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Melding fra vår 
administrerende direktør
Integritet er viktig. Det er viktig for kundene, partnerne, kollegene og samfunnene våre. Og det er 
veldig viktig for meg. 

De som jobber i selskapet vårt, er lidenskapelig opptatt av å levere mer enn forventet. Slik har det 
alltid vært. Det er én grunn til at vi har overlevd og vokst i en bransje som preges av endring. 

Men en annen grunn er at vi har like stor lidenskap for hvordan vi jobber. Vi opptrer med integritet 
og i henhold til lovens bokstav og ånd. Vi streber etter å ta sunne og etiske valg som tjener 
kundene våre, forbedrer fellesskapene våre og inspirerer teammedlemmene våre.

De etiske retningslinjene våre er den globale veilederen for hvordan vi i Dell Technologies driver 
virksomheten vår. Det betyr at vi alle, uansett rolle, nivå og hvor vi jobber, vet hvordan vi skal 
etterleve de etiske retningslinjene i det daglige arbeidet vårt. Lederne våre har et særlig ansvar for å 
lede med integritet og på den måten beskytte og forbedre omdømmet til teamet og selskapet vårt. 

Integritet er ikke valgfritt hos Dell Technologies. Det er grunnlaget for hvem vi er. Takk for at du 
følger retningslinjene våre, lever etter verdiene våre og oppfyller formålet vårt.

Michael Dell  
Styreleder og administrerende direktør
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Vi vinner ved å følge 
retningslinjene

De etiske retningslinjene våre, "Hvordan vi vinner", gir en veiledning for hvordan vi utfører de daglige 
aktivitetene våre i hele Dell Technologies, i samsvar med kulturen vår, verdiene våre og alle gjeldende 
lovers bokstav og ånd. Retningslinjene våre gjelder for oss alle. Alle må følge Dell Technologies sine 
retningslinjer og policyene og standardene som følger av disse. Dette inkluderer styremedlemmer, ledere 
og ansatte i Dell Technologies og deres datterselskaper (med mindre datterselskapet har egne etiske 
retningslinjer). Hvis vi ikke gjør det, kan det føre til disiplinærtiltak, opptil og inkludert oppsigelse, i 
samsvar med lokal lovgivning. Gjør deg kjent med retningslinjene, og policyene og standardene som 
gjelder for deg i rollen din. Retningslinjene våre kan selvsagt ikke dekke alle mulige situasjoner, så det er 
opp til deg å bruke god dømmekraft og be om hjelp når du har spørsmål eller er usikker på hva som er 
riktig å gjøre. Vi forventer også at innleide arbeidere, agenter og andre som opptrer på vegne av Dell 
Technologies, setter like høye standarder for seg selv. 

Retningslinjene våre er globale retningslinjer. Dell Technologies er basert i USA og må derfor følge alle 
lover som gjelder virksomheter som er basert i USA. Vi er stolte over å ha teammedlemmer og kunder 
over hele verden. Dette innebærer at vi må overholde både amerikanske lover og lovene i alle andre land 
der vi gjør forretninger. I de sjeldne tilfellene der det kan se ut til at den lokale loven kan komme i konflikt 
med amerikansk lovgivning, må du kontakte juridisk avdeling eller avdelingen for global etikk og 
overholdelse (Global Ethics & Compliance) for å få veiledning.

Retningslinjene våre setter en konsekvent global standard. Vi respekterer kulturelle forskjeller, men hvis 
en lokal skikk eller forretningspraksis bryter med retningslinjene, må vi følge retningslinjene. Hvis noe er 
tillatt eller obligatorisk i henhold til retningslinjene, men er brudd på lokal lovgivning, må vi imidlertid følge 
lokal lovgivning. Til syvende og sist følger vi alle en global standard som sier at vi vinner med integritet. 
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Vi viser forpliktelsen vår

Alle må vise at vi forplikter oss når det gjelder kulturen vår og verdiene våre. Dette gjør vi ved å godkjenne at 
vi har lest, forstått og godtar å overholde retningslinjene. Vi må gjøre dette når vi blir ansatt og fornye denne 
godkjennelsen årlig. Vær oppmerksom på at retningslinjene ikke er en ansettelseskontrakt, og at Dell 
Technologies når som helst kan tolke, endre og oppheve noen av eller alle bestemmelsene i retningslinjene, 
samt relaterte policyer og standarder.
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Vi sier fra og beskytter 
andre som sier fra

Si fra og rapporter bekymringer.

Hvis du har et etisk problem, eller tror at noen oppfører seg ulovlig eller uetisk, må du si fra. Snakk med 
lederen din, ring hjelpelinjen for etikk, send inn en elektronisk rapport via den nettbaserte Ethicsline, send 
en e-post til ethics@dell.com eller bruk noen av de andre ressursene og rapporteringsmulighetene som er 
beskrevet i retningslinjene eller på intranettområdet for global etikk og overholdelse. Dell Technologies 
godtar ikke represalier mot noen som starter eller deltar i etikkprosessen, stiller spørsmål eller fremmer 
problemer i god tro. Teammedlemmer og ledere må samarbeide og være sannferdige når selskapet 
gjennomfører granskninger, og følge instruksjonene til den juridiske avdelingen, personalavdelingen og 
avdelingen for global etikk og overholdelse under slike undersøkelser.

 

Ressurser:

• Hjelpelinjen for etikk (nett eller telefon)

•  Nettstedet for global etikk og 
overholdelse

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


7Hvordan vi vinner: Dell Technologies sine etiske retningslinjer

Vi bruker retningslinjene

Retningslinjene er ikke noe du leser én gang. Det er en veiledning for å omgjøre verdiene til handling. Alle 
er ansvarlig for å lese og forstå hvordan retningslinjene gjelder for dem og hva de gjør i Dell Technologies. 
Hvert emne har viktige læringsområder som hjelper deg å bruke informasjonen. Koblinger til vanlige 
spørsmål, policyer og verktøy er inkludert der det er nødvendig for å gi ytterligere informasjon.

Hvis du har spørsmål om et hvilket som helst emne i retningslinjene, kan du snakke med lederen din eller ta 
kontakt med personalavdelingen, juridisk avdeling eller avdelingen for global etikk og overholdelse.

