begrænsninger for brugen og videregivelsen af fortrolige 
oplysninger eller henvendelser fra tidligere kollegaer om at arbejde hos Dell Technologies, eller 
konkurrenceaftaler.

Vigtigste pointe: 

Teammedlemmer må ikke ulovligt indhente 
eller misbruge forretningshemmeligheder 
eller andre fortrolige eller 
virksomhedsspecifikke oplysninger fra 
nogen tredjeparter. 

Ressourcer:

• Cybersecurity S.A.F.E.- webstedet

https://cybersecurity.one.dell.com/default.aspx
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Spørgsmål:  Jeg er for nylig blevet ansat hos Dell Technologies fra en konkurrent. Kan jeg fortælle mit nye 
salgsteam om min tidligere arbejdsgivers markedsføringsstrategi?  

Svar:  Nej. Din tidligere arbejdsgiver ville med al sandsynlighed betragte de oplysninger som fortrolige og/
eller virksomhedsspecifikke.

Spørgsmål:  Jeg har modtaget en e-mail fra en partner, der indeholder en konkurrents fortrolige 
oplysninger.Må jeg bruge oplysningerne? 

Svar:  Nej. Du må ikke læse, bruge eller dele det materiale med nogen. Kontakt den juridiske afdeling for 
rådgivning.

Spørgsmål og svar
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Vi praktiserer en effektiv administration 
af oplysningernes levetid

Du skal overholde Dell Technologies' politikker og standarder for administration af oplysningernes 
levetid. Visse oplysninger om Dell Technologies' forretninger, transaktioner og andre oplysninger skal 
gemmes i en bestemt tidsperiode i overensstemmelse med lovkrav. For at overholde disse krav har Dell 
Technologies udarbejdet en dokumentlagringsplan og en proces til opbevaring af dokumenter til brug i 
forbindelse med sagsanlæg. Det er dit ansvar at gemme sådanne oplysninger i overensstemmelse med 
gældende lagringskrav og gemme dem i godkendte, beskyttede elektroniske eller fysiske 
lagerplaceringer. 

Dell Technologies' oplysninger, der ikke er underlagt en lagringsplan eller en proces til opbevaring af 
dokumenter til brug i forbindelse med sagsanlæg, eller er underlagt en lagringsplan eller en proces til 
opbevaring af dokumenter til brug i forbindelse med sagsanlæg, kan nu bortskaffes, fordi planen tillader 
det, eller sagsanlægget er opgivet, skal bortskaffes på en sikker måde. 

Vigtigste pointe: 

Alle er ansvarlige for passende beskyttelse 
af, administration af og disponering 
over Dell Technologies' oplysninger i 
overensstemmelse med dette kodeks, Dell 
Technologies' politikker og standarder 
samt gældende lov.

Ressourcer:

• Cybersecurity S.A.F.E.- webstedet

https://cybersecurity.one.dell.com/default.aspx
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Vi bruger informationsteknologi og 
andre ressourcer velovervejet

Du må indimellem bruge Dell Technologies' ressourcer, herunder IT-ressourcer, til begrænset personlig 
brug, men denne brug skal være passende og holdes på et minimum. Upassende brug omfatter, men er 
ikke begrænset til, deltagelse i ulovlig aktivitet eller at se upassende materiale, herunder pornografiske 
sider, hadsider eller sider, som ville bringe Dell Technologies' brand i fare. Dell Technologies' ressourcer 
må aldrig bruges i overdreven grad eller til at understøtte sekundært arbejde, forretningsprojekter eller 
personlige aktiviteter uden for arbejdet. 

Dell Technologies stiller IT-ressourcer til rådighed for dig, så du kan udføre dit arbejde for virksomheden. 
Dell Technologies bibeholder til enhver tid ejerskabet over ressourcerne. I overensstemmelse med lokale 
love forbeholder Dell Technologies sig retten til at overvåge og gennemse brugen af sine ressourcer og 
til at tilgå alle data om ressourcerne, herunder IT-ressourcerne. Hvor det er tilladt ved lokal lov, udgør din 
brug af ressourcerne et samtykke til en sådan overvågning og gennemgang, herunder når du bruger 
kryptering, som Dell Technologies forbeholder sig retten til at dekryptere som del af Dell Technologies' 
overvågningstiltag. 

Alle er forpligtede til at holde vores IT-ressourcer fri for virusser, skadelige softwareprogrammer og 
forsøg på indtrængning ved at overholde alle informationssikkerhedspolitikker og aldrig manipulere med 
eller deaktivere Dell Technologies' administrerede sikkerhedssoftware i et system. Du er ansvarlig for alle 
aktiviteter, der udføres med dit individuelt tildelte bruger-ID og dine tildelte IT-ressourcer. Sørg for, at al 
software- og hardwareindkøb og -aftaler er godkendt af IT-afdelingen. Hvis du har adgang til kunders 
IT-ressourcer, skal du følge politikker og procedurer, der vedrører brugen af IT-ressourcer og til 
informationssikkerhed som instrueret af kunden.

Vigtigste pointe: 

Selvom en vis personlig brug af Dell 
Technologies' ressourcer er tilladt, er 
overdreven eller upassende personlig brug 
forbudt.
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Vi kommunikerer ansvarligt

Vi kommunikerer ansvarligt: 
Vi skal altid kommunikere på måder, der afspejler vores værdier, fremmer vores formål og forbedrer 
vores omdømme og brand. Du skal undgå krænkende, provokerende eller aggressivt sprogbrug, når du 
kommunikerer i forbindelse med din stilling hos Dell Technologies samt alt, hvad der ville bringe Dell 
Technologies i forlegenhed eller tale nedsættende om Dell Technologies. Vær sandfærdig og nøjagtig. 
Send ikke e-mails til folk, hvor der ikke er legitimt formål med at modtage dem. 

Medmindre du har udtrykkelig godkendelse til at tale på vegne af Dell Technologies', skal du gøre det 
klart, at dine personlige synspunkter udelukkende er dine og ikke afspejler Dell Technologies' 
synspunkter eller repræsenterer en officiel virksomhedsposition. Du sørge for, at du ikke videregiver 
fortrolige eller virksomhedsspecifikke oplysninger, der tilhører Dell Technologies eller andre, undtagen 
dem, som har et legitimt behov for at kende til dem og dem, der er autoriserede til at tilgå 
oplysningerne.

Vær forsigtig, når du bruger instant messaging (IM), skriver SMS'er, skriver blogindlæg, chatter, 
bruger sociale medier og andre kanaler til elektronisk eller online kommunikation. Dell Technologies 
støtter åben kommunikation, så længe en sådan kommunikation sker lovligt og etisk. Du skal overholde 
Dell Technologies' politik om sociale medier.

