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Boodschap van 
onze CEO
Integriteit is belangrijk. Het is belangrijk voor onze klanten, partners, collega’s en gemeenschappen. 
En het is bijzonder belangrijk voor mij.

Wij zijn al sinds jaar en dag een bedrijf met enthousiaste en hard werkende medewerkers. Het is een 
van de redenen waarom we successen blijven boeken in een industrie die wordt gekenmerkt door 
verandering.

Maar dat komt ook omdat we al even enthousiast zijn over de manier waarop we ons werk doen. Wij 
handelen met integriteit en in overeenstemming met de letter en de geest van de wet. Wij streven 
ernaar om goede en ethische keuzes te maken die onze klanten ten goede komen, onze 
gemeenschappen verbeteren en onze teamleden inspireren.

Onze Gedragscode is in feite de globale gids voor zakendoen bij Dell Technologies, en het is de taak 
van alle medewerkers in alle functies, op elk niveau en op elke locatie deze Gedragscode te kennen 
en er elke dag weer naar te handelen. Onze leidinggevenden in het bijzonder hebben de 
verantwoordelijkheid om met integriteit te leiden, en wel op een dusdanige manier die de reputatie 
van ons team en onze onderneming veilig stelt en zelfs verbetert.

Bij Dell Technologies is integriteit is geen optie. Integriteit is wie we zijn. Bedankt voor het volgen van 
onze Code, het naleven van onze waarden en het verwezenlijken van onze doelstelling.

Michael Dell  
Bestuursvoorzitter en CEO
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Wij winnen door ons aan 
de Gedragscode te houden
Onze Gedragscode, “Hoe wij winnen”, biedt houvast bij het uitvoeren van onze dagelijkse activiteiten 
voor Dell Technologies in overeenstemming met onze cultuur en waarden, en conform de letter en de 
geest van alle toepasselijke wetten. Onze Code geldt voor ons allemaal. Iedereen moet zich aan de 
Gedragscode van Dell Technologies houden en aan de policy’s en standaarden die voortvloeien uit onze 
Code. Hiermee bedoelen we leidinggevenden, managers en medewerkers van Dell Technologies en haar 
dochterondernemingen (tenzij de dochteronderneming een eigen Gedragscode heeft). Het niet volgen 
van de Code kan leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder in ernstige gevallen beëindiging van 
het dienstverband, in overeenstemming met de lokale wetgeving. Zorg dat u de Code kent, alsmede de 
policy’s en standaarden die voor u in uw functie gelden. Natuurlijk bieden onze Code en policy’s geen 
oplossing voor elke mogelijke situatie, zodat u uw beoordelingsvermogen dient te gebruiken en hulp 
dient te zoeken als u vragen hebt of niet zeker weet wat de juiste manier van handelen is. Wij 
verwachten ook dat onze tijdelijke werknemers, agenten en alle andere personen die namens Dell 
Technologies handelen, zich aan dezelfde hoge standaarden houden.

Onze Code is een wereldwijde Code. Dell Technologies is gevestigd in de Verenigde Staten en dient 
zich dus te houden aan alle toepasselijke wetten voor in de V.S. gebaseerde ondernemingen. We zijn er 
trots op teamleden uit de hele wereld in dienst te hebben en klanten over de hele wereld te dienen. 
Daarom moeten wij voldoen aan de wetten van de V.S. en de wetten van alle andere landen waarin we 
zaken doen. In de zeldzame gevallen waarin blijkt dat de lokale wetgeving in strijd is met de wetten van 
de V.S., dient u contact op te nemen met de juridische afdeling of Global Ethics & Compliance voor 
advies.

Onze Code schrijft één consistente wereldwijde standaard voor. Hoewel we culturele verschillen 
respecteren, dienen we ons aan onze Code te houden wanneer een lokaal gebruik of zakelijke praktijk in 
strijd is met de Code. Maar wanneer iets is toegestaan of verplicht volgens onze Code, maar de lokale 
wetgeving schendt, dienen we ons aan de lokale wetgeving te houden. Uiteindelijk moeten we ons 
allemaal aan één wereldwijde standaard houden : wij winnen met integriteit! 
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Wij tonen onze 
betrokkenheid
Wij moeten allemaal onze betrokkenheid bij onze cultuur en waarden tonen door te bevestigen dat we de Code 
hebben gelezen, dat we deze begrijpen en dat we beloven ons eraan te houden. Dit moeten we doen wanneer 
we in dienst treden en we dienen deze betrokkenheid jaarlijks te bevestigen. Let op : de Code is geen 
arbeidscontract en Dell Technologies kan enkele of alle bepalingen van de Code, evenals gerelateerde policy’s en 
standaarden, op elk moment interpreteren, wijzigen of intrekken.
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Wij spreken ons uit en beschermen 
personen die dat doen
Spreek u uit en meld eventuele zorgen.

Zwijg niet als u een ethisch probleem hebt of vermoedt dat iemand betrokken is bij illegale of onethische 
activiteiten. Neem contact op met uw leidinggevende, bel de Ethics Helpline, dien een online melding in 
via de op de Ethicsline website, stuur een e-mail naar ethics@dell.com of gebruik een van de andere 
bronnen en meldingskanalen die worden beschreven in de Code. Dell Technologies tolereert geen 

vergelding tegen personen die in goed vertrouwen een ethisch proces in gang zetten, eraan meedoen, 
vragen stellen of zorgen uiten. Teamleden en leidinggevenden zijn verplicht mee te werken aan en de 
waarheid te spreken tijdens bedrijfsonderzoeken en dienen de instructies van de juridische afdeling, 
Human Resources en Global Ethics & Compliance op te volgen tijdens dergelijke onderzoeken.

Resources :

• Ethics Helpline (web or phone)
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Wij volgende 
Code
De Code is niet iets wat u even een keertje doorleest. De Code schrijft voor hoe wij onze waarden in 
praktijk brengen. Iedereen dient de Code te lezen en te begrijpen hoe deze van toepassing is op zijn 
of haar werkzaamheden bij Dell Technologies. Elk onderwerp heeft een Belangrijk punt om u te 
helpen de informatie toe te passen. Waar nodig, zijn koppelingen naar veelgestelde vragen, policy’s 
en tools opgenomen voor verdere informatie.

Mocht u vragen hebben over een onderwerp in de Code, praat dan met uw leidinggevende of neem 
contact op met Human Resources, de juridische afdeling of Global Ethics & Compliance.

Als aanvulling op de algemene richtlijnen van de Code heeft Dell Technologies meer specifieke 
policy’s en standaarden geïmplementeerd die wereldwijd van toepassing zijn, of juist in bepaalde 
regio’s of specifieke bedrijfseenheden, functies of afdelingen. 
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Leidinggevenden worden 
geacht de toon te zetten
Vooral als leiding geeft aan personen, hebt u een speciale verantwoordelijkheid om te leiden met 
integriteit. Het is niet voldoende om u zelf aan de wet en de ethische richtlijnen te houden. U dient ook 
positieve invloed uit te oefenen op uw teamleden, zodat deze hetzelfde doen. Dit vereist een 
uitgesproken en zichtbare betrokkenheid bij integriteit. U dient zich niet alleen te houden aan de wet, 
onze Code, policy’s en standaarden, u dient bovendien naleving en ethisch gedrag onder uw teamleden 
te stimuleren. Dit betekent voor u :

•  Wees een positief rolmodel. Geen woorden maar daden, dus zorg dat uit uw acties blijkt dat zakelijke 
doelstellingen belangrijk zijn, maar dat deze nooit ten koste mogen gaan van de naleving van wettelijke 
voorschriften en ethische principes. Beide zijn haalbaar : we kunnen winnen met integriteit.

• Zet de goede toon. Ga gesprekken met uw teamleden over het belang van juridisch en ethisch handelen 
niet uit de weg. Leg uit hoe onze Code ons doel en onze waarden ondersteunt en ons succes garandeert. 
Grijp elke kans aan om belangrijke concepten tijdens teamvergaderingen te bespreken.

• Voltooi uw eigen training op het gebied van ethiek en compliance zorgvuldig en op tijd, en zorg dat 
uw teamleden dat ook doen.

• Zorg dat u de Code kent, alsmede de policy’s en standaarden die van toepassing zijn op uw 
organisatie. Implementeer en volg de complianceprocessen die ontwikkeld zijn om naleving te garanderen.

• Vier goede prestaties. Erken en beloon teamleden die in hun gedrag laten zien hoe belangrijk integriteit is.

• Creëer een omgeving waarin teamleden weten dat ze vragen kunnen stellen of zorgen kunnen uiten 
zonder bang te zijn voor represailles. Beantwoord vragen van uw teamleden en bespreek hun zorgen. 
Neem nooit represailles tegen iemand die te goeder trouw een kwestie meldt of die samenwerkt met 
interne onderzoeken en audits. En accepteer het niet als anderen dat doen.

• Houd passend toezicht op de naleving van de Code. Rapporteer gedrag waarvan u weet of zou moeten 
weten dat dit onwettig is of in strijd met de Code, policy’s of standaarden van Dell Technologies.

Belangrijk punt : 

uw teamleden volgen uw voorbeeld op 
het gebied van integriteit, inclusief de 
naleving van onze Code, policy’s en 
standaarden en in hun gedrag. De lat 
voor leidinggevenden ligt hoger.
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Wij geloven dat we ons 
onderscheiden dankzij onze 
cultuur en waarden
Wij weten dat onze cultuur belangrijk is bij het runnen van het bedrijf, hoe we de markt betreden en hoe wij 
met elkaar omgaan. De Code beschrijft wat voor ons belangrijk is, de dingen waarin we willen investeren en 
de regels die ons als team definiëren. Onze cultuur wordt bepaald door onze waarden en wordt elke dag tot 
uiting gebracht in onze manier van werken en leiden.

Wij zijn van mening dat wat wij verwachten van onze mensen, hoe wij hen ondersteunen bij het realiseren 
van deze verwachtingen en hoe we hen beoordelen en daarvoor belonen van essentieel belang is voor ons 
succes en de duurzaamheid van onze cultuur. Onze waarden weerspiegelen wat voor ons als bedrijf het 
belangrijkst is en bepalen onze beslissingen en handelingen. Onze waarden worden de CultureCode 
genoemd en luiden als volgt :

Klanten : wij geloven dat onze klantrelaties de ultieme onderscheidende factor zijn en de basis voor ons 
succes vormen.

Samen winnen : wij geloven in en waarderen onze werknemers. Wij presteren beter, zijn slimmer en werken 
met meer plezier als team dan als individu.

Innovatie : wij geloven dat ons vermogen om te innoveren en baanbrekende denkwijzen te cultiveren een 
motor voor groei, succes en vooruitgang is.

Resultaten : wij geloven in het afleggen van rekenschap aan de hoogste normen en uitzonderlijke prestaties.

Integriteit : wij geloven dat ons verlangen om te winnen altijd gepaard moet gaan met integriteit.



Klant
Wij geloven dat onze klantrelaties de ultieme onderscheidende 

factor zijn en de basis voor ons succes vormen.

Wij danken ons bestaan aan onze klanten en stakeholders, en deze 

vertrouwen erop dat wij naar hen luisteren en oplossingen bieden die 

hen helpen successen te behalen. Zij verwachten dat wij ons aan de 

hoogste ethische normen houden. Om hun vertrouwen te verdienen en 

te behouden, streven wij ernaar om overal waar we actief zijn eerlijk, 

oprecht, juridisch en ethisch te handelen.
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Resources :

• Global Data Privacy Policy 

• DellEMC’s Partner Code of Conduct

Wij beschermen de privacy van de 
persoonlijke informatie van klanten
In vrijwel elk land gelden regels voor het verzamelen, het gebruik, de opslag, de openbaarmaking, de 
verwijdering en de internationale overdracht van persoonlijke informatie. Bij het openen of verwerken van 
persoonlijke informatie moeten wij ons houden aan de geldende wetten en voorschriften, de contractuele 
verplichtingen, de policy’s in de Gedragscode van Dell Technologies en de vrijwillig geïmplementeerde 
standaarden voor de bescherming van persoonlijke informatie.

Definitie van persoonlijke informatie : onder persoonlijke informatie wordt algemene informatie over 
iemand verstaan, zoals naam, woonadres, e-mail- en IP-adres en andere contactinformatie. Persoonlijke 
informatie omvat ook meer gevoelige informatie waarvoor speciale aanvullende juridische of contractuele 
verplichtingen kunnen gelden. Denk hierbij aan financiële informatie, door de overheid afgegeven 
identificatienummers, kredietscores, creditcardnummers, medische dossiers, informatie over opleiding of 
werkervaring, seksuele geaardheid, ras, gezinssituatie en politieke of religieuze overtuiging.