For å supplere den generelle veiledningen for retningslinjene har Dell Technologies tatt i bruk mer 
spesifikke policyer og standarder som gjelder globalt, geografisk eller for bestemte virksomhetsenheter, 
funksjoner eller avdelinger. Disse policyene og standardene er tilgjengelige på intranettområdet for global 
etikk og overholdelse.

Ressurser:

•  Nettsted for global etikk og overholdelse

http://intranet.dell.com/dept/Ethics/Pages/Default.aspx
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Lederne setter standarden

Hvis du er en leder, har du et spesielt ansvar for å lede med integritet. Det er ikke nok at du opptrer på en 
juridisk og etisk måte. Du må også iverksette tiltak for å påvirke teammedlemmene til å gjøre det samme. 
Dette krever muntlig og synlig forpliktelse når det gjelder integritet. Du må ikke bare overholde loven og 
retningslinjene, policyene og standardene våre, men du må også sørge for at teammedlemmene gjør det 
samme og at de opptrer på en etisk måte. Dette betyr at du må:

•  Være en positiv rollemodell. Handlinger betyr mer enn ord. Derfor må du la handlingene dine vise at 
selv om du mener at virksomhetsmålene er viktige, kan de aldri oppnås på bekostning av overholdelse 
av juridiske krav og etiske prinsipper. Vi kan gjøre begge deler – vi kan vinne med integritet.

• Sett standarden for riktig atferd. Sørg for at du snakker med teammedlemmene dine om betydningen 
av å opptre etisk og i samsvar med loven. Forklar hvordan retningslinjene våre støtter formålet vårt og 
verdiene våre, og sikrer at vi lykkes. Finn muligheter til å gjennomgå viktige konsepter under 
teammøtene.

• Fullfør nøye din egen opplæring innen etikk og samsvar i tide, og forsikre deg om at 
teammedlemmene gjør det samme.

• Bli kjent med retningslinjene, policyene og standardene som gjelder for organisasjonen din. Ta i 
bruk og følg overholdelsesprosessene som er utformet for å sikre overholdelse. 

• Feir prestasjoner. Anerkjenn og belønn teammedlemmer som har en atferd som etterlever verdien om 
integritet.

• Skap et miljø der teammedlemmene vet at de kan stille spørsmål eller ta opp problemer uten 
frykt for represalier. Være tilgjengelig for å besvare teammedlemmenes spørsmål og håndter 
bekymringene. Aldri ta igjen mot noen som rapporterer bekymringer i god tro eller samarbeider med 
interne undersøkelser eller revisjoner. Og ikke godta at andre gjør det.

• Gi riktig tilsyn for å sikre at retningslinjene overholdes. Rapporter atferd som du kjenner til — eller 
bør kjenne til — er ulovlig eller bryter Dell Technologies retningslinjer, policyer eller standarder. 

Viktige lærepunkter: 

Teamet ditt følger deg når det gjelder 
integritet, inkludert overholdelse av 
retningslinjer, policyer og standarder, og 
hvordan de fungerer. Som leder må du 
holde en høyere standard.
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Vi tror at kulturen vår og verdiene 
våre kan utgjøre en forskjell

Vi vet at kulturen vår påvirker måten vi driver virksomheten på, hvordan vi opererer i markedet, og 
hvordan vi behandler hverandre. Den beskriver hva som er viktig for oss, hva vi er villige til å investere i, 
og reglene som definerer oss som et team. Kulturen vår defineres av verdiene våre, og viser seg hver 
eneste dag i måten vi arbeider og leder på. 

Vi tror at det vi forventer av medarbeiderne våre, hvordan vi støtter dem for å oppnå det, og hvordan vi 
måler og belønner dem for å gjøre det, er viktig for at vi skal lykkes og for at kulturen vår skal forbli solid. 
Verdiene våre gjenspeiler det som er viktigst for oss som virksomhet, og veileder avgjørelsene og 
handlingene våre. Verdiene våre, som vi kaller kulturretningslinjer, er:

Kunder: Vi mener at kunderelasjonene våre utgjør forskjellen og skaper grunnlaget for at vi lykkes.

Vi lykkes sammen: Vi har tro på og setter pris på medarbeiderne våre. Vi gjør det bedre, er smartere og 
har det morsommere når vi arbeider som et team og ikke hver for oss.

Nyskapning: Vi mener at evnen vi har til å drive nyskapning og legge til rette for banebrytende løsninger, 
er en drivkraft for vekst, suksess og fremgang.

Resultater: Vi mener at vi skal holde en svært høy standard når det gjelder fremragende innsats og 
resultater.

Integritet: Vi mener at integritet alltid må gjennomsyre vinnerinstinktet vårt.



Vi mener at kunderelasjonene våre utgjør forskjellen og 
skaper grunnlaget for at vi lykkes.

Kundene våre og alle interessentene våre er grunnene til at vi eksisterer, 

og de stoler på at vi lytter til dem og gir dem løsninger som hjelper dem 

å lykkes. De forventer at vi driver virksomheten ut fra de høyeste etiske 

standarder. For å gjøre oss fortjent til og opprettholde tilliten deres, er vi 

forpliktet til å drive forretninger på en rettferdig, ærlig, juridisk og etisk 

måte, uansett hvor i verden vi driver virksomheten vår.

Kunde
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Ressurser:

• Global policy for datapersonvern 

•  Dell EMCs etiske retningslinjer for 
partnere

Vi beskytter personvernet til kundenes 
personopplysninger

Praktisk talt hvert eneste land regulerer innsamling, bruk, lagring, utlevering, sletting og internasjonal 
forflytning av personopplysninger. Når vi får tilgang til eller håndterer personopplysninger, må vi 
overholde gjeldende lover og bestemmelser, kontraktsmessige forpliktelser, Dell Technologies 
retningslinjer og frivillige innlemmede standarder for beskyttelse av personopplysninger. 

Definerte personopplysninger: Personopplysninger omfatter generell informasjon om enkeltpersoner, 
som for eksempel navn, hjemmeadresse, e-post, IP-adresse og andre kontaktdetaljer. Dette omfatter 
også mer sensitive, personopplysninger som kan være underlagt ytterligere spesialiserte juridiske eller 
kontraktsmessig forpliktelser, som for eksempel regnskap, ID-numre utstedt av myndighetene, 
kredittverdighet, kredittkortnumre, sykejournaler, utdannings- eller ansettelsesdokumenter, informasjon 
om seksuell legning, rase, familiestatus og politiske eller religiøse tilknytninger.