Når du udtaler dig på Dell Technologies' vegne: 
Dell Technologies' offentlige udtalelser skal håndteres forsigtigt for at sikre nøjagtighed, fairness og 
overholdelse af alle lovkrav samt for at beskytte vores omdømme og sikre overensstemmelse med 
vores værdier og brand. Dell Technologies bruger bestemte distributionskanaler – såsom 
pressemeddelelser, konferencer for analytikere og medier samt udtalelser på DellTechnologies.com – til 
at kommunikere virksomhedens officielle holdning ud til offentligheden. Brugen af disse kanaler er 
forbeholdt autoriserede personer, og de oplysninger, der deles, skal være gyldige, nøjagtige og 
godkendte til offentliggørelse. Kun autoriserede personer må kommunikere virksomhedens officielle 
holdning om visse emner såsom økonomiske resultater, strategiske virksomhedsplaner, juridiske sager 
og sager vedrørende offentlig politik. Kontakt altid Corporate Communications med spørgsmål i 
forbindelse med at tale på vegne af Dell Technologies.

Vigtigste pointe: 

Vi skal altid kommunikere på måder, 
som understøtter Dell Technologies' 
forretning, værdier og formål og forbedrer 
vores omdømme og brand. Offentlige 
udtalelser på vegne af Dell Technologies 
er forbeholdt autoriserede personer.

Ressourcer:

• Global politik om sociale medier

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/social-media-policy?c=us&l=en&s=corp
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Spørgsmål og svar

Vi holder det, vi lover: 
Alt, hvad vi fortæller kunder og potentielle kunder om vores produkter og tjenester – i vores reklamer, 
salgs- og markedsføringskommunikation eller på anden vis – skal være sandfærdigt, nøjagtigt, 
fuldstændigt og forståeligt. 

Vildled ikke kunderne ved at overdrive, ved at udelade vigtige oplysninger eller ved at reklamere for 
produkter, funktioner eller tjenester, som du ikke er sikker på, at vi kan levere.

Sørg for, at du overholder alle interne krav, der vedrører gennemgangen og godkendelsen af reklame- og 
markedsføringsmateriale. Søg vejledning fra den juridiske afdeling, når du er i tvivl eller har spørgsmål.

Spørgsmål og svar: 

Spørgsmål:  En journalist ringede for at stille mig nogle spørgsmål om en nyhedshistorie om Dell 
Technologies vedrørende et emne, som jeg har et stort kendskab til. Hvad skal jeg svare?

Svar:  Medmindre du er specifikt godkendt til at tale om emnet på vegne af virksomheden, skal du 
henvise journalisten til Corporate Communications.
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Vi fremmer en miljørigtig tilgang

Vi er forpligtede til at skabe menneskelig fremgang ved at anvende vores teknologi og ekspertise, hvor 
den gør mest gavn for mennesker og planet. Det er ganske enkelt ikke nok at gøre "mindst skade". Vi ser 
teknologi som nøglen til at låse op for regenerative løsninger – løsninger, der giver mere tilbage til 
samfundet, miljøet og den globale økonomi, end de tager bort. Hjælp os med at holde fast i denne 
forpligtelse ved at inkorporere en bæredygtig tankegang i alle aspekter af det, du gør. Dette betyder, at 
vi arbejder med at designe produkter, der bruger energi mere effektivt, er fremstillede af bedre 
materialer eller er lettere at genanvende sikkert og genudvinde materialer ved afslutningen af produktets 
levetid. Det betyder også, at vi skal strømline vores drift, så vi minimerer brugen af ressourcer. 

Miljømæssigt ansvar handler om mere end bare at skabe et miljøvenligt produkt eller initiativ. Vi går 
sammen med kunder om at bruge vores teknologi og ekspertise til at udtænke bæredygtige løsninger, 
der er til gavn for vores samfund og planeten. 

Gennem dit daglige arbejde og personlige aktiviteter har du mulighed for at deltage i aktiviteter, der 
fremmer planetens sundhedstilstand. 

Spørgsmål og svar: 

Spørgsmål: Hvordan kommer jeg i gang med lave bæredygtighedsaktiviteter der, hvor jeg arbejder? 

Svar:  Bliv en del af Planet Employee Resource Group! Som en af Dell Technologies' største ERG'er (De 
Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe vedrørende Elektroniske Kommunikationsnet og -tjenester) 
giver Planet teammedlemmerne mulighed for at arbejde som frivillig og deltage i miljøaktiviteter, hvor 
de bor og arbejder.

Vigtigste pointe: 

Miljømæssig ansvarlighed handler om at 
inkorporere bæredygtighed i alle aspekter 
af det, vi gør.

Ressourcer:

• Rapport om virksomhedsansvar

https://dell.yourcause.com/home#/engagement/3504c085-46b1-4edc-bfe9-e7d2b68d8eef


Vi vil gerne stå på mål for at have exceptionelle 
standarder og høj performance.

Vi er forpligtede til at vinde forretninger udelukkende på baggrund af vores 

produkters, ansattes og løsningers meritter og integritet. Vi er dedikerede 

til at være en troværdig partner i de samfund, som vi arbejder i.

Resultater
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Vi værner om integriteten af vores 
regnskaber

Integriteten af vores regnskaber og andre lovbestemte indgivelser er afgørende for den vellykkede drift 
af vores forretninger og for at opretholde tiltroen og tilliden fra vores aktionærer, kunder, 
forretningspartnere og andre interessenter. Alle økonomiske oplysninger om Dell Technologies, som er 
indgivet til det amerikanske børsudvalg eller som offentliggøres samt alle oplysninger i lovbestemte 
årsregnskaber og selvangivelser skal være nøjagtige og fuldstændige, og de skal overholde gældende 
revisionsprincipper og lovkrav. For at sikre dette, er det kun autoriserede teammedlemmer fra Dell 
Technologies, der modtager vejledning fra den juridiske afdeling, som kan foretage sådanne indgivelser. 

Vi forvansker aldrig vores økonomiske eller driftsmæssige præstationer eller på anden vis 
kompromitterer virksomhedens regnskabers integritet bevidst. Vi indfører ikke oplysninger i 
virksomhedens regnskaber eller optegnelser, der bevidst skjuler, vildleder eller tilslører den sande natur 
af enhver økonomisk eller ikke-økonomisk transaktion, resultat eller balance, og vi indgår heller ikke 
nogen uautoriserede aftaler eller tillader nogen aktivitet, der kunne føre til det resultat. Vi overholder 
altid alle processer og kontrolforanstaltninger, der er designet til at sikre nøjagtigheden af Dell 
Technologies' vurderinger og rapportering af sine økonomiske resultater. 