Ga bewust en zorgvuldig om met persoonlijke informatie : wij gebruiken uitsluitend verantwoordelijke 
en wettige middelen voor de toegang tot en het verzamelen, gebruiken, delen, overdragen of opslaan van 
de persoonlijke informatie van anderen en gebruiken persoonlijke informatie uitsluitend voor legitieme 
zakelijke doeleinden.

Als u voor uw rol toegang nodig hebt tot persoonlijke informatie, dient u de juiste maatregelen te nemen 
om deze naar behoren te beschermen. Zorg ook dat uw toegang of gebruik is goedgekeurd door 
Dell Technologies. 

We leggen personen duidelijk uit hoe we hun persoonlijke informatie gebruiken en wij respecteren de 
communicatievoorkeuren van onze bestaande en potentiële klanten. Wij bewaren persoonlijke informatie 
op veilige wijze volgens de beveiligingsvereisten van Dell Technologies. Specifieke aanvullende 
maatregelen worden getroffen voor betaalpasgegevens en andere financiële informatie van klanten. 

Persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen : verzamel, gebruik, open en deel persoonlijke 
informatie uitsluitend voor zover nodig voor uw werk en het werk van de personen met wie u de 
informatie deelt. Als u of uw team een activiteit start waarvoor persoonlijke informatie moet worden 
verzameld, overleg dan met de privacymanager voor uw bedrijfsgebied of stuur een e-mail naar 
privacy@dell.com om te bepalen of een privacyeffectbeoordeling of een beveiligingsevaluatie nodig is. 
Als u persoonlijke informatie overdraagt naar een ander land, zelfs als u dat alleen maar doet om deze te 
delen met een collega of een derde partij in een ander land, zorg dan dat de overdracht een goedgekeurd 
onderdeel van uw werk is.

Belangrijk punt : 

we moeten persoonlijke klantinformatie 
beschermen en bewust en zorgvuldig te 
werk gaan bij het verzamelen, openen en 
openbaar maken van deze informatie.

Klant

https://dell.service-now.com/legal?id=kb_article&sys_id=684dfff91b1b401ccf22fd12dd4bcb50
https://dell.service-now.com/legal?id=kb_article&sys_id=3a4790771b07c490cf22fd12dd4bcbd0
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Wij moeten de belangen van personen met betrekking tot hun persoonlijke informatie respecteren. 
Mocht u een vraag van iemand ontvangen met betrekking tot informatie die wij hebben over de 
desbetreffende persoon, verwerk deze vraag dan volgens de policy van Dell Technologies. Voor vragen 
met betrekking tot deze policy kunt u zich richten tot het Privacy team op privacy@dell.com.

Wanneer u bevoegd bent om de persoonlijke informatie van iemand anders te verwijderen, doe dit 
dan op verantwoorde wijze en in overeenstemming met de policy’s en standaarden van 
Dell Technologies.

Derden : onze zakenpartners moeten net als wij streven naar bescherming en gepast gebruik van 
persoonlijke informatie. Voordat u persoonlijke informatie deelt met een zakenpartner, dient u ervoor 
te zorgen dat de partner de juiste contracten heeft getekend om vast te leggen dat hij zich zal 
houden aan de wetgeving en aan de policy’s en standaarden van Dell Technologies. Raadpleeg de 
bepalingen in de DellEMC gedragscode voor partners inzake de bescherming en beveiliging van 
persoonlijke informatie van klanten en teamleden voor meer informatie over het werken met onze 
channelpartners.

Vragen en antwoorden : 

V :  We hebben een geweldig nieuw product dat vast een groot succes wordt en willen dat bekendmaken. 
Wij hebben een marketingbureau in de arm genomen dat een lijst met e-mailadressen van potentiële 
klanten heeft. Kunnen we de lijst gebruiken voor onze marketingcampagne?

A :  Misschien. Het hangt af van de geldende wettelijke voorschriften. De meeste landen hebben regels 
over of en hoe e-mailadressen verzameld kunnen worden, of en welk type toestemming klanten 
moeten geven om e-mails te ontvangen en wanneer en hoe u e-mails voor marketingdoeleinden 
kunt gebruiken. Vraag de juridische afdeling of het Privacy team om advies via privacy@dell.com.

Klant
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Wij streven naar hoogwaardige, 
veilige oplossingen
Dell Technologies heeft een Quality Policy die is gericht op het winnen van het vertrouwen en de 
loyaliteit van onze klanten door :

• Te luisteren naar, te leren van en te reageren op onze klanten

• Producten, diensten en oplossingen te leveren die altijd aan de verwachtingen voldoen wat 
betreft kwaliteit, waarde en klantervaring

• Continu te streven naar betere processen, producten en diensten

• Net Promotor Score® en andere middelen te gebruiken voor het meten van klanttevredenheid, 
vertrouwen en loyaliteit

Wij houden ons aan de wet- en regelgeving in elk land waarin onze producten worden geleverd. Onze 
producten zijn ontworpen en getest om te voldoen aan de passende wereldwijde normen of om deze te 
overtreffen. Dell Technologies voldoet aan de milieuvoorschriften en -wetgeving en grijpt elke 
gelegenheid aan om schadelijke gevolgen voor onze planeet te beperken. We organiseren regelmatig 
interne evaluaties en externe audits om te zorgen dat deze verplichting wordt nagekomen en om als 
bedrijf continu beter te kunnen worden.

Wij hebben ook systematische processen geïmplementeerd om alle geloofwaardige en te goeder trouw 
gedane meldingen van mogelijke veiligheids- en beveiligingsproblemen te onderzoeken en om passende 
corrigerende maatregelen te kunnen nemen wanneer dat nodig of verstandig is, inclusief melding aan de 
instantie voor de veiligheid van consumentenproducten in de V.S. en soortgelijke organisaties in andere 
landen.

Als u vragen of zorgen hebt omtrent de veiligheid, beveiliging en compliance van een product van 
Dell Technologies, neem dan contact op met het Product Compliance Team via 
product_compliance@dell.com.

Belangrijk punt : 

al onze producten moeten veilig en 
betrouwbaar zijn en voldoen aan alle 
toepasselijke wettelijke en reglementaire 
vereisten, evenals aan de kwaliteitsnormen 
die zijn uiteengezet in onze Quality Policy.

Resources :

• Product Regulatory Compliance Policy 

Klant
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Wij concurreren 
eerlijk
Bijna alle landen hebben wetten voor het verbieden of reguleren van transacties en relaties die als doel 
of effect zouden kunnen hebben dat de concurrentie wordt beperkt. We moeten eerlijk, krachtig en 
volledig in overeenstemming met deze wetten concurreren. Elke schending van deze wetten kan leiden 
tot disciplinaire maatregelen en tot civiel- of strafrechtelijke sancties tegen u en Dell Technologies.

De volgende typen regelingen worden of zouden kunnen worden beschouwd als 
concurrentiebeperkend en mogen nooit worden besproken of getroffen zonder uitdrukkelijke, 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de juridische afdeling : 

• afspraken om prijzen vast te leggen;

• afspraken om niet mee te dingen naar bepaalde zaken of offertes, of overeenkomsten met 
concurrenten over de voorwaarden van offertes;

• afspraken tussen al dan niet concurrerende ondernemingen om werknemers niet aan te nemen of te 
werven of om salarissen vast te stellen;

• bepaalde leveranciers of klanten boycotten;

• afspraken om markten of klanten te verdelen of toe te wijzen;

• de productie of verkoop van bepaalde productlijnen beperken;

• bepaalde producten in een verkoop te bundelen, of

• alle andere afspraken die tot concurrentiebeperking zouden leiden.

Wees vooral voorzichtig in uw communicatie met concurrenten in verband met benchmarking, 
brancheorganisaties en normen bepalende instellingen of tijdens het bijwonen van congressen. Om te 
voorkomen dat zelfs maar de schijn van een overeenkomst wordt gewekt, dient u gesprekken met 
concurrenten te vermijden over zaken als prijzen, verkoopvoorwaarden, gebieden, klanten, offertes, 
volumes, kosten, winst, marktaandeel, salarissen, wervingsprocedures, distributiemethoden, relaties 
met leveranciers of niet-openbare informatie over producten of diensten.

Mededingingswetten zijn complex. Raadpleeg altijd uw manager en de juridische afdeling voordat u 
met concurrenten, klanten of leveranciers in gesprek gaat over overeenkomsten of regelingen, hetzij 
schriftelijk, mondeling of impliciet, als dat tot gevolg zou kunnen hebben dat de concurrentie wordt 
beperkt of als deze schijn zou kunnen worden gewekt.

Belangrijk punt : 

wij geloven dat onze klanten het meest 
gebaat zijn bij een vrije en concurrerende 
markt. Mededingingswetten zijn 
complex. Raadpleeg de juridische 
afdeling voordat u met concurrenten, 
klanten of leveranciers in gesprek gaat 
over overeenkomsten of regelingen, 
hetzij schriftelijk, mondeling of impliciet, 
als dat tot gevolg zou kunnen hebben 
dat de concurrentie wordt beperkt of als 
zou kunnen worden gedacht dat het een 
dergelijk gevolg zou kunnen hebben.

Resources :

•  Global Competition Law Policy

Klant

https://dell.service-now.com/legal?id=kb_article&sys_id=785ebbba1baa4890cf22fd12dd4bcb63
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Wij bevorderen eerlijke 
prijzen en contracten
Om naleving van de wettelijke, financiële en boekhoudkundige rapportagevereisten te garanderen en 
om de bedrijfsmiddelen van Dell Technologies te beschermen tegen fraude, verspilling en misbruik, 
heeft Dell Technologies policy’s, standaarden, procedures en controles opgesteld betreffende de 
onderhandelingen over en de goedkeuring van contracten tussen Dell Technologies en haar klanten, 
leveranciers, zakelijke partners en andere belanghebbenden.

Alleen bepaalde teamleden zijn bevoegd namens Dell Technologies contracten af te sluiten of te 
ondertekenen, afhankelijk van de aard, omvang en financiële waarde van het desbetreffende contract. 
Als u namens Dell Technologies betrokken bent bij onderhandelingen, dient u de policy’s inzake 
contracten te begrijpen en te volgen, en dient u uitsluitend te handelen binnen de bevoegdheid die 
aan u is toegewezen volgens deze policy’s en de bijbehorende matrices voor tekenbevoegdheid. Zorg 
ook dat alle noodzakelijke goedkeuringen van de afdelingen Finance, Accounting, Global Procurement, 
Contracts Management en Legal zijn verkregen.

Vragen en antwoorden : 

V :  Een systeemintegrator (SI) heeft een bestelling geplaatst voor 50 desktops voor een eindgebruiker.  
De bestelling is goedgekeurd en gedownload en staat op het punt te worden verzonden. De SI belde 
me net en vertelde dat hij bang is dat de klant niet kan betalen. Ik wil de bestelling niet annuleren, 
dus ik zei dat ik hem zou helpen andere kopers voor de desktops te zoeken als dat het geval zou zijn. 
Is dit acceptabel? 

A :  Nee, tenzij u over een formele wijziging van de oorspronkelijke bestelling onderhandelt en alle 
noodzakelijke goedkeuringen verkrijgt van de afdelingen Legal, Finance en Accounting. Als u verzuimt 
om deze stappen te nemen, is uw mondelinge overeenkomst een ontoelaatbaar bijvoegsel of een 
niet-goedgekeurde verbintenis en verandert deze de voorwaarden van de oorspronkelijke bestelling 
met als gevolg dat het bedrijf de opbrengsten uit de verkoop minder snel kan erkennen.

Belangrijk punt : 

wij moeten ons houden aan onze 
vastgestelde policy’s, standaarden, 
procedures en controles wat betreft het 
onderhandelen over en goedkeuren van 
contracten.

Klant
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Wij volgen de contractbepalingen 
van de overheid
We houden ons altijd aan de regels : als u met klanten in de openbare sector werkt, dient u te 
zorgen dat u alle toepasselijke voorschriften begrijpt en opvolgt. Ook dient u actief te zorgen dat 
consultants, leveranciers of andere zakelijke partners die goederen of diensten leveren in verband 
met door de overheid gefinancierde contracten, voldoen aan alle normen en vereisten op het 
gebied van kwalificatie en prestaties. De gevolgen van niet-naleving zijn ernstig. 

Wij halen op de juiste manier orders binnen : informatie die wordt ingediend in verband met 
inschrijvingen of offertes voor overheidscontracten moet actueel, nauwkeurig en volledig zijn. Wij 
bieden nooit smeergeld, steekpenningen of voorkeursbehandeling in verband met een 
overheidscontract. Afgezien van enkele beperkte uitzonderingen (die vooraf schriftelijk moeten 
worden goedgekeurd door de juridische afdeling), is het ons ook niet toegestaan om iets van 
financiële waarde aan te bieden aan ambtenaren of hun familieleden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 
geschenken, gastvrijheid, reizen, accommodatie, diensten, kortingen en maaltijden.