Vær bevisst og forsiktig med personopplysninger: Vi bruker bare ansvarlige og lovlige metoder for å få 
tilgang til, samle inn, bruke, dele, overføre eller lagre personopplysninger, og bruker bare 
personopplysninger til lovlig virksomhetsformål.

Hvis rollen din krever at du har tilgang til personopplysninger, må du forsikre deg om at du iverksetter 
tiltak for å beskytte informasjonen og sørge for at tilgang eller bruk er autorisert av Dell Technologies. 

Vi er tydelige ovenfor den enkelte på hvordan vi bruker personopplysninger, og vi respekterer kundenes 
og fremtidige kunders kommunikasjonspreferanser. Vi holder personopplysninger sikre i henhold til 
sikkerhetskravene for Dell Technologies. Ytterligere spesifikke sikkerhetstiltak gjelder for kundenes 
betalingskort og annen økonomisk informasjon. 

Innsamling, bruk og deling av personopplysninger: Du må ikke samle inn, bruke, få tilgang til eller dele 
personopplysninger, med unntak av det som er nødvendig for arbeidet ditt og arbeidet til dem du deler 
informasjonen med. Hvis du eller teamet ditt starter en aktivitet der personopplysninger skal samles inn, 
må du kontakte personvernlederen for virksomhetsområdet ditt eller Privacy@dell.com for å fastslå om 
det er nødvendig med en vurdering av påvirkning på personvern eller sikkerhet. Hvis du overfører 
personopplysninger fra ett land til et annet, selv om du deler med en kollega eller tredjepart i et annet 
land, må du forsikre deg om at overføringen er en godkjent del av arbeidet ditt.

(Fortsettelse)

Viktige lærepunkter: 

Vi må beskytte og være bevisst og forsiktig 
i forbindelse med innsamling, tilgang og 
utlevering av personopplysninger som vi 
håndterer for kunden.

Kunde

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

Vi må respektere den enkeltes interesser når det gjelder egne personopplysninger. Hvis du får en 
forespørsel fra en person i forbindelse med informasjonen vi innehar om vedkommende, må du håndtere 
denne forespørselen i henhold til Dell Technologies sin policy. Hvis du har spørsmål i forbindelse med 
denne policyen, må du videresende forespørselen til personvernteamet på Privacy@dell.com.

Når du er godkjent for å fjerne andres personopplysninger, må du være sikker på at du gjør dette på en 
ansvarlig måte og i samsvar med Dell Technologies policyer og standarder.

Tredjepart: Våre virksomhetspartnere må dele vår forpliktelse om å beskytte og bruke 
personopplysninger på riktig måte. Før du deler personopplysninger med en virksomhetspartner, må du 
forsikre deg om at partneren har riktige kontrakter på plass og tiltak som viser at de følger loven og 
overholder Dell Technologies sine policyer og standarder. Hvis du vil ha mer informasjon angående 
arbeid med våre kanalpartnere, kan du se Dell EMCs klargjøring om etiske retningslinjer for partnere for 
å beskytte og sikre personlige opplysninger for kunder og teammedlemmer.

Spørsmål og svar: 

Sp.:  Vi har et flott og nytt produkt som vi vet blir en stor suksess, og vi ønsker å fortelle andre om det. Vi har 
engasjert en markedsføringsleverandør som har en liste over e-postadresser til potensielle kunder. Kan vi 
bruke denne listen til markedsføringskampanjen vår for å informere om produktet?

Sv:  Kanskje. Det er avhengig av gjeldende juridiske krav. De fleste land har regler som angir om og hvordan 
e-postadresser kan samles inn, hva slags samtykke som er nødvendig fra kunder for å motta e-post, og 
når og hvordan du kan bruke e-post til markedsføringsformål. Kontakt juridisk avdeling eller 
personvernteamet for veiledning på privacy@dell.com.

Kunde

Vi beskytter personvernet til kundenes 
personopplysninger

mailto:privacy%40dell.com?subject=
mailto:privacy%40dell.com?subject=
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Vi har fokus på kvalitet og sikkerhet i 
løsningene våre

Dell Technologies har en kvalitetspolicy som fokuserer på å fortjene kundenes tillit og lojalitet ved å:

• Lytte til, lære av og svare kundene våre

• Levere produkter, tjenester og løsninger som oppfyller forventningene når det gjelder kvalitet, verdi og 
kundeopplevelse

• Sørge for kontinuerlige forbedringer når det gjelder prosesser, produkter og tjenester

• Bruke Net Promoter Score® til å måle kundetilfredshet, tillit og lojalitet

Vi er forpliktet til å overholde lover og bestemmelser i alle land der vi leverer produktene våre. Produktene 
våre er utformet og testet for å oppfylle eller overskride gjeldende standarder over hele verden. Dell 
Technologies overholder miljøbestemmelser og lover, og bruker alle muligheter til å minimere skadelig 
påvirkning på planeten vår. Vi gjennomfører jevnlige egenvurderinger og revisjoner av tredjeparter for å 
sikre at vi overholder disse forpliktelsene og hele tiden forbedrer oss. Vi har også systematiske prosesser 
på plass for å undersøke alle rapporter som sendes inn i god tro, når det gjelder mistanke om 
sikkerhetsproblemer, og iverksetter korrigerende tiltak der det er nødvendig eller rimelig, herunder varsling 
til den amerikanske kommisjonen for forbrukerproduktsikkerhet og lignende etater i andre land. 

Hvis du har spørsmål om trygghet, sikkerhet eller overholdelse for et produkt fra Dell Technologies, kan du 
kontakte produktoverholdelsesteamet på product_compliance@dell.com. 

Viktige lærepunkter: 

Alle produktene våre må være trygge, sikre 
og pålitelige, og må oppfylle alle gjeldende 
juridiske og lovbestemte krav, i tillegg til 
kvalitetsstandardene som er beskrevet i 
kvalitetspolicyen vår. 

Ressurser:

• Policy for overholdelse av produktlover 

Kunde

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

Praktisk talt alle land har lover som forbyr eller regulerer transaksjoner og relasjoner som kan ha som 
formål eller effekt å hindre konkurranse. Vi må konkurrere på en rettferdig og kraftfull måte som er i full 
overensstemmelse med disse lovene. Alle overtredelser av disse lovene kan resultere i disiplinære tiltak 
og sivile eller strafferettslige reaksjoner for deg og Dell Technologies.