Spørgsmål og svar: 

Spørgsmål:  Jeg tror, at et teammedlem har løjet over for Dell Technologies' uafhængige revisor. Hvad skal 
jeg gøre?

Svar:  Rapportér sagen med det samme til den juridiske afdeling eller til Global Ethics & Compliance på 
ethics@dell.com. Du kan også gøre Dell Technologies' Chief Financial Officer opmærksom på dette 
på chief_financial_officer@dell.com eller revisionskomiteen på Board_of_Directors@dell.com.

Vigtigste pointe: 

Vores regnskaber skal altid ærligt og 
nøjagtigt afspejle vores økonomiske og 
driftsmæssige resultater.

mailto:ethics%40dell.com?subject=
mailto:chief_financial_officer%40dell.com?subject=
mailto:Board_of_Directors%40dell.com?subject=
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Vi undgår insiderhandel

Du må aldrig bruge eller videregive væsentlige, ikke-offentlige oplysninger inden deres officielle 
offentliggørelse. 

Hvad er væsentlige, ikke-offentlige oplysninger? 
"Væsentlige, ikke-offentlige oplysninger" om en virksomhed er oplysninger, som en fornuftig aktionær 
ville anse for at være vigtige i forhold til at træffe en beslutning om at købe eller sælge aktier. 
Eksempler på dette er endnu ikke-offentliggjorte økonomiske oplysninger eller oplysninger om 
virksomhedsresultater, fusioner eller opkøb, leverandør- eller kundeforhold, ændringer i den øverste 
ledelse og nye produkter. 

Hvad er insiderhandel? 
Insiderhandel sker, når en person med viden om væsentlige, ikke-offentlige oplysninger om en 
virksomhed bruger dem til at opnå gevinst eller undgå tab på aktiemarkedet. Det er muligt, at du har 
adgang til "insider"oplysninger om vores virksomhed eller andre virksomheder såsom VMware, 
SecureWorks, aktuelle eller potentielle leverandører, kunder eller opkøbsmål. Du er forpligtet til at holde 
disse oplysninger fortrolige, og du, dine familiemedlemmer og personer, som du har et personligt 
forhold til, må aldrig bruge denne type oplysninger til at handle med nogen virksomheders værdipapirer, 
herunder VMware og SecureWorks. På samme måde må du aldrig give aktieråd eller dele 
insideroplysninger med enhver anden person, som måtte bruge dem til at handle aktier. Selv hvis du 
ikke påtænker, at nogen vil bruge oplysningerne, ville deling af dem være i strid med dine 
fortrolighedsforpligtelser over for Dell Technologies og ville kunne medføre anklager om insiderhandel 
mod dig eller Dell Technologies. Der er alvorlige straffe for insiderhandler og -tips, herunder civilretlige 
søgsmål og strafferetlige sanktioner (såsom fængselsstraffe).

Vigtigste pointe: 

Brug af væsentlige, ikke-offentlige 
oplysninger til personlig gevinst eller 
deling med andre, så de kan opnå 
økonomisk gevinst, er forbudt i henhold 
til virksomhedspolitikken og er potentielt 
ulovlig.

Ressourcer:

• Politik om handel med værdipapirer

http://intranet.dell.com/dept/legal/Corporate/CorporatePolicies/Documents/Dell%20Technologies%20Inc%20%20-%20Securities%20Trading%20Policy.pdf


Resultater39Sådan får vi succes: Dell Technologies' Adfærdskodeks

Vi overholder love om bekæmpelse 
af bestikkelse og korruption

Dell Technologies er forpligtede til at vinde forretninger udelukkende på baggrund af vores produkters og 
løsningers meritter og integritet. Vi tolererer ikke bestikkelse eller korruption, uanset hvor vi befinder os, 
eller hvor vi gør forretninger. Bestikkelse og korruption er forbudt for både offentlige og private 
virksomheder, både i forhold til dette kodeks og Dell Technologies' politikker og standarder, men også, i 
visse lande, ved lov. 

Giv eller modtag ikke noget af værdi, som vil kunne opfattes som bestikkelse. Uagtet lokal praksis eller 
hvor stor konkurrencen er, skal du undgå alle aktiviteter, som ville være bestikkelse eller korruption eller 
kunne give indtryk af at være bestikkelse eller korruption. Dette er især tilfældet med medarbejdere og 
embedsmænd hos myndigheder, statsejede eller -kontrollerede virksomheder, politiske partier og 
internationale organisationer. Selvom du skal være særligt opmærksom, når du arbejder med offentlige 
virksomheder og deres medarbejdere, dækker mange love om bekæmpelse af bestikkelse – og dette 
Adfærdskodeks og Dell Technologies' politikker og standarder – også private virksomheder og 
medarbejdere. 

Der gælder komplekse regler for at give gaver, forplejning eller andre forretningserkendtligheder til 
embedsmænd og medarbejdere hos offentlige myndigheder eller delvist offentlige myndigheder. Det, som 
er tilladt til erhvervskunder, er muligvis ulovligt, når der gøres forretninger med offentlige myndigheder. 
Alle betalinger, udlæg, rabatter, markedsføringsudviklingsudgifter, prisnedslag, kreditter eller andre 
udvekslinger af penge til en kunde eller tredjepart skal være til legitime forretningsformål. 

Du skal fuldt ud overholde love om bekæmpelse af bestikkelse og korruption i de lande, hvor vi gør 
forretning, og den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), da Dell Technologies har hjemsted i 
USA. Disse love gælder for handlinger fra vores virksomhed, vores teammedlemmer og tredjeparter, som 
arbejder på vegne af os overalt i verden.

Alle spørgsmål vedrørende ovennævnte skal rettes til den juridiske afdeling.

Vigtigste pointe: 

Dell Technologies vinder forretninger, fordi 
vi har de bedste produkter og løsninger 
overalt i verden. Vi vinder aldrig forretninger 
ved at bestikke nogen – nogensinde. 
Modtag aldrig bestikkelse fra nogen – 
nogensinde. Bestikkelse er noget af værdi – 
såsom penge, forplejning, rejser, gaver, lån, 
velgørende donationer eller jobmuligheder – 
der tilbydes med et upassende formål eller 
for at vinde eller beholde forretninger. 

Ressourcer:

•  Global politik om bekæmpelse af 
korruption

http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Anticorruption%20Policy.pdf
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Anticorruption%20Policy.pdf


Resultater40Sådan får vi succes: Dell Technologies' Adfærdskodeks

Spørgsmål:  En kunde har spurgt, om jeg kan hjælpe hendes datter med at få et sommerpraktikophold hos Dell 
Technologies. Kunden fortalte mig også, at, som tak for at skaffe et praktikophold, ville kunden sikre, 
at en afventende aftale med Dell Technologies ville blive gennemført. Er det bestikkelse? 