Voor aanvullende richtlijnen met betrekking tot verkopen aan de regering van de V.S. raadpleegt u 
ons addendum bij de Gedragscode van Dell Technologies inzake contractuele handelingen met 
betrekking tot de overheid

Vragen en antwoorden : 

V :  Ik zag dat een van onze onderaannemers een overheidsklant een factuur van USD 10.000 heeft 
gestuurd voor een server die geen deel uitmaakte van de bestelling. Zou dit fraude kunnen zijn? Is dit 
gewoon een kwestie voor de onderaannemer?

A :  Hoewel dit mogelijk geen fraude is, kunt u verdachte activiteiten in verband met overheidscontracten 
niet negeren. Meld de kwestie onmiddellijk via een van de beschikbare interne kanalen.

Belangrijk punt : 

er gelden aanvullende eisen voor 
contracten met overheidsklanten of voor 
commerciële transacties die geheel of 
gedeeltelijk worden gefinancierd met 
overheidsmiddelen. 

Resources :

•  Code of Conduct Addendum for  
Dell Technolgies' Government  
Contracting Operations

Klant

https://dell.service-now.com/legal?id=kb_article&sys_id=aa1159e81b670850cf22fd12dd4bcbcd


Wij geloven in en waarderen onze medewerkers. Wij presteren beter, 
zijn slimmer en werken met meer plezier als team dan als individu

Relaties en samenwerking tussen teamleden liggen aan de basis van het 

succes van ons bedrijf. Wij koesteren die relaties door op zoek te gaan 

naar diversiteit, door open en eerlijk te communiceren en door een klimaat 

van samenwerking en integratie te scheppen. Wij behandelen iedereen 

met waardigheid en respect, en voldoen aan alle wettelijke voorschriften 

inzake arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden in de landen waar onze 

teamleden wonen en werken.

Samen winnenSamen winnen
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Wij hechten waarde aan diversiteit, 
gelijke kansen en respect
We streven naar diversiteit en gelijkheid, en willen een veilige en productieve werkomgeving bieden die een 
open dialoog en de vrije uiting van ideeën bevordert, vrij van pesterijen, discriminatie en vijandig gedrag. 
Wij erkennen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het creëren en behouden van een dergelijke 
omgeving waar iedereen van profiteert.

Wij stimuleren gelijke kansen en een eerlijke behandeling van alle teamleden, klanten, zakelijke partners en 
andere belanghebbenden, ongeacht ras, huidskleur, godsdienst, geloofsovertuiging, nationale, sociale of 
etnische afkomst, sekse (inclusief zwangerschap), leeftijd, lichamelijke, geestelijke of zintuiglijke handicap, 
HIV-status, seksuele geaardheid, genderidentiteit en/of - expressie, burgerlijke status, huidige of vroegere 
militaire dienst, medische familiehistorie of genetische informatie, gezinssituatie of ouderlijke status, 
beschermde veteranenstatus, burgerschap bij afwezigheid van andere wettelijke arbeidsbeperkingen of 
elke andere status die wordt beschermd door de wet of regels in de locaties waar we actief zijn. Wij bieden 
gelijke arbeidskansen voor iedereen die juridisch gezien in het desbetreffende land mag werken en we 
bieden redelijke voorzieningen voor personen met een handicap.

Alle teamleden worden geacht vermeende discriminatie onmiddellijk te rapporteren en nooit represailles te 
nemen tegen iemand die te goeder trouw het vermoeden van onwettige discriminatie uit. Onze 
betrokkenheid bij deze principes is van essentieel belang voor ons succes.

Belangrijk punt : 

Dell Technologies streeft naar diversiteit 
en gelijkheid, en biedt een veilige en 
productieve werkomgeving die een 
open dialoog en de vrije uiting van 
ideeën bevordert, vrij van pesterijen, 
discriminatie en vijandig gedrag.

Resources :

•  Global Diversity & Equal Employment 
Opportunity Policy

Klant
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Wij voorkomen intimidatie 
en discriminatie
We behandelen iedereen—teamleden, klanten, zakelijke partners en andere belanghebbenden—met 
waardigheid en respect. Iedereen moet zijn werk kunnen doen in een veilige en respectvolle omgeving 
zonder afleiding en overlast veroorzaakt door beledigend, onprofessioneel of ongewenst gedrag op de 
werkvloer.

Intimidatie kan de vorm hebben van acties, taalgebruik, schriftelijk materiaal of voorwerpen die zijn 
gericht op of worden gebruikt op een manier die het functioneren van een medewerker ondermijnt of 
verhindert of die tot een intimiderende, vijandige of aanstootgevende werkomgeving leidt. Wij 
behandelen niemand gericht op negatieve wijze wegens ras, huidskleur, godsdienst, 
geloofsovertuiging, nationale, sociale of etnische afkomst, sekse (inclusief zwangerschap), leeftijd, 
lichamelijke, geestelijke of zintuiglijke handicap, HIV-status, seksuele geaardheid, genderidentiteit en/
of -expressie, burgerlijke status, huidige of vroegere militaire dienst, medische familiehistorie of 
genetische informatie, gezinssituatie of ouderlijke status, beschermde veteranenstatus, burgerschap 
bij afwezigheid van andere wettelijke arbeidsbeperkingen of elke andere status die wordt beschermd 
door de wetten of regelgeving in de locaties waar we actief zijn.

Alle vormen van intimiderend gedrag zijn verboden bij Dell Technologies, waaronder zonder enige 
beperking : 

• ongewenste seksuele toenadering, uitnodigingen of opmerkingen;

• visuele aspecten, zoals denigrerende of seksueel getinte afbeeldingen of gebaren;

• fysiek gedrag, zoals agressie of ongewenste aanraking; of

• bedreigingen of eisen tot onderwerping aan seksuele wensen als voorwaarde voor indiensttreding of 
ter voorkoming van negatieve gevolgen. 

Alle teamleden worden geacht vermeend intimiderend gedrag onmiddellijk te melden en nooit 
represailles te nemen tegen iemand die te goeder trouw een vermoeden van onwettig intimiderend 
gedrag uit.

Belangrijk punt : 

alle teamleden moeten hun werk kunnen 
doen in een veilige en respectvolle 
omgeving zonder bang te hoeven zijn 
voor intimidatie. Intimidatie is verboden 
en zal niet worden getolereerd.

Resources :

• Global Workplace Anti-Harassment Policy

Klant

https://dell.service-now.com/legal?id=dell_legal_kb_view&sys_id=9cec7bc41b949c1004404332dd4bcbd4
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Wij respecteren de rechten 
van de mens
Dell Technologies heeft programma’s geïmplementeerd die zorgen voor naleving van de 
mensenrechten van alle teamleden en van personen buiten onze organisatie die beïnvloed worden 
door onze waardeketen, zoals medewerkers in onze toeleveringsketen of zakelijke partners. Een van 
deze programma’s is naleving van de Gedragscode van de EICC (Electronic Industry Citizenship 
Coalition). Dit omvat onder andere criteria als passende lonen, werktijden, arbeidsomstandigheden, 
preventie van dwangarbeid en kinderarbeid, gezondheid en veiligheid.

Als u vermoedt dat uw rechten of de rechten van iemand anders worden geschonden of als u wordt 
gevraagd om zaken te doen op een manier die mogelijk de fundamentele mensenrechten van iemand 
schendt, raden wij u aan dit aan te kaarten.

Belangrijk punt : 

Dell Technologies respecteert de 
fundamentele mensenrechten van alle 
personen in onze waardeketen.

Resources :

• EICC Code of Conduct

Klant
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Wij werken veilig en 
beschermen het milieu
Er wordt van u verwacht dat u uw werkzaamheden uitvoert in volledige overeenstemming met alle 
toepasselijke wetten en regelgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu en met de 
mondiale en lokale VGM-vereisten (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) van Dell Technologies. Deze 
verplichting geldt ongeacht of u werkt bij een vestiging van Dell Technologies, bij een klant of op een 
externe locatie. Bovendien moet u alle verplichte VGM-training volgen.

Ook alcohol, illegale drugs en gereguleerde stoffen kunnen negatieve gevolgen hebben voor uw 
veiligheid, productiviteit, gedrag, betrouwbaarheid en beoordelingsvermogen. Met uitzondering van 
legaal, gematigd en verstandig alcoholgebruik tijdens legitiem zakelijk entertainment is het verboden 
alcohol te consumeren of onder de invloed van alcohol te zijn en is het bezit en de distributie van 
illegale drugs, evenals het onder de invloed zijn van deze drugs, verboden als u zaken doet namens 
Dell Technologies. Raadpleeg de Global Policy on Alcohol and Other Controlled Substances voor meer 
informatie.

U dient alle ongevallen, verwondingen, onveilige werkomstandigheden, vrijgekomen stoffen en andere 
VGM-problemen onmiddellijk te melden aan uw leidinggevende en aan andere personen, zoals 
beschreven in de toepasselijke procedures.

Als u een onderaannemer of zakelijke partner inhuurt, moet u ervoor zorgen dat elke aannemer en 
partner over een VGM-programma beschikt dat is afgestemd op de aard van de uit te voeren 
werkzaamheden, dat de desbetreffende personen op de hoogte worden gesteld van andere potentiële 
gevaren op de werkplek en dat zij de veiligheids- en milieuvereisten van Dell Technologies voor 
onderaannemers opvolgen. Werkt u op een locatie van een klant of leverancier/partner, dan dient u 
zich te houden aan VGM-vereisten van Dell Technologies of aan die van de klant of leverancier/partner, 
welke maar het strengst zijn.

Belangrijk punt : 

er wordt van teamleden verwacht dat 
zij hun werkzaamheden uitvoeren in 
volledige overeenstemming met alle 
toepasselijke wetten en regelgeving op 
het gebied van gezondheid, veiligheid 
en milieu en met de globale en lokale 
VGM-vereisten (Veiligheid, Gezondheid 
en Milieu) van Dell Technologies.

Resources :

•  Global Policy on Alcohol and Other 
Controlled Substances

•  Global Workplace, Environment & 
Facilities site

Klant

https://dell.service-now.com/legal?id=kb_article&sys_id=c856c8661bef0cd004404332dd4bcbe4
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Vragen en antwoorden : 

V :  Hoe kan mijn team meer te weten komen over de VGM-vereisten die van toepassing zijn op mijn 
werkplek? 

A :  Verwijs ze naar de Global Workplace, Environment & Facilities site waarnaar wordt verwezen in 
de Informatiebronnen van dit hoofdstuk.

V :  Ik installeer en onderhoud apparatuur bij klanten. Moet ik me aan de veiligheidsregels van Dell 
Technologies houden of aan die van de klant?

A : Beide. Dell Technologies verplicht u zich aan de strengste vereisten te houden. 

V :  Mijn leidinggevende heeft een werkwijze voorgesteld die tijd bespaart, maar een mogelijk 
veiligheidsrisico vormt. Wat moet ik doen?

A :  Doe nooit concessies op het gebied van uw veiligheid of van de veiligheid van uw teamleden of 
anderen. Meld de kwestie bij een andere leidinggevende of benut een ander beschikbaar kanaal.

Klant
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Wij bieden een geweldloze 
werkomgeving
Een geweldloze werkomgeving begint door altijd beleefd en respectvol te zijn. Als u het niet eens bent 
met een teamlid of een andere persoon op het werk, probeer het probleem dan rustig op te lossen. 
Pest, bedreig, intimideer of verwond een persoon of zijn of haar eigendommen nooit via verbaal 
(schriftelijk of mondeling) of niet-verbaal gedrag (zoals gebaren en uitdrukkingen).

Tenzij dit bij wet of in een policy van Dell Technologies is toegestaan, is het u verboden in bezit te zijn 
van wapens, waaronder vuurwapens, messen, knuppels, munitie, explosieven of andere instrumenten 
die voornamelijk gebruikt worden voor het toebrengen van verwondingen (met inbegrip van recreatieve 
wapens zoals jachtgeweren of kruisbogen, speelgoedwapens of replica’s die door de meeste mensen 
gemakkelijk worden gezien als echt of authentiek) of deze te verbergen of te gebruiken wanneer u zich 
op locaties van Dell Technologies bevindt of wanneer u zaken doet namens Dell Technologies. Dit 
verbod is niet van toepassing op messen of andere gereedschappen die vereist of toegestaan zijn door 
Dell Technologies of die door Dell Technologies worden geleverd als onderdeel van uw werk. Deze 
policy geldt voor iedereen die locaties van Dell Technologies betreedt, zoals gebouwen, 
parkeerplaatsen, voetpaden en andere eigendommen die wij bezitten, pachten of bezetten.