Følgende typer ordninger kan anses som konkurransebegrensende og skal aldri diskuteres eller avtales 
uten skriftlig forhåndssamtykke fra juridisk avdeling: 

• avtaler som fastsetter eller kontroller priser

• avtaler om ikke å konkurrere i enkelte forretningsanliggender eller anbud, eller avtaler med 
konkurrenter om vilkår i anbud 

• avtaler mellom virksomheter, enten de er konkurrenter eller ikke, om å ikke ansette eller kontakte 
medarbeidere eller å fastsette kompensasjon til medarbeidere 

• boikotte bestemte leverandører eller kunder 

• avtaler om å dele eller tilordne markeder eller kunder 

• begrense produksjonen eller salget av bestemte produktlinjer 

• binde eller koble sammen bestemte produkter i et salg 

• alle andre avtaler som kan påvirke begrensninger i konkurransen.

Vær spesielt forsiktig når du samhandler med konkurrentene i forbindelse med ytelsesmåling, 
bransjeorganisasjoner, organer som fastsetter standarder eller når du deltar på seminarer eller konvensjoner. 
For å unngå at noe kan se ut som en avtale må du ikke diskutere blant annet følgende ting med konkurrenter: 
priser, salgsvilkår, kunder, anbud, volum, kostnader, fortjeneste, markedsandel, lønn, ansettelsespraksis, 
distribusjonsmetoder, relasjoner med leverandører eller ikke-offentlig informasjon om produkter eller tjenester.

Konkurranselovene er komplekse. Spør alltid din overordnede og den juridiske avdelingen før du deltar i 
diskusjoner med konkurrenter, kunder, forhandlere eller leverandører om avtaler eller arrangementer, 
enten skriftlig, muntlig eller underforstått, som kan ha påvirkning på begrenset konkurranse eller som kan 
oppfattes som dette.

Viktige lærepunkter: 

Vi mener at et fritt og konkurransedyktig 
marked er det beste for kundene våre. 
Konkurranselovene er komplekse. Kontakt 
juridisk avdeling før du deltar i diskusjoner 
med konkurrenter, kunder, forhandlere 
eller leverandører om avtaler eller 
arrangementer, enten skriftlig, muntlige 
eller underforstått, som kan den effekten 
at det begrenser konkurransen eller at det 
kan oppfattes å ha denne effekten.

Ressurser:

•  Global policy om konkurranselover

Kunde

http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Competition%20Law%20Policy.pdf
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Vi fremmer riktig prissetting og 
redelige kontraktsforhold

For å sikre samsvar med juridiske, regnskapsmessige og økonomiske rapporteringskrav, og for å beskytte 
Dell Technologies sine ressurser fra svindel, sløsing og misbruk, har Dell Technologies etablert policyer, 
standarder, prosedyrer og kontroller som styrer forhandlingen og godkjenningen av kontrakter mellom 
Dell Technologies og kunder, leverandører, forretningspartnere og andre interessenter.

Autorisasjon til å inngå eller signere kontrakter på vegne av Dell Technologies er delegert til bestemte 
teammedlemmer, avhengig av egenskap, omfang og økonomisk verdi for kontrakten som er involvert. 
Hvis du er involvert i forhandling på vegne av Dell Technologies, må du sørge for at du forstår og følger 
disse kontraktpolicyene, bare handler innenfor ansvarsområdet du har blitt delegert i henhold til disse 
policyene og tilknyttede avtaler om signaturrett, og at du kontroller at du innehar alle nødvendige 
godkjenninger fra finansavdelingen, regnskapsavdelingen, avdelingen for globalt innkjøp, 
kontraktstyringsavdelingen og juridisk avdeling.

Spørsmål og svar: 

Sp.:  En systemintegrator (SI) la inn en bestilling på 50 stasjonære PC-er for en sluttbruker. Bestillingen er 
godkjent og lastet ned, og er i ferd med å bli sendt. SI kontaktet meg og sa at han er bekymret for at 
kunden kanskje ikke er i stand til å betale. Jeg vil ikke kansellere bestillingen, og sa til ham at at jeg vil 
hjelpe ham med å finne andre kjøpere for systemene hvis dette skjer. Er dette greit? 

Sv.:  Nei, ikke med mindre du forhandler frem en formell tilleggsavtale til den opprinnelige bestillingen, og 
innhenter alle nødvendige godkjenninger fra juridisk avdeling, økonomisk avdeling og 
regnskapsavdelingen. Hvis du unnlater å gjøre dette, er den muntlige avtalen din en uautorisert 
forpliktelse, og den endrer vilkårene i den opprinnelige bestillingen på en måte som kan påvirke når 
selskapet kan regne inntekten fra salget.

Viktige lærepunkter: 

Vi må overholde våre etablerte policyer, 
standarder, prosedyrer og kontroller som 
styrer forhandlingen og godkjenning av 
kontrakter.

Kunde
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Vi følger forskrifter for offentlige 
kontrakter

Vi følger alltid reglene: Hvis du er involvert i offentlige kunder, må du sørge for å forstå og overholde 
alle gjeldende regler. På samme måte må du passe på å kreve at konsulenter, videreforhandlere, 
leverandører eller andre forretningspartnere som leverer varer eller tjenester i forbindelse med statlige 
eller offentlige finansierte kontrakter, oppfyller alle standarder og krav når det gjelder kvalifisering og 
ytelse. Konsekvensene for ikke å overholde forskriftene er alvorlige. 

Vi sikrer virksomheten på riktig måte: Informasjon som sendes i forbindelse med anbud for offentlige 
kontrakter, må være oppdaterte, nøyaktige og fullstendige. Vi tilbyr aldri bestikkelser, returkommisjon 
eller fordelaktig behandling i forbindelse med en offentlig kontrakt. Med begrensede unntak (som må 
være skriftlig forhåndsgodkjent av juridisk avdeling), har vi ikke tillatelse til å gi noe av pengeverdi til 
offentlige ansatte eller deres familiemedlemmer. Dette omfatter gaver, forpleining, reise, overnatting, 
tjenester, rabatter og måltider.