Svar:  Ja. Bestikkelse er noget af værdi, herunder jobmuligheder, når det tilbydes med et upassende formål, som 
f.eks. et forsøg på at sikre en forretningstransaktion.

Spørgsmål:  Hvad er den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act? 

Svar:  FCPA er en amerikansk føderal lov, der forbyder virksomheder som Dell Technologies at bestikke 
udenlandske embedsmænd. Det er den mest almindeligt håndhævede lov om bekæmpelse af bestikkelse, og 
Dell Technologies og du skal overholde FCPA, da Dell Technologies er en virksomhed med hjemsted i USA. 
Du skal også overholde lovene om bekæmpelse af korruption i alle lande, som Dell Technologies gør 
forretninger i.

Spørgsmål:  For at understøtte en forretningsmulighed med en offentlig myndighed anmoder en partner om en 
rabat, der er højere og mere end det, der er kutyme for produktet og markedet. Er det bekymrende?

Svar:  Ja. En for stor margin, især i forbindelse med en offentlig handel, er en advarselslampe, da det kan være et 
middel til at skabe en bestikkelsesfond – en sidekonto, der findes til ulovlige formål, som f.eks. at betale 
bestikkelse. Du skal træffe yderligere sikkerhedsforanstaltninger i dette tilfælde og rådføre dig med 
økonomiafdelingen eller Global Ethics & Compliance.

Spørgsmål og svar



Resultater41Sådan får vi succes: Dell Technologies' Adfærdskodeks

Vi overholder handelslove

Handelslove anfører, at vi ikke må:

• eksportere produkter, tjenester, teknologi eller software, eller deltage i forbudte salg til lande under 
embargo eller til virksomheder, der har forbindelse til disse lande, som f.eks. ambassader eller 
banker – selv hvis virksomheden befinder sig uden for landet, der er underlagt embargo;

• levere vores produkter til forbudte slutanvendelser (såsom terroristaktiviteter, missilteknologi og 
spredning af nukleare, kemiske eller biologiske våben);

• levere vores produkter til forbudte slutbrugere (såsom parter, der er underlagt OFAC-sanktioner); 
eller 

• afsende, overføre eller offentliggøre produkter, teknologi eller software, der kræver en eksportlicens, 
uden at indhente den relevante autorisation. 

Når vi importerer, skal vi udvise rimelig omhu i alle toldsager for at sikre, at vi klassificerer, 
værdiansætter, fastlægger oprindelseslandet for og opgiver alle oplysninger, der skal angives til 
toldmyndighederne, nøjagtigt. Vi forventer, at vores partnere udviser den samme indstilling dertil. 

Vigtigste pointe: 

Dell Technologies driver forretning 
overalt i verden og overholder gældende 
love vedrørende import eller eksport af 
varer, tjenester, software og teknologier, 
herunder amerikanske økonomiske love og 
bestemmelser og om handelssanktioner 
i alle lande, hvor Dell Technologies gør 
forretning.

Ressourcer:

• Global politik om handelsoverensstemmelse

http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Trade%20Compliance%20Policy.pdf


Resultater42Sådan får vi succes: Dell Technologies' Adfærdskodeks

Spørgsmål:  En Dell Technologies-forhandler spurgte mig, om det ville være tilladt, at Dell Technologies 
kunne levere produkter til et land, der er underlagt embargo. Jeg er ikke sikker på, om Dell 
Technologies har tilladelse til at gøre dette. Hvad skal jeg gøre? 

Svar:  Gør opmærksom på det! Kontakt Global Trade Compliance, hvis du har bekymringer eller spørgsmål. 
Med en korrekt tilladelse – og kun med en korrekt tilladelse – må Dell Technologies hjælpe en kunde 
i et land, der er underlagt amerikanske økonomiske sanktioner.

Spørgsmål:  En kunde ønsker at lægge en ordre, som er til fordel for en militærslutbruger i EMA (Det 
Europæiske Lægemiddelagentur). Jeg har svært ved at indsamle flere oplysninger om denne 
specifikke ordre, og jeg kan ikke bekræfte, hvem slutbrugeren er, eller hvad de har til hensigt 
at bruge produktet til. Hvad skal jeg gøre? 

Svar:  Gør opmærksom på det! Kontakt Global Trade Compliance, hvis du har bekymringer eller spørgsmål. 
Husk, at Dell Technologies ikke må sælge til enkeltpersoner eller virksomheder, hvis vi ved eller 
mistænker, at de vil bruge Dell Technologies' produkter, software, tjenester eller teknologier til 
bestemte forbudte slutanvendelser, som f.eks. terrorhandlinger eller udvikling, design, fremstilling 
eller produktion af missiler eller nukleare, kemiske eller biologiske våben. 

Spørgsmål:  Kan vi sælge produkter eller konsulenttjenester til den iranske ambassade i Tyskland, da den 
befinder sig i et land, som ikke er underlagt embargo? 

Svar:  Nej. Selv hvis landet, der er underlagt embargo, har base i et land, som ikke er underlagt embargo, er 
det stadig forbudt. Salg af produkter, tjenester, software eller andre løsninger er alle forbudte, da 
det stadig er en økonomisk transaktion mellem Dell Technologies og et land, der er underlagt 
embargo, uanset hvad der købes. På samme måde, hvis en bank har hovedkvarter i et land, der er 
underlagt embargo, men den har en bankfilial et andet sted, kan vi ikke sælge til den bankfilial på det 
sted, der ikke er underlagt embargo. Har du spørgsmål, skal du kontakte Global Trade Compliance.

Spørgsmål og svar



Resultater43Sådan får vi succes: Dell Technologies' Adfærdskodeks

Vi forhindrer tyveri og bedrageri

Vi ved alle, at tyveri er at tage noget, som ikke tilhører dig uden tilladelse. Dette kan omfatte, at der 
fysisk tages noget, f.eks. penge eller ejendom, eller det kan gøres gennem andre metoder, f.eks. 
dokumentfalsk, underslæb eller bedrageri. Bedrageri er en form for tyveri ved vildledelse. Det er at få 
nogen til at tro (ved hjælp af ord eller handlinger eller ved at skjule vigtige oplysninger) noget, som ikke 
er sandt, med det formål at få dem til at handle (eller afstå fra at handle), hvilket resulterer i, at de lider 
økonomisk skade. 

Alle, som deltager i, eller hjælper andre med tyveri eller bedrageri i forbindelse med deres stillinger hos 
Dell Technologies, vil være underlagt disciplinærstraffe op til og med opsigelse og vil også være 
underlagt retsforfølgelse. Hjælp med at beskytte Dell Technologies' aktiver og omdømme ved at holde 
øje med alle former for bedrageriske aktiviteter mod Dell Technologies, vores teammedlemmer, kunder, 
interessenter, forretningspartnere eller andre aktionærer, og rapportér mistænkelig adfærd med det 
samme.