Vragen en antwoorden : 

V : Kan ik mijn eigen pistool meenemen naar het werk als ik een vergunning heb? 

A :  Nee. De policy van Dell Technologies verbiedt het dragen van vuurwapens in 
gebouwen van Dell Technologies of tijdens de uitvoering van werkzaamheden namens 
Dell Technologies.

Belangrijk punt : 

in een werkomgeving vrij van geweld, 
wapens en ander storend gedrag zijn 
teamleden veilig.

Klant
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Wij beschermen de privacy van 
persoonlijke informatie van teamleden
Elk van ons heeft de verantwoordelijkheid om persoonlijke informatie van teamleden te beschermen. 
Wij voldoen aan alle toepasselijke wetten inzake privacy en gegevensbescherming in de landen 
waarin wij actief zijn.

In overeenstemming met de plaatselijke wetten kan Dell Technologies persoonlijke informatie 
verzamelen over teamleden om te voldoen aan wettelijke vereisten of in het kader van een effectieve 
bedrijfsvoering. Als u voor uw rol toegang nodig hebt tot persoonlijke informatie van een teamlid, 
zorg dan dat u deze goed beveiligt en dat u deze informatie alleen bekijkt of gebruikt als u daartoe 
door Dell Technologies bent gemachtigd voor legitieme zakelijke doeleinden en in overeenstemming 
met de toepasselijke wetten en policy’s van Dell Technologies. Ongeacht uw rol, zorg dat u de 
persoonlijke informatie van een teamlid of andere privégegevens altijd beveiligt als u daar toegang 
toe heeft. Geef persoonlijke informatie nooit zonder toestemming van het teamlid door, binnen of 
buiten Dell Technologies, behalve als dat nodig is om te voldoen aan wettelijke of legitieme zakelijke 
vereisten. Als u zulke informatie onverwachts ontvangt en/of u de informatie niet nodig hebt voor 
uw functie, dient u onmiddellijk contact op te nemen met Human Resources.

Belangrijk punt : 

het is ons aller verantwoordelijkheid 
persoonlijke informatie van teamleden te 
beschermen

Resources :

• Global Data Privacy Policy

Klant

https://dell.service-now.com/legal?id=kb_article&sys_id=684dfff91b1b401ccf22fd12dd4bcb50


Innovatie
Wij geloven dat ons vermogen om te innoveren en 

baanbrekende denkwijzen te cultiveren een motor voor 
groei, succes en vooruitgang is.

Als vernieuwers streven we ernaar om over onze beperkingen heen te 

denken en te creëren en om samen met anderen onze gemeenschappen en 

de planeet beter te maken. We maken ook gebruik van innovatieve tools 

voor het bedenken en beschermen van onze meest waardevolle ideeën.

Innovatie



26Hoe we winnen: de Gedragscode van Dell Technologies

Wij beschermen onze 
vertrouwelijke informatie
De vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van Dell Technologies is een bijzonder waardevol 
bedrijfsmiddel dat ons van onze concurrenten onderscheidt en deze wordt beschermd door de wet en 
belangrijke overeenkomsten. Soms wordt deze informatie bovendien door de wet beschouwd als 
beschermbare handelsgeheimen. Iedereen is verantwoordelijk voor de bescherming van 
handelsgeheimen en vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van Dell Technologies. Misbruik of 
openbaarmaking van informatie die door Dell Technologies als vertrouwelijk, bedrijfseigen of als een 
handelsgeheim wordt beschouwd, is verboden, zowel tijdens of na uw dienstverband, en betekent een 
schending van de Gedragscode en uw overeenkomsten. Onder bepaalde omstandigheden kan het ook 
een schending van de wet betekenen. Ongepaste openbaarmaking kan ook leiden tot ernstige gevolgen 
voor u en Dell Technologies. Voordat u vertrouwelijke informatie openbaar maakt of verspreidt, dient 
toestemming te worden verkregen van het hoger management en dienen de juiste gebruiksvoorwaarden 
te worden vastgesteld. Hiervoor is vaak een schriftelijke vertrouwelijkheids- of 
geheimhoudingsovereenkomst vereist waarin het gebruik, de openbaarmaking of de verspreiding van de 
informatie wordt beperkt.

Wat wordt verstaan onder vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van Dell Technologies?
Onder vertrouwelijke informatie van Dell Technologies worden alle gegevens verstaan die niet openbaar 
beschikbaar zijn en die zo gevoelig kunnen zijn dat ze een hoger niveau van bescherming, beheer of 
afvoering vereisen. Vertrouwelijke informatie kan het volgende omvatten (maar is daartoe niet beperkt) : 
niet-openbare informatie over ons bedrijf, onze producten, onze financiën, persoonlijke informatie over 
onze teamleden, en informatie van derden die ter bescherming aan ons is toevertrouwd en die wordt 
aangeduid met de dataclassificatiestandaard van Dell Technologies.

Wat wordt bedoeld met het beveiligen van vertrouwelijke informatie? 
Zowel tijdens uw dienstverband als daarna is het u verboden gebruik te maken van de vertrouwelijke of 
bedrijfseigen informatie van Dell Technologies voor uw eigen voordeel of om dergelijke informatie te 
verstrekken aan personen buiten Dell Technologies, zonder uitdrukkelijke toestemming, tenzij daarvoor 
toestemming wordt verleend door de Information Security Policy die u aantreft op de Cybersecurity 
S.A.F.E. site. Eventuele openbaarmaking in het kader van deze policy dient plaats te vinden in strikte 
naleving van de vereisten en de beveiliging die is uiteengezet in die policy.

Belangrijk punt : 

misbruik of openbaarmaking van 
informatie die door Dell Technologies 
als vertrouwelijk, bedrijfseigen of als 
een handelsgeheim wordt beschouwd, 
is verboden, zowel tijdens of na uw 
dienstverband, en betekent een 
schending van de Gedragscode en uw 
overeenkomsten met Dell Technologies.

Resources :

• Cybersecurity S.A.F.E. site

Innovatie
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U dient alle vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van Dell Technologies terug te geven wanneer u 
uw dienstverband bij Dell Technologies beëindigt. Het meenemen, downloaden, verspreiden of ander 
verboden gebruik of openbaarmaking van vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van Dell 
Technologies is mogelijk diefstal van eigendommen van Dell Technologies. Indien deze vertrouwelijke 
of bedrijfseigen informatie van Dell Technologies als handelsgeheim wordt beschouwd, gelden mogelijk 
aanvullende wetten.

Daarnaast moet u maatregelen nemen om te voorkomen dat u onbedoeld vertrouwelijke of 
bedrijfseigen informatie van Dell Technologies openbaar maakt. Alle veiligheidsvoorschriften moeten 
worden opgevolgd. Daarnaast mag u vertrouwelijke, bedrijfseigen of niet-openbare informatie over Dell 
Technologies niet bespreken met buitenstaanders, ook niet met familie

en vrienden, en dient u dergelijke informatie niet te bespreken in het openbaar, zoals in een lift, 
restaurant of vliegtuig. Zelfs binnen Dell Technologies mag informatie alleen op een ‘need to know’-
basis worden uitgewisseld met anderen. Verzend bijvoorbeeld geen e-mails met vertrouwelijke of 
bedrijfseigen informatie van Dell Technologies aan brede distributielijsten.

U mag zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming geen vertrouwelijke of bedrijfseigen 
informatie van Dell Technologies plaatsen in blogs, chatrooms op internet of op social media- sites. Als 
u niet in een vestiging van Dell Technologies bent, dient u de vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie 
van Dell Technologies extra goed te beveiligen, zowel in materiële als in elektronische vorm, zodat deze 
informatie niet onbedoeld wordt geopenbaard.

De kans is groot dat u bijvoorbeeld op evenementen personen ontmoet die werken voor concurrenten, 
partners, leveranciers of klanten van Dell Technologies. Wees in gesprekken met dergelijke personen 
voorzichtig met wat u zegt, zelfs als het onderwerp van gesprek heel onschuldig lijkt. Bespreek 
vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van Dell Technologies nooit met concurrenten. En wanneer u 
dergelijke informatie bespreekt met klanten, partners of leveranciers, houd u dan aan de Technology 
Resources and Information Governance Policy en zorg dat een volledige geheimhoudingsovereenkomst 
tussen Dell Technologies en de andere partij is ondertekend. In bepaalde gevallen heeft Dell 
Technologies speciale policy’s of procedures geïmplementeerd inzake zakelijke relaties die extra 
aandacht vereisen met betrekking tot de beveiliging van vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van 
Dell Technologies.

U dient ook eventuele pogingen van buitenstaanders om vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van 
Dell Technologies te verkrijgen, te melden door contact op te nemen met cybersecurity@dell.com. 

Innovatie
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Vragen en antwoorden : 

V : Ik moet een document met gevoelige persoonlijke informatie e-mailen. Hoe moet ik dat doen? 

A :  Als u goedkeuring van het senior management hebt gekregen en de juiste vertrouwelijkheids- of 
geheimhoudingsovereenkomst is ondertekend, kunt u de versleutelde versie van de informatie 
delen via e-mail. Dell Technologies heeft verschillende goedgekeurde versleutelingsoplossingen die 
teamleden kunnen gebruiken. Zie de belangrijkste policy’s en alle bijbehorende standaarden voor de 
classificatie van documenten of e-mails voor meer informatie. Gerelateerde policy’s en standaarden 
worden vermeld op de Cybersecurity S.A.F.E. website waarnaar wordt verwezen in de Bronnen.

V :  Ik ga weg bij Dell Technologies. Kan ik de zakelijke documenten die ik heb gemaakt bij Dell 
Technologies downloaden of kopiëren? Zij zijn toch van mij, of niet? 

A :  Nee. Deze informatie is eigendom van Dell Technologies en kan vertrouwelijk of bedrijfseigen zijn. 
Het downloaden of kopiëren van documenten bij het verlaten van Dell Technologies vormt een 
schending van deze Code en uw overeenkomsten met Dell Technologies, en is mogelijk illegaal. 

V :  Kan ik mijn manager of collega’s op de hoogte stellen van een mogelijke overnamekandidaat voor 
Dell Technologies?

A :  Dat hangt ervan af. Dell Technologies hanteert strenge regels rond haar overnames teneinde de 
vertrouwelijkheid van de strategische bedrijfsplannen van Dell Technologies te beschermen en om 
te zorgen dat we aan alle toepasselijke juridische vereisten voldoen. Alleen bepaalde essentiële 
teamleden worden op de hoogte gesteld van een mogelijke overname en zij zijn onderworpen aan 
strenge geheimhoudingsverplichtingen. Tenzij u weet dat uw manager of collega al deel uitmaakt 
van het team dat aan het desbetreffende project werkt, dient u de projectmanager om advies te 
vragen voordat u de kwestie bespreekt met uw manager.

Innovatie
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Wij beschermen de vertrouwelijke 
informatie van anderen
Dell Technologies concurreert krachtig, maar eerlijk. Wij beschermen het intellectueel eigendom, 
de handelsgeheimen en vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van Dell Technologies en wij 
respecteren de rechten van andere bedrijven om hetzelfde te doen. U kunt openbare informatie 
over concurrenten van Dell Technologies of andere bedrijven gebruiken, maar u mag 
handelsgeheimen of andere vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van derden niet op illegale 
wijze verkrijgen of misbruiken.

Dell Technologies verbiedt het gebruik van alle middelen, zoals contante betalingen, gunsten of het 
aannemen van medewerkers van concurrenten, om vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van 
derden te verwerven. Zelfs als u via wettige middelen informatie over een ander bedrijf ontvangt, 
moet u eerst bepalen of de informatie vertrouwelijk of bedrijfseigen is en hoe deze informatie kan 
worden gebruikt. Controleer bijvoorbeeld of schriftelijke stukken zijn voorzien van labels die ze 
aanduiden als privé of vertrouwelijk. Voordat u vertrouwelijke informatie gebruikt, dient u 
goedkeuring van de juridische afdeling te vragen en dient u de passende voorwaarden voor het 
gebruik ervan te bepalen. Hiervoor is mogelijk een schriftelijke vertrouwelijkheids- of 
geheimhoudingsovereenkomst vereist waarin het gebruik, de openbaarmaking of de verspreiding 
van de informatie wordt beperkt.