For ytterligere veiledning når det gjelder salg til den amerikanske regjeringen, se tillegg til etiske 
retningslinjer som gjelder offentlige kontrakter for Dell Technologies

Spørsmål og svar: 

Sp.:  Jeg la merke til at én av underleverandørerene våre fakturerte en offentlig kunde for en server 
verdt USD 10 000, og som ikke var en del av bestillingen. Kan dette være svindel? Er dette noe bare 
underleverandøren bør ta seg av?

Sv.:  Selv om dette kan eller ikke kan være svindel, må du ikke ignorere mistenkelig aktivitet relatert til 
offentlige kontrakter. Rapporter umiddelbart ved hjelp av en av de tilgjengelige interne 
rapporteringsmetodene.

Viktige lærepunkter: 

Kontrakter med offentlige kunder, eller 
kommersielle transaksjoner som er 
finansiert i sin helhet eller delvis med 
offentlige midler, har ytterligere krav. 

Ressurser:

•  Tillegg til etiske retningslinjer som gjelder 
offentlige kontrakter for Dell Technologies

Kunde

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


Vi har tro på og setter pris på medarbeiderne våre. Vi gjør det bedre, 
er smartere og har det mer morsomt når vi arbeider sammen som et 

team og ikke hver for oss.

Teammedlemmenes relasjoner og samarbeid er grunnlaget for at vi lykkes. 

Vi pleier disse relasjonene ved å søke etter og ønske velkommen mangfold, 

være åpne og ærlige i våre samhandlinger, og skape et miljø preget av 

samarbeid og inkludering. Vi behandler alle med verdighet og respekt, og 

overholder alle lover som gjelder ansettelsesrettigheter og arbeidsforhold 

i landene der teammedlemmene våre bor og arbeider.

Vi lykkes sammen:
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Vi verdsetter mangfold, like 
muligheter og respekt

Vi har fokus på mangfold og likhet, og å sørge for et trygt og produktivt miljø som fremmer åpen dialog 
og fritt uttrykk av ideer, uten trakassering, diskriminering og fiendtlig atferd. Vi anerkjenner delt ansvar 
for å skape og opprettholde dette miljøet til fordel for alle. 

Vi vektlegger like muligheter og rettferdig behandling av alle teammedlemmer, kunder, virksomheter, 
partnere og andre interessenter, uavhengig av rase, farge, religion eller tro, overbevisning, nasjonal, 
sosial eller etnisk opprinnelse, kjønn (inkludert graviditet), alder, fysisk, mental eller sensorisk 
funksjonshemming, HIV-status, seksuell legning, kjønnsidentitet og/eller -uttrykk, partnerskaps- eller 
samboerstatus, tidligere eller nåværende militærtjeneste, familiens medisinske historikk eller genetisk 
informasjon, familie- eller foreldrestatus, beskyttet veteranstatus, statsborgerskapsstatus når 
vedkommende ellers har lovlig rett til å jobbe, eller annen status som er beskyttet av lovene eller 
reguleringene på stedene der vi driver virksomhet. Vi gir like ansettelsesmuligheter for alle som er 
juridisk godkjent til å arbeide i gjeldende land, og vi gir rimelige boliger til personer med 
funksjonshemninger. 

Alle teammedlemmer forventes å rapportere mistenkelig diskriminering, og aldri foreta represalier mot 
noen som rapporterer en bekymring i god tro når det oppstår ulovlig diskriminering. Vår forpliktelse til 
disse prinsippene er avgjørende for at vi skal lykkes.

Viktige lærepunkter: 

Dell Technologies er forpliktet til 
mangfold, likhet og å sørge for et trygt og 
produktivt arbeidsmiljø med åpen dialog 
og fritt uttrykk av ideer, uten trakassering, 
diskriminering og fiendtlig atferd.

Ressurser:

•  Global policy for mangfold og like 
ansettelsesmuligheter

Vi lykkes sammen

http://intranet.dell.com/dept/hr/Global/HR4HR/Policies/Talent_Management/Policies_All/Diversity_Equal_Employment_Opportunity.pdf
http://intranet.dell.com/dept/hr/Global/HR4HR/Policies/Talent_Management/Policies_All/Diversity_Equal_Employment_Opportunity.pdf
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Vi forhindrer trakassering 
og diskriminering

Vi behandler alle – teammedlemmer, kunder, forretningspartnere og andre interessenter – med 
verdighet og respekt. Alle må ha mulighet til å utføre arbeidet i et sikkert og respektfullt miljø, uten 
distraksjoner og forstyrrelser som er forårsaket av støtende, uprofesjonell eller upassende atferd på 
arbeidsplassen. 

Trakassering kan omfatte handlinger, språk, skriftlig materiale eller objekter som er styrt eller brukt på 
en måte som undergraver eller forstyrrer medarbeiderens arbeidsytelse, eller skaper et skremmende, 
fiendtlig eller støtende arbeidsmiljø. Vi vil aldri utsette noen for negativ behandling på bakgrunn av rase, 
farge, religion eller tro, overbevisning, nasjonal, sosial eller etnisk opprinnelse, kjønn (inkludert 
graviditet), alder, fysisk, mental eller sensorisk funksjonshemming, HIV-status, seksuell legning, 
kjønnsidentitet og/eller -uttrykk, partnerskaps- eller samboerstatus, tidligere eller nåværende 
militærtjeneste, familiens medisinske historikk eller genetisk informasjon, familie- eller foreldrestatus, 
beskyttet veteranstatus, statsborgerskapsstatus når vedkommende ellers har lovlig rett til å jobbe, eller 
annen status som er beskyttet av lovene eller reguleringene på stedene der vi driver virksomhet.

Alle former for trakassering, inkludert og uten begrensning, er forbudt hos Dell Technologies: 

• uønskede seksuelle tilnærmelser, invitasjoner eller kommentarer 

• visuelle visninger, som for eksempel nedsettende eller seksuelt orienterte bilder eller bevegelser 

• fysisk atferd, inkludert overgrep eller uønsket berøring 

• trusler eller krav om å godta seksuelle forespørsler som som en betingelse for ansettelse eller for å 
unngå negative konsekvenser 

Alle teammedlemmer forventes å rapportere mistanke om trakassering, og aldri foreta represalier mot 
noen som rapporterer en bekymring i god tro når det oppstår ulovlig diskriminering.

Viktige lærepunkter: 

Alle teammedlemmer må være i stand til 
å utføre arbeidet i et trygt og respektfullt 
miljø uten frykt for trakassering. 
Trakassering er ikke tillatt, og vil aldri bli 
godtatt.