Vigtigste pointe: 

Tyveri og bedrageri er lovovertrædelser 
og tolereres ikke. Når teammedlemmer 
stjæler eller begår bedrageri i deres 
arbejde for Dell Technologies, skader det 
vores brand og belaster os alle.



Resultater44Sådan får vi succes: Dell Technologies' Adfærdskodeks

Vi forhindrer hvidvask af penge 
og finansiering af terrorisme

Vi overholder alle love, der har til formål at forhindre kriminel virksomhed, og beskytter den nationale 
sikkerhed i de lande, hvor vi gør forretning.

Hvidvask af penge er den proces, hvorved penge, der skabes fra kriminelle aktiviteter, som f.eks. 
narkosmugling, flyttes gennem lovlige forretninger for at skjule deres kriminelle oprindelse. 
Terrorfinansiering henviser til finansieringen af terroraktiviteter og kan komme fra legitime eller kriminelle 
kilder.Du må aldrig bevidst hjælpe med hverken hvidvask af penge eller finansiering af terror, og du skal 
træffe foranstaltninger til at forhindre utilsigtet brug af Dell Technologies' forretningsaktiviteter til disse 
formål. Du skal være opmærksom og udvise god dømmekraft, når du arbejder med kunder eller 
forretningspartnere.Du skal vide, hvem de er, hvilken form for forretning de driver, og hvor deres penge 
kommer fra. Du skal med det samme rapportere enhver usædvanlig eller mistænkelig aktivitet såsom 
forsøg på at betale med kontanter eller fra en usædvanlig finansieringskilde, aftaler, der omfatter 
overførsel af midler til eller fra lande eller virksomheder, der ikke har relation til transaktionen eller 
kunden, usædvanligt indviklede aftaler, der ikke afspejler et reelt forretningsformål, eller forsøg på at 
undgå krav til registrering eller rapportering.

Vigtigste pointe: 

Dell Technologies træffer foranstaltninger 
til at forhindre ulovlig brug af sine 
forretningsaktiviteter til hvidvask af 
penge og finansiering af terrorisme 
ved at identificere vores kunder, deres 
forretningsaktiviteter, og hvor deres 
penge kommer fra samt at rapportere 
mistænkelige transaktioner.



Resultater45Sådan får vi succes: Dell Technologies' Adfærdskodeks

Vi rejser og forbruger ansvarligt

Dell Technologies' midler må kun bruges til legitime forretningsformål. Du skal følge virksomhedens 
politikker vedrørende udgiftsgrænser, brugen af virksomhedens kreditkort, foretrukne rejsebureauer, 
nødvendige godkendelser fra ledelsen, kvitteringer, udgiftsrapporter og andre rejserelaterede forhold. Det 
forventes, at du sandfærdigt, nøjagtigt og fuldstændigt registrerer rejse- og forplejningsudgifter.

Anmodninger om refusion af udgifter skal være ærlige og nøjagtige. Vi bruger aldrig Dell Technologies' 
midler til personlige rejser eller underholdning eller til at supplere personlig indkomst. Når du er involveret 
i Dell Technologies' forretninger, må du aldrig besøge steder, som ville påvirke Dell Technologies negativt, 
eller som ikke er i overensstemmelse med vores værdier, som f.eks. sexorienterede etablissementer. 
Udgifter, der pådrages i disse etablissementer, refunderes ikke. Disse steder er ikke acceptable til 
forretningsunderholdning, selv hvis udgifterne ikke indsendes til refusion.

Læs Global politik om rejser og udgifter for flere oplysninger om disse regler og retningslinjer vedrørende 
udgifter, som kan refunderes.

Vigtigste pointe: 

Teammedlemmer forventes at handle 
i overensstemmelse med politikker og 
registrere rejse- og indkvarteringsudgifter 
sandfærdigt, nøjagtigt og fuldstændigt.

Ressourcer:

• Global politik om rejser og udgifter

http://intranet.dell.com/sites/PAL/GOWWP/PRO.WWPGP.GlobalTandE_Policy.PAL.docx


Vi tror på, at vores ønske om succes altid skal styres 
af integritet.

Vi mener, at når vi er en ansvarlig virksomhedsborger, hjælper det os 

med at skabe tillid hos vores kunder og andre interessenter og motiverer 

teammedlemmer til at træffe de rette valg for vores forretning, vores 

samfund og vores planet.

Integritet



Integritet47Sådan får vi succes: Dell Technologies' Adfærdskodeks

Vi undgår interessekonflikter

Du skal undgå alle aktiviteter eller personlige interesser, der skaber eller kunne give indtryk af at skabe 
en konflikt mellem dine interesser og Dell Technologies' interesser, eller som måtte gå ud over, eller kan 
give indtryk af at gå ud over, din evne til at udføre arbejde objektivt og effektivt. 

Almindelige interessekonfliktområder      

Personlige forhold: Du bør ikke være involveret i nogen ansættelsesrelaterede beslutninger – som f.
eks. ansættelse, lønninger, evaluering eller forfremmelse – mht. et familiemedlem eller nogen, som du 
har et romantisk forhold til.

Ansættelse, forretningseventyr og investeringer uden for arbejdet: Sekundært arbejde, 
forretningseventyr eller andre kommercielle eller finansielle aktiviteter uden for arbejdet må ikke fjerne 
dine forpligtelser over for Dell Technologies. Du må aldrig være ansat i eller deltage i nogen anden 
aktivitet uden for arbejdet, der konkurrerer med Dell Technologies, er i strid med din diskretionspligt 
eller andre forpligtelser over for Dell Technologies, eller som er ulovlige, amoralske eller som på anden 
måde kunne påvirke Dell Technologies negativt.

Kontraktindgåelse: Vi vælger altid leverandører og forretningspartnere, som tjener Dell Technologies' 
bedste interesser. Du må ikke tage del i nogen beslutninger, der vedrører nuværende eller potentielle 
forretningsforhold mellem Dell Technologies og din anden arbejdsgiver, personlige forretnings eventyr 
eller virksomheder, hvor du eller et familiemedlem har en betydelig økonomisk investering i eller arbejder 
for en offentlig myndighed. 