Als u vertrouwelijke informatie via wettige middelen hebt ontvangen, mag u deze alleen gebruiken, 
kopiëren, openbaar maken, wijzigen en/of distribueren overeenkomstig de bepalingen van een 
eventuele relevante vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst. U dient zich ook te 
houden aan de wettelijke verplichtingen jegens uw voormalige werkgever(s). Tot deze 
verplichtingen behoren bijvoorbeeld beperkingen op het gebruik en de openbaarmaking van 
vertrouwelijke informatie, het benaderen van ex-collega’s om ze te vragen om te komen werken bij 
Dell Technologies of een concurrentiebeding.

Belangrijk punt : 

het is teamleden niet toegestaan om op 
illegale wijze de handelsgeheimen of andere 
vertrouwelijke informatie of bedrijfseigen 
informatie van derden te verkrijgen, noch 
om hier misbruik van te maken.

Resources :

• Cybersecurity S.A.F.E. site

Innovatie
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Vragen en antwoorden : 

V :  Ik werkte eerst voor een concurrent, maar werk sinds kort voor Dell Technologies. Kan ik mijn 
nieuwe verkoopteam op de hoogte stellen van de go-to-market strategie van mijn oude werkgever?

A :  Nee. Uw voormalige werkgever beschouwt dergelijke informatie waarschijnlijk als vertrouwelijk  
en/of bedrijfseigen informatie.

V :  Ik kreeg een email van een partner waarin vertrouwelijke informatie over een concurrent staat.  
Kan ik de gegevens gebruiken? 

A :  Nee. Lees dat materiaal niet, gebruik het niet en deel het met niemand. Neem contact op met de 
juridische afdeling en vraag om advies.

Innovatie
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Wij zorgen voor een effectief 
levenscyclusbeheer van informatie
U bent verplicht u te houden aan de policy’s en standaarden van Dell Technologies inzake 
levenscyclusbeheer van informatie. Bepaalde zakelijke informatie, informatie over transacties en 
andere informatie van Dell Technologies moet gedurende een bepaalde periode worden bewaard in 
overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Om te voldoen aan deze voorschriften, heeft 
Dell Technologies een schema voor documentbehoud en een proces voor de wettelijke bewaarplicht 
opgesteld. Het is uw verantwoordelijkheid om deze informatie in overeenstemming met de geldende 
opslagvoorschriften te bewaren en op te slaan op goedgekeurde, beveiligde elektronische of fysieke 
opslaglocaties.

Informatie van Dell Technologies die niet is onderworpen aan een behoudschema of wettelijke 
bewaarplicht of die wel aan een dergelijk schema of een dergelijke plicht is onderworpen, maar nu 
volgens het schema of de plicht kan worden verwijderd, dient op een veilige manier te worden 
afgevoerd.

Belangrijk punt : 

iedereen is verantwoordelijk voor het 
goed beschermen, beheren en afvoeren 
van de informatie van Dell Technologies 
in overeenstemming met deze Code, 
de policy’s en standaarden van Dell 
Technologies en de toepasselijke wetten.

Resources :

• Cybersecurity S.A.F.E. site

Innovatie
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Wij maken verstandig gebruik 
van IT- en andere resources
U mag zo nu en dan resources van Dell Technologies, zoals IT-resources, gebruiken voor beperkt 
persoonlijk en gepast gebruik maar dit dient tot een minimum te worden beperkt. Ongepast gebruik 
omvat, maar is niet beperkt tot, illegale activiteiten of het bekijken van ongepast materiaal, waaronder 
erotische of pornografische websites, hate-sites of sites die de reputatie van het Dell Technologies 
merk zouden beschadigen. Resources van Dell Technologies mogen nooit worden gebruikt in 
buitensporige mate of ter ondersteuning van een tweede dienstverband, externe zakelijke 
ondernemingen of persoonlijke politieke activiteiten.

Dell Technologies stelt u IT-resources ter beschikking om uw functie binnen het bedrijf te kunnen 
uitoefenen. Dell Technologies behoudt te allen tijde het eigendomsrecht op de resources. In 
overeenstemming met de plaatselijke wetgeving behoudt Dell Technologies zich de volgende rechten 
voor : toezicht op het gebruik van haar resources, beoordeling van het gebruik van de resources en 
toegang tot alle informatie op die resources, met inbegrip van haar IT-resources. Voor zover 
toegestaan door de lokale wetgeving, betekent het gebruik van de resources dat u akkoord gaat met 
dit toezicht en deze beoordeling, ook als u de informatie hebt versleuteld, waarbij Dell Technologies 
zich het recht voorbehoudt de informatie in het kader van het toezicht te ontsleutelen.

Iedereen heeft de plicht om onze IT-resources te beschermen tegen virussen, schadelijke 
softwareprogramma’s en inbraakpogingen door alle policy’s voor informatiebeveiliging op te volgen en 
de door Dell Technologies beheerde beveiligingssoftware op een systeem nooit te manipuleren of uit 
te schakelen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd met de aan u 
persoonlijk toegewezen gebruikers-id en uw IT-resources. Zorg dat alle software- en hardware-
aankopen en -overeenkomsten worden goedgekeurd door de IT- afdeling. Als u toegang hebt tot 
IT-resources van klanten, dient u de policy’s en procedures voor het gebruik van IT-resources en voor 
informatiebeveiliging van de klant op te volgen.

Belangrijk punt : 

bepaald persoonlijk gebruik van resources 
van Dell Technologies is toegestaan, 
maar overdreven of ongepast persoonlijk 
gebruik is verboden.

Innovatie
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Wij communiceren op 
verantwoordelijke wijze
Verantwoord communiceren : 
We moeten altijd communiceren op een manier waaruit onze waarden blijkt, die onze doelstelling 
bevordert en die onze reputatie en ons merk verbetert. U dient beledigende, opruiende of agressieve 
taal te vermijden in communicatie die verband houdt met uw functie bij Dell Technologies, evenals 
alles wat Dell Technologies in verlegenheid of diskrediet zou brengen. Spreek de waarheid en wees 
precies. Stuur geen e-mails naar mensen die geen legitieme reden hebben om deze te ontvangen.

Tenzij u uitdrukkelijk bent gemachtigd om namens Dell Technologies te spreken, moet u duidelijk 
aangeven dat uw persoonlijke mening niet meer dan uw mening is die de officiële standpunten van 
Dell Technologies niet weerspiegelt. Zorg dat u geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van 
Dell Technologies of anderen openbaar maakt, behalve aan personen die een legitieme reden hebben 
om op de hoogte te worden gesteld en die toegang hebben tot de informatie.

Wees voorzichtig bij het gebruik van IM (instant messaging), sms, weblogs (‘blogs’), chat, social 
media en andere vormen van elektronische of online communicatie. Dell Technologies ondersteunt 
dergelijke open communicatie, zolang deze op legale en ethische wijze plaatsvindt. U dient u te 
houden aan de Social Media Policy van Dell Technologies.

Spreken namens Dell Technologies : 
Publieke verklaringen van Dell Technologies moeten zorgvuldig worden beheerd om de 
nauwkeurigheid, de eerlijkheid en de naleving van alle wettelijke voorschriften te garanderen, 
alsmede voor de bescherming van onze reputatie en voor afstemming op onze waarden en ons merk. 
Dell Technologies gebruikt bepaalde distributiekanalen, zoals persberichten, conferenties voor media 
en analisten, en verklaringen op Dell Technologies.com, om het officiële standpunt van ons bedrijf 
kenbaar te maken aan het publiek. Alleen bevoegde personen mogen deze kanalen gebruiken en de 
gepubliceerde informatie moet correct, accuraat en goedgekeurd zijn voor openbare kennisgeving. 
Alleen geautoriseerde personen kunnen het officiële standpunt van het bedrijf over bepaalde 
onderwerpen communiceren, zoals financiële prestaties, strategische bedrijfsplannen, juridische 
aangelegenheden en beleidskwesties. Neem altijd contact op met Corporate Communications in 
geval van vragen met betrekking tot het spreken uit naam van Dell Technologies.

Belangrijk punt : 

we moeten altijd communiceren op een 
manier die de bedrijfsvoering, de waarden 
en de doelstelling van Dell Technologies 
ten goede komt en onze reputatie en ons 
merk verbetert. Uitsluitend geautoriseerde 
personen mogen publieke verklaringen 
afleggen namens Dell Technologies.

Resources :

• Global Social Media Policy

Innovatie

https://dell.service-now.com/legal?id=kb_article&sys_id=5c6c10aa1b6b4cd004404332dd4bcb31
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Vragen en antwoorden : 

V :  Een journalist stelde me vragen voor een artikel over Dell Technologies met betrekking tot een 
onderwerp waar ik veel van afweet. Hoe moet ik reageren?

A :  Tenzij u specifiek toestemming hebt gekregen om namens het bedrijf over dit onderwerp te 
spreken, dient u de journalist door te verwijzen naar Corporate Communications.

Innovatie
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Wij streven naar een 
duurzame aanpak
We streven naar menselijke vooruitgang door onze technologie en expertise in te zetten op een manier 
waar de mensheid en de planeet het meeste baat bij hebben. Het is gewoon niet goed genoeg om 
‘minder slecht’ te zijn. We beschouwen technologie als de sleutel tot regeneratieve oplossingen : 
oplossingen die meer teruggeven aan de maatschappij, het milieu en de wereldeconomie dan ze er 
uithalen. Help ons dit streven te verwezenlijken door duurzaam denken op te nemen in elk aspect van 
wat u doet. Dit betekent dat we producten ontwerpen die efficiënter gebruikmaken van energie, die van 
beter materiaal zijn gemaakt of die gemakkelijker te recyclen zijn. Het betekent ook dat we materialen 
terugwinnen aan het einde van de levensduur van producten. En het betekent het stroomlijnen van onze 
activiteiten om het gebruik van bronnen te minimaliseren.

Verantwoordelijkheid voor het milieu gaat verder dan het creëren van een milieuvriendelijk product of 
initiatief. Wij werken samen met klanten en gebruiken onze technologie en expertise om innovatieve, 
duurzame oplossingen te bedenken voor onze gemeenschappen en de planeet.

Tijdens uw dagelijkse werkzaamheden en persoonlijke activiteiten kunt u deelnemen aan activiteiten ter 
bevordering van het welzijn van onze planeet.

Vragen en antwoorden : 

V : Hoe kan ik meedoen aan duurzaamheidsactiviteiten op mijn locatie?

A :  Word lid van de Planet Employee Resource Group! Planet is een van de grootste ERG- groepen 
van Dell Technologies en geeft teamleden de kans vrijwilligerswerk te doen en betrokken te raken 
bij milieu-activiteiten in de regio’s waar zij wonen en werken.

Belangrijk punt :

milieubewustzijn betreft de integratie van 
duurzaamheid in alle aspecten van wat 
we doen.

Resources :

• Corporate Responsibility Report

Innovatie



Resultaten
Wij geloven in het afleggen van rekenschap volgens  

de hoogste normen en uitzonderlijke prestaties.

Wij streven naar zakelijke successen die uitsluitend het resultaat zijn van 

de verdiensten en integriteit van onze producten, mensen en oplossingen. 

Wij willen een betrouwbare partner zijn in de gemeenschappen waarin we 

werken.
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Wij beschermen de integriteit 
van onze financiële verklaringen
De integriteit van onze financiële verklaringen en andere verplichte aangiften is essentieel voor het 
succesvol functioneren van ons bedrijf en voor het behouden van het vertrouwen van onze 
aandeelhouders, klanten, zakelijke partners en andere belanghebbenden. Alle financiële informatie 
over Dell Technologies die is ingediend bij de Securities and Exchange Commission van de V.S. of die 
openbaar is gemaakt, evenals alle informatie in de wettelijk verplichte financiële verklaringen en 
belastingaangiften, moet juist en volledig zijn en moet voldoen aan de toepasselijke boekhoudkundige 
beginselen en wettelijke voorschriften. Daarom mogen alleen geautoriseerde teamleden van Dell 
Technologies, onder begeleiding van de juridische afdeling, dergelijke aangiften doen.

We geven nooit een verkeerd beeld van onze financiële of operationele prestaties en compromitteren 
nooit anderszins willens en wetens de integriteit van de financiële verklaringen van ons bedrijf. Wij 
voeren geen informatie in de boeken of records van ons bedrijf in die opzettelijk de ware aard van 
financiële of niet-financiële transacties, resultaten of saldi verbergen, misleiden of vervormen. En 
evenmin gaan we onbevoegde overeenkomsten aan of staan we activiteiten toe die daartoe kunnen 
leiden. We volgen altijd alle processen en controles die zijn ontworpen om de juistheid van de evaluatie 
en rapportage van de financiële resultaten van Dell Technologies te garanderen.