Ressurser:

•  Global policy mot trakassering på 
arbeidsplassen

Vi lykkes sammen

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

Dell Technologies har programmer på plass for å sikre respekt for menneskerettighetene for alle 
teammedlemmer, i tillegg til personer utenfor organisasjonen som berøres av verdikjeden vår, for 
eksempel arbeidere i forsyningskjeden eller virksomhetspartnere. Ett slikt program er dokumentasjon av 
overholdelse av de etiske retningslinjene fra EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition). Dette 
omfatter vilkår som for eksempel riktig lønn, arbeidstid, arbeidsforhold, betingelser, forebygging av 
tvunget arbeid eller barnearbeid, samt helse og sikkerhet.

Hvis du tror at dine eller andres rettigheter er i fare, eller du blir bedt om å utføre handlinger på en måte 
som kan være et brudd på de grunnleggende, fundamentale menneskerettighetene til en annen person, 
oppfordrer vi deg til å si fra.

Viktige lærepunkter: 

Dell Technologies respekterer 
grunnleggende menneskerettigheter til 
alle personer i verdikjeden vår.

Ressurser:

• Etiske retningslinjer fra EICC

Vi lykkes sammen

http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
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Vi arbeider trygt og beskytter 
miljøet

Det forventes at du utfører arbeidet ditt i fullt samsvar med alle gjeldende lover og bestemmelser som 
gjelder helse, sikkerhet og miljø, og Dell Technologies sine globale og lokale HMS-krav. Dette kravet 
gjelder enten du arbeider på et Dell Technologies-anlegg, ute hos en kunde eller på en ekstern 
arbeidsplass. I tillegg må du fullføre all obligatorisk HMS-opplæring. 

I tillegg kan alkohol, ulovlig narkotika og kontrollerte stoffer ha negativ påvirkning på sikkerhet, 
produktivitet, holdning, pålitelighet og dømmekraft. Med unntak av lovlig, moderat og forsiktig 
alkoholforbruk under lovlig underholdning i virksomheten, kan du ikke bruke eller være påvirket av 
alkohol, ha tilgang til, distribuere eller være påvirket av ulovlig narkotika mens du er ansatt i Dell 
Technologies virksomheter. Du finner mer informasjon i den globale policyen for alkohol og andre 
kontrollerte stoffer.

Du må umiddelbart rapportere alle ulykker, skader, usikre arbeidsforhold, miljøutslipp og andre HMS-
bekymringer til din overordnede, og til andre som beskrevet i gjeldende prosedyrer. 

Hvis du ansetter og/eller en leier inn en entreprenør eller virksomhetspartner, må du sørge for at hver 
entreprenør og partner har HMS-programmet som gjelder for arbeidet som skal utføres, er klar over 
andre potensielle farer på arbeidsområdet, og følger Dell Technologies sine sikkerhetskrav og miljøkrav 
for entreprenører. Hvis du arbeider ute hos kunder eller leverandører/partnere, må du følge det som er 
strengest av Dell Technologies HMS-krav eller kundens/leverandørens/partnerens HMS-krav.

Viktige lærepunkter: 

Teammedlemmer forventes å utføre 
arbeidet sitt i fullt samsvar med alle 
gjeldende lover og bestemmelser som 
gjelder helse, sikkerhet og miljø, og 
Dell Technologies sine globale og lokale 
HMS-krav.

Ressurser:

•  Global policy for alkohol og andre 
kontrollerte stoffer

•  Globalt nettsted for arbeidssted, miljø 
og fasiliteter

Vi lykkes sammen

http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Alcohol%20and%20Other%20Controlled%20Substances%20Policy.pdf
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Alcohol%20and%20Other%20Controlled%20Substances%20Policy.pdf
http://intranet.dell.com/facilities/global/Pages/global/ehs.htm
http://intranet.dell.com/facilities/global/Pages/global/ehs.htm
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Sp.: Hvordan kan teamet mitt lære om HMS-kravene som gjelder for min arbeidsplass? 

Sv.:  Se det globale nettstedet for arbeidssted, miljø og fasiliteter som det henvises til i ressurser i 
denne delen.

Sp.:  Jeg installerer og vedlikeholder utstyr i kundens fasiliteter. Skal jeg følge sikkerhetsreglene til Dell 
Technologies eller kunden? 

Sv.: Begge. Dell Technologies krever at du følger det til enhver tid strengeste kravet. 

Sp.:  Lederen min har foreslått å ta i bruk en fremgangsmåte som sparer tid, men som utgjør en 
potensiell sikkerhetsrisiko. Hva skal jeg gjøre? 

Sv.:  Du må aldri gå på akkord med din egen sikkerhet eller sikkerheten til teammedlemmene eller andre. 
Rapporterer forholdet til en annen leder, eller bruk andre tilgjengelige rapporteringsmuligheter.

Spørsmål og svar

Vi lykkes sammen
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Vi sørger for en ikke-voldelig 
arbeidsplass

En ikke-voldelig arbeidsplass starter med å være høflig og respektfull til enhver tid. Hvis du er uenig med 
et teammedlem eller en annen person på arbeidsplassen, må du prøve å løse dette på en rolig måte. Du 
må aldri mobbe, true, skremme eller skade en annen person eller vedkommendes eiendom med verbal 
atferd (skriftlig eller muntlig) eller ikke-verbal atferd (for eksempel bevegelser eller uttrykk).

Med mindre det er godkjent ifølge loven eller Dell Technologies sin policy, må du ikke besitte, skjule eller 
bruke våpen, inkludert skytevåpen, kniver, køller, ammunisjon, eksplosiver eller andre enheter som 
hovedsakelig brukes til å påføre skade (inkludert rekreasjonsvåpen som for eksempel jaktrifler eller 
armbrøster, lekevåpen eller etterligninger som for de fleste kan fremstå som virkelige eller autentiske) når 
du er på Dell Technologies eiendom, eller når du utfører virksomhet for Dell Technologies. Dette forbudet 
gjelder ikke kniver eller andre verktøy som påkrevd, tillatt eller leveres av Dell Technologies som en del av 
jobbtildelingen. Denne policyen gjelder for alle som går inn på Dell Technologies eiendom, og omfatter 
bygninger, parkeringsplasser, gangveier og alle andre eiendommer vi eier, leaser eller opptar. 