Bestyrelsesarbejde og ledelsesstillinger uden for arbejdet: Dell Technologies' teammedlemmer må 
ikke deltage i bestyrelsesarbejde uden for arbejdet i kommercielle virksomheder, uanset om det er 
børsnoterede eller private virksomheder. Der er dog den sjældne undtagelse, at medlemmer af Dell 
Technologies' øverste ledelsesteam og visse ledende vicedirektører kan anmode om at sidde i 
bestyrelsen for en kommerciel virksomhed, hvis de strengt overholder Dell Technologies' Global politik 
om interessekonflikt og med godkendelse fra Dell Technologies' administrerende direktør. At deltage i 
bestyrelsesarbejde for en almennyttig organisation er generelt tilladt, men skal også overholde Dell 
Technologies' Global politik om interessekonflikt. 

Vigtigste pointe: 

Et teammedlems aktiviteter kan, tilsigtet 
eller utilsigtet, skabe en interessekonflikt 
eller give indtryk af uhensigtsmæssig 
adfærd. 

Ressourcer:

• Global politik om interessekonflikt

•  Global politik om familiære, romantiske 
eller andre forhold

http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Conflicts%20of%20Interest%20Policy.pdf
http://intranet.dell.com/dept/hr/Global/HR4HR/Policies/EmployeeRelations/Policies_All/Family_Romantic_Other_Relationships.pdf
http://intranet.dell.com/dept/hr/Global/HR4HR/Policies/EmployeeRelations/Policies_All/Family_Romantic_Other_Relationships.pdf


Integritet48Sådan får vi succes: Dell Technologies' Adfærdskodeks

Spørgsmål:  Jeg er blevet bedt om at deltage som fagspecialist for et betalt forskningsnetværk. Er det 
tilladt?

Svar:  Nej. Dell Technologies tillader ikke, at nuværende teammedlemmer deltager i den form for betalt 
arbejde uden for arbejdet, da der er alt for stor risiko for, at Dell Technologies' fortrolige oplysninger 
udveksles mellem parterne. For at sikre, at dette undgås, skal teammedlemmer, der ønsker at deltage i 
konsulentaktiviteter, søge om tilladelse gennem Global Ethics & Compliance eller den juridiske 
afdeling, for at sikre, at disse muligheder er tilladte.

Spørgsmål og svar



Integritet49Sådan får vi succes: Dell Technologies' Adfærdskodeks

Vi giver og modtager gaver og 
gæstfrihed på passende vis

Rimelige gaver, forplejning og andre forretningserkendtligheder kan være passende til at skabe goodwill, 
men det må aldrig bruges til at påvirke din eller en kundes forretningsbeslutning eller underminere 
integriteten af vores forretningsforhold. 

Modtage gaver:        
Selvom symbolske gaver og forretningserkendtligheder (men aldrig kontanter eller modstykker til 
kontanter) er acceptable under visse begrænsede omstændigheder, må du aldrig anmode om eller 
modtage fysiske eller immaterielle personlige goder af nogen art, som gives – enten udtrykkeligt eller 
underforstået – til gengæld for at sikre Dell Technologies' forretninger eller give favorable 
forretningsbetingelser, eller som måtte skabe eller give indtryk af at skabe en følelse af forpligtelse fra din 
eller Dell Technologies' side med hensyn til giveren. Vi modtager aldrig gaver eller forplejning, som er 
ulovlig, amoralsk eller som ville stille Dell Technologies i et negativt lys. 

Give gaver:         
Der må kun gives gaver som passende forretningserkendtligheder for at forbedre forhold, og aldrig for på 
upassende vis at påvirke forretningsbeslutninger. Når det er passende at give gaver, bør du kun tilbyde 
gaver og forplejning til partnere, kunder eller andre tredjeparter til lovlige forretningsformål, og når gaven, 
forplejningen eller forretningserkendtligheden er rimelig i mængde, i god smag og i overensstemmelse 
med Dell Technologies' Global politik om gaver og forplejning. Gaver, forplejning og 
forretningserkendtligheder må aldrig være i form af kontanter eller modstykker til kontanter, og det må 
kun gives til de personer, som har tilladelse til at modtage gaven i henhold til love og politikker, der er 
gældende for dem.Der gælder ofte mere restriktive regler, når der gives gaver til bestemte typer kunder, 
som f.eks. embedsmænd eller ansatte hos offentlige myndigheder eller delvist offentlige myndigheder, 
som kan omfatte kunder i sundhedssektoren, forsyningsvirksomheder eller uddannelsesinstitutioner. Følg 
altid de mest restriktive, gældende regler, og rådfør dig med den lokale juridiske afdeling, når du er i tvivl.

Vigtigste pointe: 

Gaver og forplejning må kun gives og 
modtages på en ansvarlig måde og må 
aldrig bruges til at påvirke en 
forretningsbeslutning.

Ressourcer:

• Global politik om gaver og forplejning 

http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Gifts%20and%20Hospitality%20Policy.pdf


Integritet

Spørgsmål og svar

50Sådan får vi succes: Dell Technologies' Adfærdskodeks

Spørgsmål:  Jeg vil gerne give fripas til en offentlig myndighedskunde til Dell EMC World. Er dette tilladt? 

Svar:  Muligvis. Gaver eller forplejning til offentlige myndigheder i forbindelse med fremvisningen  af Dell 
Technologies' produkter og tjenester kan være tilladt i visse geografiske områder. Du skal dog altid 
rådføre dig med Global Ethics & Compliance for at sikre, at det er acceptabelt i dette tilfælde via 
ethics@dell.com 

Spørgsmål:  Der gælder særlige regler, når der gives gaver og forplejning til en offentlig myndighed eller en 
delvist offentlig myndighed, også kaldet "Offentlige kunder". Hvem er en kunde fra en offentlig 
myndighed eller delvist offentlig myndighed? 

Svar:  En "Offentlig kunde" er defineret i Dell Technologies' Global politik om gaver og forplejning. Offentlige 
kunder omfatter ansatte i den amerikanske eller andre landes centrale, statslige eller provinsielle 
regeringer, men kan også omfatte medarbejdere på uddannelsesinstitutioner, hospitaler eller andre 
virksomheder, der ejes eller finansieres af offentlige myndigheder, f.eks. olievirksomheder eller 
luftfartselsskaber. 

 

mailto:ethics%40dell.com?subject=


Integritet51Sådan får vi succes: Dell Technologies' Adfærdskodeks

Vi giver og deltager i velgørende 
bidrag og aktiviteter

Dell Technologies er stolt af vores teammedlemmers gavmildhed og opfordrer dig til at bruge din tid, 
talent og energi på at støtte velgørenheder og velgørende organisationer, forudsat at de ikke er i konflikt 
med Dell Technologies' interesser eller påvirker Dell Technologies negativt.Brugen af Dell Technologies' 
ressourcer til velgørende aktiviteter samt afspadsering til både samfundsprogrammer, der er sponsoreret 
af Dell Technologies, og personlige velgørende aktiviteter, skal overholde Dells politik om donationer.