Vragen en antwoorden : 

V :  Ik denk dat een teamlid een onjuiste verklaring heeft afgelegd aan een onafhankelijke auditor van 
Dell Technologies. Wat moet ik doen?

A :  Meld de kwestie onmiddellijk aan de juridische afdeling of Global Ethics & Compliance via 
ethics@dell.com. U kunt ook de Chief Financial Officer van Dell Technologies op de hoogte stellen 
via chief_financial_officer@dell.com of het Audit Committee via Board_of_Directors@dell.com.

Belangrijk punt :

onze financiële verklaringen moeten altijd 
een eerlijk en nauwkeurig beeld geven van 
onze financiële en operationele prestaties.

Resultaten
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Wij vermijden handel  
met voorkennis
U mag belangrijke niet-openbare informatie nooit vóór de officiële publicatiedatum gebruiken of 
openbaar maken.

Wat is belangrijke niet-openbare informatie? 
Met ‘belangrijke niet-openbare informatie’ over een bedrijf wordt informatie bedoeld die een redelijke 
aandeelhouder belangrijk zou vinden bij de beslissing aandelen te kopen of te verkopen. Voorbeelden 
hiervan zijn nog niet aangekondigde informatie over financiële of zakelijke prestaties, fusies of 
overnames, leverancier- of klantrelaties, wijzigingen in de directie en nieuwe producten. 

Wat is handel met voorkennis? 
Er is sprake van handel met voorkennis wanneer een persoon met kennis van belangrijke niet- 
openbare informatie over een bedrijf deze informatie gebruikt om winst te maken of verliezen te 
vermijden op de aandelenmarkt. U hebt mogelijk toegang tot voorkennis over ons bedrijf of andere 
bedrijven zoals VMware, SecureWorks, huidige of potentiële leveranciers, klanten of 
overnamekandidaten. U bent verplicht om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en u, uw 
familieleden en personen met wie u een persoonlijke relatie hebt, mogen dergelijke informatie nooit 
benutten om te handelen in de aandelen van deze bedrijven en van VMware en SecureWorks. Ook 
mag u nooit aandelentips geven of voorkennis uitwisselen met andere mensen die de informatie 
misschien zouden gebruiken om aandelen te kopen of te verkopen. Zelfs als het niet uw bedoeling is 
dat iemand handelt naar aanleiding van de informatie, betekent het delen van deze informatie een 
schending van uw geheimhoudingsplicht jegens Dell Technologies die ertoe kan leiden dat u of Dell 
Technologies wordt beschuldigd van handel met voorkennis. Er staan strenge juridische straffen op 
handel met voorkennis en het geven van tips, zoals wettelijke aansprakelijkheid en strafsancties  
(bijv. een mogelijke gevangenisstraf).

Belangrijk punt : 

onze bedrijfspolicy verbiedt het gebruik 
van belangrijke niet-openbare informatie 
voor persoonlijk financieel gewin of 
het delen van deze informatie met 
anderen voor hun financieel gewin. Dit is 
bovendien mogelijk illegaal.

Resources :

• Securities Trading Policy

Resultaten

https://dell.service-now.com/legal?id=kb_article&sys_id=5303c0a61baf0cd004404332dd4bcb53
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Wij respecteren antiomkopings- 
en anticorruptiewetten
Dell Technologies streeft naar zakelijke successen die uitsluitend het resultaat zijn van de verdiensten 
en integriteit van onze producten en oplossingen. Wij dulden geen omkoping en corruptie, ongeacht 
waar we ons bevinden of waar we zakendoen. Omkoping en corruptie zijn verboden met betrekking 
tot zowel openbare als particuliere entiteiten, zowel door deze Code als de policy’s en standaarden 
van Dell Technologies, maar ook in sommige landen ook door de wet.

Geef nooit iets van waarde dat zou kunnen worden opgevat als een steekpenning en accepteer zoiets 
ook nooit. Ongeacht de plaatselijke handelswijzen of de intensiteit van de concurrentie, dient u alle 
activiteiten te vermijden die omkoping of corruptie kunnen vormen of die de schijn van omkoping en 
corruptie kunnen wekken. Dit is vooral belangrijk voor werknemers en functionarissen van overheden, 
instellingen die eigendom zijn van de staat of door de staat worden beheerd, politieke partijen en 
internationale organisaties. Hoewel u bijzonder voorzichtig moet zijn in de omgang met openbare 
entiteiten en de medewerkers daarvan, zijn vele anticorruptiewetten (en deze Code en de policy’s en 
standaarden van Dell Technologies) ook van toepassing op particuliere instanties en werknemers.

Voor het aanbieden van geschenken, gastvrijheid en andere zakelijke attenties aan ambtenaren en 
werknemers van overheids- of semi-overheidsinstanties gelden ingewikkelde regels. Geschenken die 
aanvaardbaar zijn voor commerciële klanten, zijn mogelijk illegaal wanneer het ambtenaren betreft. 
Alle betalingen, uitkeringen, kortingen, marketingfondsen, kredieten of andere uitwisselingen van 
valuta aan een klant of een externe partij moeten een legitiem zakelijk doel dienen.

U dient volledig te voldoen aan de wetgeving inzake de bestrijding van omkoping en corruptie in de 
landen waarin wij zaken doen en aan de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) van de V.S., aangezien 
Dell Technologies in de Verenigde Staten is gevestigd. Deze wetten zijn van toepassing op de acties 
van ons bedrijf, onze teamleden en derde partijen die overal ter wereld namens ons werken.

Richt vragen in verband met het bovenstaande aan de juridische afdeling.

Belangrijk punt : 

Dell Technologies doet goede zaken 
omdat wij de beste producten en 
oplossingen bieden. We halen nooit deals 
binnen door middel van steekpenningen. 
Accepteer nooit steekpenningen, van wie 
dan ook. Een steekpenning is alles van 
waarde, zoals contant geld, gastvrijheid, 
reizen, geschenken, leningen, 
charitatieve donaties of een mogelijke 
baan, die worden aangeboden voor een 
oneigenlijk doel of om een zakelijke deal 
te sluiten of te behouden.

Resources :

• Global Anti-Corruption Policy

Resultaten

https://dell.service-now.com/legal?id=kb_article&sys_id=c0c25b8f1b260c90cf22fd12dd4bcb2e
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Vragen en antwoorden : 

V :  Een klant vroeg of ik voor haar dochter deze zomer een stage kan regelen bij Dell Technologies. De klant zei 
ook dat zij er dan voor zal zorgen dat een mogelijke deal met Dell Technologies doorgaat. Is dat een poging tot 
omkoping? 

A :  Ja. Onder een poging tot omkoping wordt alles van waarde verstaan, inclusief een mogelijke baan, dat wordt 
aangeboden voor een oneigenlijk doel, zoals een poging om een zakelijke transactie binnen te halen.

V :  Wat is de Foreign Corrupt Practices Act van de V.S.?

A :  De FCPA is een Amerikaanse federale wet die bedrijven zoals Dell Technologies verbiedt buitenlandse 
overheidsfunctionarissen om te kopen. Het is de meest gehandhaafde wet ter bestrijding van omkoping en 
Dell Technologies en u dient zich aan de FCPA te houden, aangezien Dell Technologies in de V.S. is gevestigd. 
U dient zich ook aan de anticorruptiewetten te houden van ieder land waarin Dell Technologies zaken doet.

V :  In het kader van een overheidsdeal vraagt een partner om een korting die de gebruikelijke korting voor de 
desbetreffende markt en producten ver te boven gaat. Is dat een probleem?

A :  Ja. Een te grote marge, vooral in verband met een openbare deal, wijst op problemen, aangezien het geld zou 
kunnen worden gebruikt voor een zwarte rekening die wordt gebruikt voor onwettige doeleinden, zoals het 
betalen van smeergeld. Tref extra voorzorgsmaatregelen in dit geval en overleg met de afdeling Finance of 
Global Ethics & Compliance.

Resultaten
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Wij respecteren 
handelswetten
Handelswetten bepalen dat wij :

• geen producten, diensten, technologie of software kunnen exporteren of producten kunnen 
verkopen aan landen die onder een embargo vallen of aan entiteiten die banden hebben met 
dergelijke landen, zoals ambassades of banken, zelfs als de entiteit buiten het land onder embargo 
gevestigd is;

• geen producten kunnen leveren voor verboden eindgebruik (zoals terroristische activiteiten, 
rakettechnologie en de proliferatie van nucleaire, chemische of biologische wapens);

• geen producten kunnen leveren aan verboden eindgebruikers (zoals partijen waarvoor uitgebreide 
OFAC-sancties gelden); of

• zonder de juiste vergunning geen producten, technologie of software kunnen leveren, overdragen 
of uitbrengen waarvoor een exportvergunning is vereist. 

Bij importeren moeten wij zorgvuldig te werk gaan bij alle douanezaken en zorgen dat we het land van 
herkomst nauwkeurig classificeren, de waarde nauwkeurig bepalen en alle verplichte feiten 
rapporteren aan douaneautoriteiten. Wij verwachten dezelfde inzet van onze partners.

Belangrijk punt :

Dell Technologies is over de hele wereld 
actief en houdt zich aan de toepasselijke 
wetten betreffende de import of export 
van goederen, diensten, software en 
technologieën, waaronder de wetten 
en regels voor economische en 
handelssancties van de V.S., in elk land 
waar Dell Technologies zaken doet.

Resources :

• Global Trade Compliance Policy

Resultaten

https://dell.service-now.com/legal?id=kb_article&sys_id=e82f10171b264c90cf22fd12dd4bcbb7


42Hoe we winnen: de Gedragscode van Dell Technologies

Vragen en antwoorden : 

V :  Een leverancier van Dell Technologies vroeg me of het aanvaardbaar is voor Dell Technologies om 
producten te leveren aan landen waarvoor een embargo geldt. Ik weet niet zeker of Dell Technologies 
dat wel mag doen. Wat moet ik doen?

A :  Meld dit! Neem contact op met Global Trade Compliance om uw probleem of vraag te bespreken. 
Met de juiste autorisatie - en alleen met de juiste autorisatie - kan Dell Technologies mogelijk klanten 
helpen die zich in een land bevinden waarvoor de V.S. economische sancties heeft ingesteld.

V :  Een klant wil een bestelling plaatsen voor een militaire eindgebruiker in EMEA. Het is lastig om meer 
informatie over de specifieke bestelling te verkrijgen en ik kan niet achterhalen wie de eindgebruiker 
is en waar hij het product voor wil gebruiken. Wat moet ik doen? 

A :  Meld dit! Neem contact op met Global Trade Compliance om uw probleem of vraag te bespreken. 
Vergeet niet dat Dell Technologies geen producten kan verkopen aan personen of entiteiten als we 
weten of vermoeden dat deze de producten, software, diensten of technologieën van Dell 
Technologies voor verboden einddoelen zullen gebruiken, zoals terroristische activiteiten of de 
ontwikkeling, het ontwerp, de productie of vervaardiging van raketten of nucleaire, chemische of 
biologische wapens.

V :  Kunnen we producten of adviesdiensten verkopen aan de Iraanse ambassade in Duitsland? Deze 
bevindt zich immers in een land waarvoor geen embargo geldt.

A :  Nee. Dat is niet toegestaan, zelfs niet als de entiteit die onder een embargo valt een vestiging heeft 
in een land dat niet onder het embargo valt. De verkoop van producten, diensten, software of andere 
oplossingen is verboden, want er is nog steeds sprake van een financiële transactie tussen Dell 
Technologies en een land waarvoor een embargo geldt, onafhankelijk van wat er wordt gekocht. En 
als het hoofdkantoor van een bank is gevestigd in een land waarvoor een embargo geldt, maar een 
filiaal in een ander land heeft, kunnen wij niets verkopen aan dat filiaal in een land dat niet onder het 
embargo valt. U kunt vragen richten aan Global Trade Compliance.

Resultaten



43Hoe we winnen: de Gedragscode van Dell Technologies

Wij voorkomen 
diefstal en fraude
Zonder toestemming iets meenemen wat niet van u is, is diefstal. Dat weet iedereen. Dit kan gaan om 
het fysiek wegnemen van geld of eigendommen, of om praktijken als vervalsing, verduistering of 
fraude. Fraude is een type diefstal door middel van misleiding. Fraude doet iemand geloven (via 
woorden, gedrag of door belangrijke informatie te verbergen) in iets wat niet waar is. De bedoeling is 
dat deze persoon dan een handeling uitvoert (of juist niet) die hem of haar economische schade 
berokkent.