Spørsmål og svar: 

Sp.: Kan jeg ta med mitt eget skytevåpen hvis jeg har lisens til å bære det skjult? 

Svar:  Nei. Dell Technologies sin policy forbyr skytevåpen i bygningene til Dell Technologies 
eller ved utføring av virksomhet for Dell Technologies.

Viktige lærepunkter: 

En arbeidsplass uten vold, våpen og 
annen forstyrrende atferd holder 
teammedlemmene trygge.

Vi lykkes sammen
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Vi beskytter personvernet til 
teammedlemmenes personopplysninger

Vi har alle ansvar for å beskytte teammedlemmenes personopplysninger. Vi overholder alle gjeldende 
lover om personvern og databeskyttelse i landene der vi arbeider.

I overensstemmelse med lokale lover, kan Dell Technologies samle inn personopplysninger om 
teammedlemmene for å oppfylle juridiske krav eller muliggjøre effektive virksomhetsoperasjoner. Hvis 
rollen din krever at du har tilgang til teammedlemmenes personopplysninger, må du sørge for tiltak for å 
sikre informasjonen, og at du får tilgang til eller bare bruker informasjonen når det er autorisert av Dell 
Technologies for lovlige virksomhetsbehov og er i samsvar med gjeldende lover og Dell Technologies 
policyer. Uavhengig av din rolle, hvis du får tilgang til et teammedlems personopplysninger eller andre 
private data, må du alltid passe på at du holder opplysningene sikre. Del aldri opplysningene med andre, 
verken i eller utenfor Dell Technologies, uten at du har tillatelse fra teammedlemmet, med unntak hvis der 
er nødvendig for å oppfylle juridiske eller lovlige virksomhetskrav. Hvis du får disse opplysningene 
utilsiktet og/eller hvis det ikke er nødvendig som en del av rollen din, forventes det at du informerer 
personalavdelingen umiddelbart.

Viktige lærepunkter: 

Vi har alle ansvar for å beskytte 
teammedlemmenes personopplysninger.

Ressurser:

• Global policy for datapersonvern

Vi lykkes sammen

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


Vi mener at evnen vi har til å drive nyskapning og legge 
til rette for banebrytende løsninger, er en drivkraft for 

vekst og suksess.

Som innovatører streber vi etter å skape utenfor grensene våre, og 

samarbeide med andre for å forbedre fellesskapet og verden vi lever 

i. Vi bruker også nyskapende verktøy for å skape og beskytte de mest 

verdifulle ideene. 

Nyskapning
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Vi beskytter vår 
konfidensielle informasjon

Dell Technologies konfidensielle eller fortrolige informasjon er en svært verdifullt ressurs som skiller oss fra 
konkurrentene våre, og som er beskyttet av lover og viktige avtaler. Noe av denne informasjonen anses 
også som forretningshemmeligheter som er beskyttet ifølge loven. Alle er ansvarlig for å beskytte Dell 
Technologies sin konfidensielle eller fortrolige informasjon og forretningshemmeligheter. Misbruk eller 
utlevering av informasjon som Dell Technologies betrakter som konfidensiell, fortrolig eller en 
forretningshemmelighet, enten under eller etter ansettelse, er forbudt og er et brudd på de etiske 
retningslinjene og avtalene dine. Under visse omstendigheter kan det også være et brudd på loven. 
Upassende utlevering kan også føre til alvorlige konsekvenser for deg og Dell Technologies. Før du 
utleverer eller distribuerer eventuell konfidensiell informasjon, må du innhente tillatelse fra øverste ledelse 
og passe på at riktige vilkår for bruk er etablert. Dette krever ofte at det må foreligge en skriftlig 
konfidensialitets- eller taushetspliktsavtale som begrenser bruk, utlevering eller distribusjon av 
informasjonen.

Hva er Dell Technologies konfidensielle eller fortrolige informasjon?
Dell Technologies konfidensielle informasjon er informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig og/eller som 
har et nivå av følsomhet som krever økte nivåer for beskyttelse, administrasjon eller disponering. 
Konfidensiell informasjon inkluderer (men er ikke begrenset til) informasjon om virksomheten vår, 
produktene våre, ikke-offentlig økonomisk informasjon, personopplysninger om teammedlemme våre og 
tredjeparts informasjon som er betrodd oss å beskytte, og betegnes av Dell Technologies 
dataklassifiseringsstandard.

Hva betyr det å beskytte konfidensiell informasjon? 
Verken i ansettelsesperioden eller etterpå kan du bruke Dell Technologies sin konfidensielle eller fortrolige 
informasjon til egen fordel eller utlevere slik informasjon til noen utenfor Dell Technologies, uten uttrykkelig 
godkjenning, med mindre du har tillatelse til å gjøre det ut fra policyen for informasjonsssikkerhet som du 
finner på nettstedet  for S.A.F.E cybersikkerhet. Eventuell utlevering basert på denne policyen må være i 
strengt samsvar med kravene og beskyttelsene som er angitt i policyen. 

(Fortsettelse)

Viktige lærepunkter: 

Misbruk eller utlevering av informasjon 
som Dell Technologies anser som 
konfidensiell eller fortrolig eller en 
forretningshemmelighet, enten dette skjer 
under eller etter ansettelsesforholdet, 
er forbudt og er et brudd på de etiske 
retningslinjene og avtalene dine med Dell 
Technologies.

Ressurser:

• Nettstedet for S.A.F.E. cybersikkerhet

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

All konfidensiell eller fortrolig informasjon fra Dell Technologies må returneres når du avslutter 
ansettelsen hos Dell Technologies. All tilegnelse, nedlasting, spredning eller annen forbudt bruk eller 
utlevering av konfidensiell eller fortrolig informasjon fra Dell Technologies kan regnes som tyveri av Dell 
Technologies sin eiendom. Hvis slik konfidensiell eller fortrolig informasjon fra Dell Technologies anses 
som en forretningshemmelighet, kan ytterligere lover gjelde. 