Dell Technologies giver kun bidrag til bestemte, kvalificerede almennyttige organisationer. Det er muligt, 
at Dell Technologies anmoder dig om velgørende bidrag. Uanset om anmodningen omfatter 
pengedonationer, nyt eller brugt computerudstyr, tjenester, software, eventsponsorering eller andet af 
værdi, skal alle velgørende organisationer være i overensstemmelse med gældende love og Dell 
Technologies' politik om velgørende donationer, som findes på Dell's websted for donationer, og være 
forhåndsgodkendt af Dell Technologies' donationsteam.

Vigtigste pointe: 

Dell Technologies giver velgørende bidrag, 
der er i overensstemmelse med vores 
donationsmål, og opfordrer teammedlemmer 
til at støtte deres lokalsamfund gennem 
passende frivillige aktiviteter. 

Ressourcer:

• Dell's websted for donationer

•  Websted til anmodning om brug af 
faciliteter

https://dell.yourcause.com/home#/engagement/3504c085-46b1-4edc-bfe9-e7d2b68d8eef
http://intranet.dell.com/facilities/global/Pages/global/service_request.htm
http://intranet.dell.com/facilities/global/Pages/global/service_request.htm
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Spørgsmål:   Er indsamlinger tilladte for at samle penge ind til en Dell Technologies' Signature Program-partner? 

Svar:  Ikke i arbejdstiden, da det forstyrrer arbejdet. Det anbefales, at du gør dette i løbet af pauserne og/eller 
frokostpausen. Der er ikke brug for godkendelse under pauser og frokostpause, medmindre der er brug for 
plads- og opsætningsgodkendelser fra Facilities.  

Spørgsmål:  Hvortil skal jeg sende anmodninger fra organisationer, der ønsker at bruge Dell Technologies' og/eller Dell 
EMC logoet? 

Svar:  Alle anmodninger om brug af Dell Technologies' logoer af tredjeparter skal sendes til brand@dell.com 

Spørgsmål:  Hvem skal jeg kontakte for at reservere Dell Technologies' faciliteter til at afholde et onsite arrangement? 

Svar:  Du skal anmode om godkendelse fra facilitetsteamet for at afholde et arrangement onsite. Du kan finde flere 
oplysninger på webstedet til anmodning om brug af faciliteterne. 

mailto:brand%40dell.com?subject=


Integritet53Sådan får vi succes: Dell Technologies' Adfærdskodeks

Vi støtter politisk arbejde

Vi opfordrer dig til at være en ansvarlig borger og deltage i medborgerlige og politiske aktiviteter som det 
måtte være hensigtsmæssigt i dit hjemland og samfund, forudsat at dine aktiviteter er lovlige og 
respektfulde.  Aktiviteter skal udføres i din fritid og for egen regning. Dell Technologies' midler eller 
aktiver, herunder faciliteter, udstyr eller varemærker, må ikke bruges i forbindelse med personligt politisk 
arbejde eller interesser. 

Du skal være omhyggelig med at sikre, at du ikke giver indtryk af, at Dell Technologies støtter eller viser 
sin tilslutning til nogen kandidat, kampagne eller politisk sag, som du er personligt involveret i. Overhold 
alle love, som de måtte vedrøre virksomheders og enkeltpersoners mulighed for at yde politiske bidrag 
eller deltage i lobbyarbejde eller anden kommunikation med offentlige myndigheder eller politiske 
kampagneaktiviteter. 

Dell Technologies giver ikke politiske virksomhedsbidrag, også selvom det er lovligt at gøre det. Når du har 
spørgsmål om offentlig politik eller et politisk anliggende, der vedrører Dell Technologies, skal du kontakte 
dit team for offentlige anliggender først.

Spørgsmål og svar: 

Spørgsmål:  Jeg har en god ven, som stiller op i politik, og han har spurgt, om jeg vil bakke ham op ved et 
vælgermøde, der holdes uden for arbejdstiden. Er det et problem?

Svar:  Nej. Du skal blot sørge for at gøre det klart, at din opbakning er din egen personlige holdning, og at du 
ikke taler på vegne af Dell Technologies.

Vigtigste pointe: 

Teammedlemmer må ikke kommunikere 
med embedsmænd om politiske 
anliggender, der vedrører Dell 
Technologies, eller påstå at repræsentere 
Dell Technologies over for politikere, 
undtagen hvis det er godkendt eller anvist 
af teamet for offentlige anliggender. 
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Vi gør opmærksom på problemer 
og bekymringer

Hvis du har viden om eller mistænker en overtrædelse af gældende love eller bestemmelser af dette 
Adfærdskodeks eller en politik, eller har formodning om en uetisk, ulovlig eller mistænkelig adfærd, skal du 
med det samme rapportere det.

Der er mange måder, hvorpå du kan stille spørgsmål og gøre opmærksom på bekymringer: 

• din leder; 

• et medlem af ledelsen;

• HR-afdelingen;

• Juridisk afdeling;

• Global Ethics & Compliance; eller 

•  Etisk helpline via telefon eller online via Ethicsline til rapportering af dine bekymringer fortroligt eller 
anonymt, hvor loven tillader det.

Dell Technologies tolererer ikke repressalier mod nogen, som rapporterer formodet ureglementeret adfærd 
eller hjælper med en undersøgelse eller revision i god tro. Hvis du tror, at der er nogen, der udøver 
repressalier mod dig, eller at der udføres en undersøgelse uretmæssigt, skal du rapportere det med det 
samme ved hjælp af en af rapporteringskanalerne, der er anført herover.

Vigtigste pointe: 

Hvis du kender til eller mistænker en 
overtrædelse af gældende love eller 
bestemmelser, dette Adfærdskodeks eller 
politik, er det dit ansvar at rapportere det 
med det samme.

Ressourcer:

• Etisk helpline (online eller telefon) 

•  Global politik om at gøre opmærksom på 
og undersøge potentielle overtrædelser 
af etik og overholdelse samt 
bekæmpelse af repressalier

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/43926/index.html
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Policy%20on%20Raising%20and%20Investigating%20Potential%20Ethics%20and%20Compliance%20Violations%20and%20Anti-Retaliation.pdf
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Policy%20on%20Raising%20and%20Investigating%20Potential%20Ethics%20and%20Compliance%20Violations%20and%20Anti-Retaliation.pdf
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Policy%20on%20Raising%20and%20Investigating%20Potential%20Ethics%20and%20Compliance%20Violations%20and%20Anti-Retaliation.pdf
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Policy%20on%20Raising%20and%20Investigating%20Potential%20Ethics%20and%20Compliance%20Violations%20and%20Anti-Retaliation.pdf
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Vi undersøger og tager hånd om 
bekymringer

Global Ethics & Compliance er ansvarlige for at føre tilsyn med interne undersøgelser om formodet 
etik- og overholdelsesrelateret ureglementeret adfærd i henhold til dette Adfærdskodeks og relaterede 
politikker og standarder. Du må ikke blande dig i interne undersøgelser eller gå i gang med din egne 
undersøgelser. Du skal i stedet med det samme gøre opmærksom på etik- og overholdelsesspørgsmål og 
samarbejde fuldt ud med enhver virksomhedsgodkendt intern undersøgelse.  