Tegen iedereen die betrokken raakt bij of anderen helpt met diefstal of fraude in verband met zijn of 
haar functie bij Dell Technologies, zullen disciplinaire maatregelen worden getroffen, tot aan 
beëindiging van het dienstverband toe. Deze personen zullen ook gerechtelijk worden vervolgd. 
Bescherm de bedrijfsmiddelen en reputatie van Dell Technologies door op alle mogelijke frauduleuze 
handelingen jegens Dell Technologies, onze teamleden, klanten, aandeelhouders, zakelijke partners en 
andere belanghebbenden te letten en verdachte activiteiten onmiddellijk te melden.

Belangrijk punt :

diefstal en fraude zijn criminele handelingen 
en worden niet getolereerd. Teamleden die 
stelen of fraude plegen tijdens hun werk 
voor Dell Technologies, beschadigen ons 
merk en en schaden ons allemaal.

Resultaten



44Hoe we winnen: de Gedragscode van Dell Technologies

Wij voorkomen witwaspraktijken 
en de financiering van terroristen
We houden ons aan alle wetten die zijn opgesteld om criminele activiteiten tegen te gaan en we 
beschermen de nationale veiligheid van de landen waarin we actief zijn.

Witwassen is het proces waarbij geld dat is verdiend met criminele activiteiten, zoals drugshandel, 
wordt overgeboekt via legitieme bedrijven om de criminele afkomst te verbergen. 
Terrorismefinanciering verwijst naar de financiering van terroristische activiteiten en kan afkomstig 
zijn van legitieme of criminele bronnen. U mag nooit bewust witwaspraktijken of de financiering van 
terroristen mogelijk maken en u dient maatregelen te nemen om onbedoeld gebruik van de 
bedrijfsactiviteiten van Dell Technologies voor deze doeleinden te voorkomen. Wees altijd op uw 
hoede en gebruik uw gezonde verstand in de omgang met klanten of zakenpartners. Zorg dat u weet 
wie het zijn, in welke branche ze werken en waar hun geld vandaan komt. Meld onmiddellijk alle 
ongebruikelijke of verdachte activiteiten of transacties, zoals pogingen contant te betalen of gebruik 
van een ongebruikelijke financieringsbron, regelingen die betrekking hebben op de overdracht van 
geld van of naar landen of entiteiten die niets met de transactie of de klant te maken hebben, 
buitengewoon complexe deals die geen legitiem zakelijk doel hebben of pogingen om registratie en 
rapportage te ontwijken.

Belangrijk punt :

Dell Technologies neemt maatregelen om 
illegaal gebruik van haar bedrijfsactiviteiten 
voor witwaspraktijken en de financiering 
van terroristen te voorkomen. Dit gebeurt 
door middel van identificatie van onze 
klanten, hun zakelijke activiteiten en de 
afkomst van hun kapitaal. Ook melden we 
verdachte transacties

Resultaten



45Hoe we winnen: de Gedragscode van Dell Technologies

Wij reizen en en declareren 
op verantwoorde wijze
Geld van Dell Technologies mag alleen worden gebruikt voor legitieme zakelijke doeleinden. U dient zich 
te houden aan bedrijfspolicy’s met betrekking tot maximale onkosten, het gebruik van creditcards van het 
bedrijf, gewenste reisbureaus, noodzakelijke goedkeuringen door het management, bonnetjes, declaraties 
en andere aan het reizen gerelateerde zaken. U dient uw onkosten voor reizen en accommodatie 
waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig vast te leggen.

Declareer uw onkosten op eerlijke en nauwkeurige wijze. Wij gebruiken nooit geld van Dell Technologies 
voor privéreizen of -entertainment, noch om ons inkomen aan te vullen. Wanneer u handelt namens Dell 
Technologies, mag u niet naar plaatsen gaan die Dell Technologies in een kwaad daglicht zouden stellen of 
die niet passen bij onze waarden, zoals een seksueel georiënteerd bedrijf. Onkosten voor dergelijke 
etablissementen worden niet vergoed. Dit zijn geen aanvaardbare locaties voor zakelijk entertainment, 
zelfs niet als de onkosten niet worden gedeclareerd.

Raadpleeg de Global Travel & Expense Policy voor meer informatie over de regels en richtlijnen voor het 
declareren van uw onkosten.

Belangrijk punt :

er wordt van teamleden verwacht dat 
zij handelen in overeenstemming met de 
policy’s en dat ze onkosten voor reizen 
en accommodatie waarheidsgetrouw, 
nauwkeurig en volledig registreren.

Resources :

• Global Travel & Expense Policy

Resultaten

https://dell.service-now.com/legal?id=kb_article&sys_id=5ed6ae701b274090cf22fd12dd4bcbd4


Wij geloven dat ons verlangen om te winnen  
altijd gepaard moet gaan met integriteit.

Wij zijn van mening dat ons gedrag als een verantwoord bedrijf ons helpt 

vertrouwen te scheppen bij onze klanten en andere belanghebbenden 

en dat dit teamleden motiveert om de juiste keuzes te maken voor ons 

bedrijf, onze gemeenschappen en onze planeet.

Integriteit



47Hoe we winnen: de Gedragscode van Dell Technologies

Wij voorkomen 
belangenconflicten
Vermijd activiteiten of persoonlijke belangen die een conflict veroorzaken of lijken te veroorzaken 
tussen uw belangen en de belangen van Dell Technologies of die een nadelig effect hebben of lijken te 
hebben op uw vermogen uw werk objectief en effectief te verrichten. 

Gebruikelijke gebieden van belangenverstrengeling

Persoonlijke relaties : raak niet betrokken bij aan dienstverband gerelateerde beslissingen, zoals werving, 
salaris, functioneren of promoties, over een familielid of iemand met wie u een liefdesrelatie hebt.

Externe dienstverbanden, zakelijke ondernemingen en investeringen : een tweede baan, externe 
zakelijke ondernemingen of andere commerciële of financiële activiteiten mogen niet ten koste gaan van 
uw verantwoordelijkheden bij Dell Technologies. Ga geen extern dienstverband en andere activiteiten 
aan die concurreren met Dell Technologies, die uw vertrouwelijkheid of andere verplichtingen jegens Dell 
Technologies schenden of die illegaal of immoreel zijn of Dell Technologies anderszins in een kwaad 
daglicht stellen.

Contracten : we kiezen altijd de leveranciers en zakelijke partners die de belangen van Dell Technologies 
optimaal behartigen. U mag niet betrokken zijn bij beslissingen betreffende lopende of potentiële 
zakelijke relaties tussen Dell Technologies en uw tweede werkgever, persoonlijke zakelijke 
ondernemingen of entiteiten waarin u of een familielid aanzienlijk financieel hebben geïnvesteerd of 
waarvan u deel uitmaakt van de directie.

Lidmaatschappen van externe raden van bestuur en bestuursfuncties : teamleden van Dell 
Technologies mogen niet deel uitmaken van de raad van bestuur van externe commerciële bedrijven, of 
deze nu beursgenoteerd zijn of niet. Er gelden echter enkele zeldzame uitzonderingen : leden van het 
Executive Leadership Team van Dell Technologies en bepaalde Senior Vice Presidents mogen verzoeken 
om zitting te nemen in een raad van bestuur van een commerciële onderneming wanneer dit in strikte 
naleving van de Global Conflicts of Interest Policy van Dell Technologies en met de goedkeuring van de 
Chief Executive Officer van Dell Technologies gebeurt. Het is vaak wel toegestaan om plaats te nemen 
in de raad van bestuur van een non-profitorganisatie, maar houd u ook daarbij aan het Global Conflicts 
of Interest Policy van Dell Technologies.

Belangrijk punt :

activiteiten van teamleden kunnen al dan 
niet opzettelijk een belangenverstrengeling 
veroorzaken of de schijn van ongepastheid 
wekken. 

Resources :

• Global Conflicts of Interest Policy

•  Global Family, Romantic or Other  
Relationships Policy

Integriteit

https://dell.service-now.com/legal?id=kb_article&sys_id=38db1b0b1ba60c90cf22fd12dd4bcbc5
https://dell.service-now.com/legal?id=kb_article&sys_id=63ffd8a21bab4cd004404332dd4bcbf7


48Hoe we winnen: de Gedragscode van Dell Technologies

Vragen en antwoorden : 

V :  Ik ben gevraagd om als deskundige deel te nemen aan een betaald onderzoeksnetwerk. Mag dat?

A :  Nee. Dell Technologies staat huidige teamleden niet toe om deel te nemen aan dergelijke betaalde 
nevenactiviteiten, omdat de kans te groot is dat vertrouwelijke informatie van Dell Technologies bij 
andere partijen bekend wordt. Om dit te vermijden, dienen teamleden die externe consultingactiviteiten 
willen uitvoeren om toestemming te vragen via Global Ethics & Compliance of de juridische afdeling 
om er zeker van te zijn dat dit is toegestaan.

Integriteit



49Hoe we winnen: de Gedragscode van Dell Technologies

Wij geven en accepteren gepaste 
geschenken en gastvrijheid
Redelijke geschenken, gastvrijheid en andere zakelijke attenties zijn mogelijk geschikt om goodwill te 
kweken, maar mogen nooit worden gebruikt om invloed uit te oefenen op een zakelijke beslissing van u 
of een klant en mogen de integriteit van onze zakelijke relaties niet ondermijnen. 

Geschenken accepteren :
Hoewel nominale geschenken en zakelijke attenties (maar nooit contant geld of equivalenten daarvan) 
onder bepaalde beperkte omstandigheden aanvaardbaar zijn, mag u nooit vragen om materiële of 
immateriële persoonlijke voordelen van welke aard dan ook of deze accepteren wanneer deze 
uitdrukkelijk of impliciet worden verleend in ruil voor het garanderen van Dell Technologies deals of het 
verstrekken van gunstige handelsvoorwaarden, of als dit de indruk zou kunnen wekken dat er sprake is 
van een verplichting van u of Dell Technologies jegens de gever. We accepteren nooit illegale of 
immorele geschenken of gastvrijheid, noch geschenken of gastvrijheid die Dell Technologies in 
verlegenheid zouden kunnen brengen.

Geschenken geven : 
Geschenken mogen uitsluitend worden gegeven als passende zakelijke attenties om relaties te 
verbeteren en nooit om zakelijke beslissingen op ongepaste wijze te beïnvloeden. Wanneer het passend 
is om een geschenk te geven, mag u alleen geschenken en gastvrijheid aanbieden aan partners, klanten 
of andere derden voor legitieme zakelijke doeleinden en wanneer het geschenk, de gastvrijheid of de 
zakelijke attentie redelijk van aard en in goede smaak is en in overeenstemming met de Global Gifts and 
Hospitality Policy van Dell Technologies. Geschenken, gastvrijheid en zakelijke attenties mogen nooit 
de vorm van contant geld of equivalenten daarvan hebben en mogen uitsluitend worden gegeven aan 
personen die het geschenk volgens de toepasselijke wetten en policy’s mogen accepteren. Er gelden 
vaak strengere regels voor geschenken aan bepaalde soorten klanten, zoals ambtenaren of 
medewerkers van overheids- of semi-overheidsinstanties, waaronder bijvoorbeeld bepaalde klanten in 
de gezondheidszorg, van nutsbedrijven of in het onderwijs. Volg altijd de meest restrictieve bepalingen 
die van toepassing zijn en vraag in geval van twijfel de juridische afdeling om advies.

Belangrijk punt :

geschenken en gastvrijheid dienen op 
een verantwoorde wijze te worden 
gegeven en ontvangen en mogen nooit 
worden gebruikt om invloed uit te 
oefenen op een zakelijke beslissing.

Resources :

• Global Gifts & Hospitality Policy 

Integriteit

https://dell.service-now.com/legal?id=kb_article&sys_id=a4963eb11b1bccd8cf22fd12dd4bcbe0


50Hoe we winnen: de Gedragscode van Dell Technologies

Vragen en antwoorden : 

V :  Ik wil graag vrijkaartjes voor DellEMC/ World geven aan een overheidsklant. Mag dat?

A :  Waarschijnlijk wel. Geschenken of gastvrijheid aan overheidsklanten in verband met het demonstreren 
van producten en diensten van Dell Technologies is in bepaalde regio’s toegestaan. Vraag het echter 
altijd na bij Global Ethics & Compliance via ethics@dell.com om er zeker van te zijn dat het in dit geval 
acceptabel is

V :  Er gelden speciale regels voor het aanbieden van geschenken en gastvrijheid aan klanten van overheids- 
of semi-overheidsinstanties, ook wel ‘openbare klanten’ genoemd. Wat wordt bedoeld met klanten van 
overheids- of semi-overheidsinstanties?