Alle undersøgelser og resulterende korrigerende handlinger udføres under overholdelse af lokal lov, 
gældende politikker og standarder i Dell Technologies og alle påkrævede krav til medarbejderes 
repræsentantkonsultation. Det forventes, at du samarbejder i forbindelse med interne undersøgelser, 
revisioner, revisionsgennemgange eller vejledninger fra Dell Technologies' advokater i forbindelse med 
sagsanlæg eller procedurer fra offentlige myndigheder. Dell Technologies træffer alle rimelige 
foranstaltninger til at holde oplysninger vedrørende en undersøgelse fortrolige, og du skal holde 
undersøgelsesoplysninger fortrolige og ikke dele sådanne oplysninger med andre end 
undersøgelsesteamet, medmindre du er specifikt skriftligt autoriseret til at gøre det.

Repressalier mod noget teammedlem fra Dell Technology for at rapportere et etikproblem eller deltagelse 
i en godkendt virksomhedsundersøgelse er strengt forbudt og tolereres ikke. Teammedlemmer, der 
deltager i sådanne repressalier, vil være underlagt disciplinering op til og med afskedigelse.  

Vigtigste pointe: 

Alle undersøgelser og resulterende 
korrigerende handlinger udføres under 
overholdelse af lokal lov og gældende 
politikker og standarder i Dell Technologies.

Ressourcer:

• Etisk helpline (online eller telefon) 

•  Global politik om at gøre opmærksom på 
og undersøge potentielle overtrædelser 
af etik og overholdelse samt 
bekæmpelse af repressalier

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/43926/index.html
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Policy%20on%20Raising%20and%20Investigating%20Potential%20Ethics%20and%20Compliance%20Violations%20and%20Anti-Retaliation.pdf
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Policy%20on%20Raising%20and%20Investigating%20Potential%20Ethics%20and%20Compliance%20Violations%20and%20Anti-Retaliation.pdf
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Policy%20on%20Raising%20and%20Investigating%20Potential%20Ethics%20and%20Compliance%20Violations%20and%20Anti-Retaliation.pdf
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Policy%20on%20Raising%20and%20Investigating%20Potential%20Ethics%20and%20Compliance%20Violations%20and%20Anti-Retaliation.pdf
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Vi træffer værdibaserede 
beslutninger

PULSE-modellen er en enkel, tydelig gennemgangsmodel, når du skal træffe svære beslutninger. 

Pause
Hold en pause for at 
reflektere over dit 
synspunkt 

Brug et par minutter på at 
overveje, hvor du er og dit 
syn på situationen. Det 
virker åbenlyst, at du skal 
tage dig tid til at reflektere 
over situationen, men 
uanset om det er åbenlyst 
eller ej, skynder vi os ofte 
videre, når vi er pressede, 
og træffer hurtige 
beslutninger baseret på 
vores ønske om at 
håndtere problemer 
hurtigt.

Use (Brug)

Brug vores værdier, 
politikker og juridiske 
overvejelser til at finde 
en løsning 

Brug vores værdier, 
politikker og loven til at 
overveje løsninger.  Spørg 
dig selv:

• Er det lovligt?

• Overholder det vores 
politikker?

• Afspejler det vores 
værdier og etiske 
principper?

• Respekterer det vores 
medarbejdere, 
interessenter, kunder, 
partnere, samfund og 
planeten?

Select (Vælg)

Vælg den valgmulighed, 
der passer bedst  

Du er nu i en position, hvor 
du kan bruge din erfaring, 
undervisning og intuition. 
Men konteksten til at 
vælge den bedste løsning 
er nu baseret på et klart 
overblik over situationen, 
de iboende risici og en 
række alternative 
løsninger.

Look (Se)

Se på alternative 
løsninger  

I situationer, hvor der er 
identificerbare risici, 
konkurrerende værdier, og 
dynamiske problemer, skal 
du aldrig træffe den første 
(og den mest åbenlyse) 
beslutning.  Overvej 
alternativer, og tænk på 
risiciene, de anvendte 
værdier (eller ikke-
anvendte), og hvordan din 
beslutning vil anvende 
svarene fra forrige trin 
effektivt?

Explain (Forklar)

Forklar din beslutning 
tydeligt og ærligt 

Tag dig tid til at forklare 
din beslutning til de 
vigtigste interessenter, 
som vil blive påvirket af 
beslutningen. Din viden 
om, at du kommer til at 
forklare din beslutning, vil 
uundgåeligt påvirke den 
beslutning, du træffer. 
Gennemsigtighed er en 
udfordring, som vi husker 
på, mens PULSE-
processen gennemgås.



Yderligere 
ressourcer
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Muligheder for rapportering

Global Ethics & Compliance 
Ethics@dell.com for forespørgsler (ikke anonymt).

Dell Technologies Ethicsline (telefoniske eller online rapporteringsmuligheder) 
Dell-ethicsline.com (anonymt, hvor tilladt ved lov)

Kontoret for Cybersecurity (formodet forkert håndtering af oplysninger)
Cybersecurity@dell.com

Kontoret for sikkerhed
Security@dell.com

Bestyrelsens auditkomite 
Board_of_Directors@dell.com

Dell Technologies' CFO  
Chief_Financial_Officer@dell.com

Eskaleringer vedrørende produktsikkerhed  
Product_Safety_Escalations@dell.com

mailto:Ethics%40Dell.com?subject=
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/43926/index.html
mailto:Cybersecurity%40dell.com?subject=
mailto:Security%40dell.com?subject=
mailto:Board_of_Directors%40Dell.com?subject=
mailto:Chief_financial_officer%40Dell.com?subject=
mailto:Product_Safety_Escalations%40dell.com?subject=
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Frafald og ændringer

Vores Adfærdskodeks er blevet godkendt af Dell Technologies' bestyrelse. Alle betydelige ændringer til 
Adfærdskodekset skal godkendes af bestyrelsen eller en relevant bestyrelseskomite. En anmodning om et 
frafald af en bestemmelse i vores Adfærdskodeks for enhver Dell Technologies' direktør eller 
bestyrelsesmedlem skal indsendes til Global Ethics & Compliance og godkendes af vores bestyrelse. 

Denne version af Dell Technologies' Adfærdskodeks blev godkendt af bestyrelsen i september 2017.