A :  Een ‘openbare klant’ is gedefinieerd in de Global Gifts and Hospitality Policy van Dell Technologies. Tot 
klanten in de openbare sector behoren medewerkers van de centrale regering, provinciale regeringen of 
staatsregeringen in de V.S. of andere landen, maar het kunnen ook medewerkers van 
onderwijsinstellingen, ziekenhuizen of andere instanties zijn die eigendom zijn van de staat of die door 
de staat worden betaald, zoals olie- of luchtvaartmaatschappijen.

Integriteit



51Hoe we winnen: de Gedragscode van Dell Technologies

Wij nemen deel aan charitatieve 
bijdragen en activiteiten
Dell Technologies is trots op de behulpzame instelling van onze teamleden en stimuleert u uw tijd, 
talenten en energie te besteden aan goede doelen en non-profitorganisaties, voor zover deze niet in 
strijd zijn met de belangen van Dell Technologies en geen negatief beeld geven van Dell Technologies. 
Het gebruik van resources van Dell Technologies voor charitatieve activiteiten en verlof voor door 
Dell Technologies gesponsorde maatschappelijke programma’s en persoonlijke charitatieve 
activiteiten dienen te voldoen aan de Dell Giving Policy.

Dell Technologies geeft uitsluitend bijdragen aan bepaalde, in aanmerking komende 
non- profitorganisaties. U ontvangt mogelijk aanvragen voor charitatieve bijdragen van Dell 
Technologies. Of het verzoek nu donaties van geld, nieuwe of gebruikte computerapparatuur, 
diensten, software, sponsoring of iets anders van waarde betreft, alle charitatieve bijdragen moeten 
in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving en de Corporate Charitable Contribution 
Policy van Dell Technologies die is uiteengezet op de Dell Giving site en dienen vooraf te worden 
goedgekeurd door het Dell Technologies Giving team.

Belangrijk punt :

Dell Technologies schenkt bijdragen 
aan charitatieve instellingen 
in overeenstemming met onze 
doelstellingen en stimuleert teamleden 
hun gemeenschappen te helpen door 
middel van passend vrijwilligerswerk.

Resources :

• Dell Giving site

• Facilities Service Request site

Integriteit



52Hoe we winnen: de Gedragscode van Dell Technologies

Vragen en antwoorden : 

V :   Mag ik de afdeling langsgaan om geld in te zamelen voor een Dell Technologies Signature Program Partner? 

A :  Niet tijdens kantooruren, want dat zou het werk onderbreken. Doe dit liever tijdens pauzes en/of de lunch. 
U hebt geen goedkeuring nodig tijdens de pauzes en de lunch, tenzij de afdeling Facilities goedkeuring moet 
geven voor ruimte en inrichting.

V :  Waar kan ik aanvragen indienen van organisaties die gebruik willen maken van het logo van Dell Technologies  
en/of DellEMC? 

A :  Stuur alle verzoeken voor het gebruik van logo’s van Dell Technologies door derden naar brand@dell.com 

V :  Met wie kan ik contact opnemen om faciliteiten van Dell Technologies te reserveren voor het organiseren van 
een evenement op locatie? 

A :  U dient goedkeuring aan te vragen bij het Facilities team als u een evenement op locatie wilt organiseren. Ga 
voor meer informatie naar de Facilities Service Request site. 

Integriteit



53Hoe we winnen: de Gedragscode van Dell Technologies

Wij ondersteunen 
politieke activiteiten
U wordt aangemoedigd u als een verantwoordelijk burger te gedragen en deel te nemen aan gepaste 
burgerlijke en politieke activiteiten in uw thuisland en gemeenschap, mits uw activiteiten wettelijk en 
respectvol zijn. U dient deze activiteiten in uw vrije tijd en op eigen kosten uit te voeren. U mag kapitaal 
of bedrijfsmiddelen van Dell Technologies, met inbegrip van faciliteiten, apparatuur of handelsmerken, 
niet gebruiken voor persoonlijke politieke activiteiten of belangen.

U mag niet de indruk wekken dat Dell Technologies een kandidaat, campagne of beleidskwestie waarbij 
u persoonlijk betrokken bent, ondersteunt. Volg alle wetten inzake de mogelijkheid van bedrijven en 
particulieren om politieke bijdragen te leveren en deel te nemen aan lobbyactiviteiten of andere 
overheidscommunicaties en politieke campagnes.

Dell Technologies levert geen politieke bijdragen, zelfs niet als dat wettelijk toegestaan is. Wanneer u 
een vraag hebt over een openbare aan Dell Technologies gerelateerde beleidskwestie of over een 
politieke kwestie, neem dan eerst contact op met uw Government Affairs team.

Vragen en antwoorden : 

V :  Een goede vriend heeft zich kandidaat gesteld voor een politieke functie. Hij heeft gevraagd of ik hem 
buiten werkuren kom steunen tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Is dat een probleem?

A :  Nee. Vergeet alleen niet om duidelijk te maken dat het om uw persoonlijke steun gaat en dat u niet 
spreekt namens Dell Technologies.

Belangrijk punt :

teamleden mogen niet met ambtenaren 
communiceren over aan Dell Technologies 
gerelateerde beleidskwesties en mogen 
zich niet voordoen als vertegenwoordiger 
van Dell Technologies bij beleidsmakers, 
tenzij dit is toegestaan of geregeld door 
het Government Affairs team. 

Integriteit



54Hoe we winnen: de Gedragscode van Dell Technologies

Wij stellen kwesties en 
problemen aan de orde
Als u weet of vermoedt dat de toepasselijke wetten of voorschriften, deze Code of een policy worden 
geschonden of als u vermoedt dat er sprake is van onethisch, illegaal of verdacht gedrag, dient u dat 
meteen te melden.

U kunt op vele manieren vragen stellen of kwesties aan de orde stellen : 

• uw leidinggevende;

• een lid van het management;

• Human Resources;

• Juridische afdeling;

• Global Ethics & Compliance; of

• Ethics Helpline, telefonisch of online via de Ethicsline. Daar kunt u uw vermoeden vertrouwelijk of 
anoniem melden, wanneer de wet dit toelaat.

Dell Technologies tolereert geen vergelding tegen personen die te goeder trouw vermoedelijk wangedrag 
melden of die meewerken aan een onderzoek of audit. Als u denkt dat u er represailles tegen u worden 
genomen of dat een onderzoek niet op gepaste wijze wordt uitgevoerd, dient u dit meteen te melden via 
de zojuist vermelde kanalen.

Belangrijk punt :

als u weet of vermoedt dat de toepasselijke 
wetten of voorschriften, deze Code of 
een policy worden geschonden, is het uw 
verantwoordelijkheid om dat meteen te 
melden.

Resources :

• Ethics Helpline (web or phone) 

•  Global Policy on Raising and 
Investigating Potential Ethics and 
Compliance Violations & Anti-retaliation

Integriteit

https://dell.service-now.com/legal?id=kb_article&sys_id=c4f54adc1bd784d4cf22fd12dd4bcbc5
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Wij onderzoeken problemen 
en lossen deze op
Global Ethics & Compliance is volgens deze Code en gerelateerde policy’s en standaarden 
verantwoordelijk voor het toezicht op interne onderzoeken naar vermoedelijk ethisch en aan 
compliance gerelateerd wangedrag. U dient zich niet te bemoeien met interne onderzoeken en mag 
niet zelf een eigen onderzoek uitvoeren. U dient in plaats daarvan meteen vragen te stellen aan 
Ethics & Compliance en uw volledige medewerking te verlenen aan geautoriseerde interne 
onderzoeken.

Alle onderzoeken en de daaruit voortvloeiende corrigerende maatregelen worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de lokale wetgeving, de geldende policy’s en standaarden van Dell 
Technologies en alle raadplegingsvereisten van vertegenwoordigers van de werknemers. Er wordt 
van u verwacht dat u meewerkt aan interne onderzoeken, audits, boekhoudkundige controles of 
aanwijzingen van advocaten van Dell Technologies in verband met rechtszaken of 
overheidsprocedures. Dell Technologies levert alle redelijke inspanningen om de informatie in 
verband met een onderzoek vertrouwelijk te houden en u dient deze onderzoeksgegevens 
vertrouwelijk te behandelen en niet te delen met personen buiten het onderzoeksteam, tenzij u 
daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebt gekregen.

Vergeldingsmaatregelen tegen teamleden van Dell Technologies voor het melden van een ethische 
kwestie of voor deelname aan een geautoriseerd bedrijfsonderzoek zijn ten strengste verboden en 
zullen niet worden getolereerd. Tegen teamleden die dergelijke represailles nemen, zullen 
disciplinaire maatregelen worden genomen, tot aan beëindiging van het dienstverband toe.

Belangrijk punt :

alle onderzoeken en de daaruit 
voortvloeiende corrigerende maatregelen 
worden uitgevoerd in overeenstemming met 
de lokale wetgeving en de geldende policy’s 
en standaarden van Dell Technologies.

Resources :

• Ethics Helpline (web or phone) 

•  Global Policy on Raising and 
Investigating Potential Ethics and 
Compliance Violations & Anti-retaliation

Integriteit

https://dell.service-now.com/legal?id=kb_article&sys_id=c4f54adc1bd784d4cf22fd12dd4bcbc5
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Wij nemen op waarden 
gebaseerde beslissingen
Het PULSE-model biedt een eenvoudige, duidelijke structuur voor het nemen van moeilijke beslissingen.

Pauzeer
Pauzeer even om na te 
denken over uw 
standpunt : 

neem een paar minuten 
de tijd na te denken over 
de situatie en uw visie 
daarop. De tijd nemen om 
na te denken over een 
situatie lijkt misschien 
vanzelfsprekend, maar als 
we onder druk staan, 
nemen we vaak te snelle 
beslissingen gebaseerd op 
onze wens het probleem 
snel aan te pakken.

GebrUik
Gebruik onze waarden, 
policy’s en juridische 
overwegingen om tot 
een oplossing te komen : 

overweeg oplossingen aan 
de hand van onze 
waarden, policy’s en de 
wet. Vraag uzelf af :

• Is het legaal?

• Voldoet het aan onze 
policy’s?

• Geeft het een goed 
beeld van onze waarden 
en morele principes?

• Respecteert het onze 
mensen, 
aandeelhouders, 
klanten, partners, 
gemeenschappen en 
planeet?

Selecteer
Selecteer de optie die 
het beste past : 

u verkeert nu in de positie 
om uw ervaring, opleiding 
en intuïtie te benutten. 
Maar de context voor het 
kiezen van de beste optie 
is nu gebaseerd op een 
duidelijke visie op de 
situatie, de inherente 
risico’s en een aantal 
alternatieve oplossingen.

Look
Alternatieve 
oplossingen : 

neem nooit te snel de 
meest voor de hand 
liggende beslissing in 
situaties met 
identificeerbare risico’s, 
verschillende waarden en 
snel veranderende 
problemen. Overweeg 
alternatieven en denk na 
over de risico’s, de 
waarden die al dan niet 
worden toegepast en hoe 
effectief uw beslissing de 
antwoorden uit de vorige 
stap toepast.

Eerlijke
Eerlijke en duidelijke 
uitleg van uw beslissing :  

neem de tijd om uw 
beslissing uit te leggen 
aan de belangrijkste 
belanghebbenden die 
worden geraakt door de 
beslissing. De wetenschap 
dat u uitleg moet geven 
van uw beslissing heeft 
onvermijdelijk een 
weerslag op de beslissing 
die u neemt. Transparantie 
is een uitdaging die we in 
het achterhoofd houden 
terwijl het PULSE-proces 
zich ontvouwt.

Integriteit



Aanvullende 
informatiebronnen
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Meldingskanalen

Global Ethics & Compliance 
ethics@dell.com voor vragen (niet anoniem).

Dell Technologies Ethicsline (telefonische of online meldingsopties) : 
http://Dell-ethicsline.com (anoniem, indien wettelijk toegestaan)

Cybersecurity Office (vermoedelijk misbruik van informatie) 
Cybersecurity@dell.com

Security Office 
Security@Dell.com

Audit Committee van de Raad van Bestuur 
Board_of_Directors@dell.com

Chief Financial Officer van Dell Technologies  
chief_financial_officer@dell.com

Escalaties productveiligheid :  
Product_Safety_Escalations@Dell.com
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Vrijstellingen 
en aanpassingen
Onze Code is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Dell Technologies. Alle wezenlijke 
aanpassingen in de Code moeten worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur of een bevoegde 
commissie van de Raad. Een verzoek om vrijstelling van een bepaling in de Code voor een 
leidinggevende of bestuurslid van Dell Technologies dient te worden ingediend bij Global Ethics & 
Compliance en te worden goedgekeurd door onze Raad van Bestuur.

Deze versie van de Gedragscode van Dell Technologies is goedgekeurd door de Raad van Bestuur 
in september 2017.