I tillegg må du iverksette tiltak for å unngå utilsiktede utlevering av konfidensiell eller fortrolig 
informasjon fra Dell Technologies. Du må følge alle sikkerhetsregler. I tillegg må du ikke diskutere 
eventuell ikke-offentlig, konfidensiell eller fortrolig informasjon fra Dell Technologies med fremmede, 
inkludert familie og venner, og du må ikke diskutere slike opplysninger på et offentlig sted, for eksempel 
heis, restaurant eller fly. Selv innen Dell Technologies skal informasjonen bare deles med andre ut fra 
hvem som har behov for informasjonen. Sending av e-poster som inneholder konfidensiell eller fortrolig 
informasjon fra Dell Technologies, må unngås. Du må ikke publisere konfidensiell eller fortrolig 
informasjon fra Dell Technologies når du bruker verktøy for sosiale medier, for eksempel blogger, 
nettchatter eller sosiale nettverksområder, uten uttrykkelig forhåndsgodkjenning. Når du er utenfor Dell 
Technologies sine områder, må du ta spesielt hensyn for å beskytte konfidensiell eller fortrolig 
informasjon fra Dell Technologies, både i konkret og elektronisk form, for å hindre utilsiktet utlevering på 
offentlige steder. 

Det er sannsynlig at du møter, snakker med eller deltar på tilstelninger med personer som arbeider for 
Dell Technologies konkurrenter, partnere, leverandører eller kunder. Når du kommer i kontakt med slike 
personer, selv om dette kan være uskyldig, må du være forsiktig med hva du sier. Du må aldri diskutere 
konfidensiell eller fortrolig informasjon fra Dell Technologies med konkurrenter, og du må passe på at du 
bare diskuterer konfidensiell eller fortrolig informasjon fra Dell Technologies med kunder, partnere eller 
leverandører i samsvar med policyen for teknologiressurser og informasjonsstyring og en gjeldende 
taushetspliktsavtale mellom Dell Technologies og den andre parten. I noen tilfeller har Dell Technologies 
spesielle policyer eller prosedyrer i forbindelse med virksomhetsforholdene som krever økt 
oppmerksomhet for å beskytte konfidensiell eller fortrolig informasjon fra Dell Technologies.

Du må også rapportere eventuelle forsøk fra fremmede på å få tak i konfidensiell eller fortrolig 
informasjon fra Dell Technologies, ved å kontakte cybersecurity@dell.com. 

mailto:cybersecurity%40dell.com?subject=
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Sp.:  Jeg må sende et dokument som inneholder sensitive og personlige opplysninger. Hvordan gjør jeg 
dette? 

Sv.:  Etter at du har innhentet godkjenning fra øverste leder og benyttet riktig konfidensialitets- eller 
taushetspliktsavtale, kan den krypterte versjonen av dataene deles via e-post. Dell Technologies har 
flere ulike og godkjente krypteringsløsninger som teammedlemmer kan bruke. Hvis du vil ha mer 
informasjon, kan du se viktige policyer og eventuelt tilknyttede standarder for klassifisering av 
dokumenter eller e-poster. Du finner relaterte policyer og standarder på nettstedet for S.A.F.E. 
cybersikkerhet som det henvises til under Ressurser.

Sp.:  Jeg forlater Dell Technologies. Kan jeg laste ned eller kopiere virksomhetsdokumenter jeg har 
opprettet når jeg arbeidet hos Dell Technologies? De er mine, ikke sant? 

Sv.:  Nei. Denne informasjonen tilhører Dell Technologies, og kan være konfidensiell eller fortrolig. 
Nedlasting eller kopiering av dokumenter når du forlater Dell Technologies er et brudd på disse 
retningslinjene og avtalene dine med Dell Technologies og er sannsynligvis ulovlig. 

Sp.:  Kan jeg fortelle lederen min eller kolleger om en mulig oppkjøpskandidat som Dell Technologies 
vurderer? 

Sv.:  Det kommer an på. For å beskytte konfidensialiteten til Dell Technologies strategiske 
virksomhetsplaner og sikre at vi kan overholde alle gjeldende juridiske krav, har Dell Technologies 
strenge kontroller i forbindelse med våre anskaffelsesprosjekter. Det er bare noen sentrale 
teammedlemmer som er informert om en potensiell anskaffelse, og disse er underlagt strenge 
forpliktelser om hemmeligholdelse. Med mindre du kjenner til at lederen din eller kollegaen din 
allerede er en del av teamet som arbeider med dette prosjektet, må du ta kontakt med 
prosjektlederen før du snakker med lederen din om dette.

Spørsmål og svar
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Vi sikrer andres konfidensielle 
informasjon

Dell Technologies konkurrerer på en kraftfull, men rettferdig måte. Vi beskytter Dell Technologies sin 
intellektuell eiendom, virksomhetshemmeligheter og konfidensiell eller rettighetsbeskyttet informasjon, 
og vi respekterer retten andre har til å gjøre det samme. Du kan bruke offentlig tilgjengelig informasjon 
om Dell Technologies sine konkurrenter eller andre bedrifter, men ikke ulovlig tilegne deg eller misbruke 
handelshemmeligheter eller annen konfidensiell eller fortrolig informasjon tilhørende tredjepart. 

Dell Technologies forbyr bruk av noen midler, som for eksempel kontantutbetalinger, tjenester eller 
ansettelse av konkurrentens medarbeidere, for å få tilgang til konfidensiell eller fortrolig informasjon 
tilhørende tredjepart. Selv om du mottar informasjon om en annen bedrift gjennom lovlig metoder, må 
du fastslå om informasjonen er konfidensiell eller fortrolig og hvordan denne informasjonen kan brukes. 
Du kan for eksempel sjekke skriftlige dokumenter om disse er merket som private eller konfidensielle. 
Før du bruker konfidensiell informasjon, må du skaffe deg godkjenning fra den juridiske avdelingen, og 
du må fastslå de aktuelle vilkårene for bruk. Dette kan innebære at det må foreligge en skriftlig 
konfidensialitets- eller taushetspliktsavtale som begrenser bruk, utlevering eller distribusjon av 
informasjonen. 

Når du har mottatt konfidensiell informasjon via legitime metoder, må du bare bruke, kopiere, endre og/
eller distribuere den i henhold til vilkårene i relevant konfidensialitets- eller taushetspliktavtale. Du må 
også overholde lovmessige forpliktelser du har ovenfor tidligere arbeidsgiver(e). Disse forpliktelsene kan 
omfatte restriksjoner på bruk og utlevering av konfidensiell informasjon, forsøke å få tidligere kolleger til 
å jobbe hos Dell Technologies, eller avtaler om å ikke konkurrere.

Viktige lærepunkter: 

Teammedlemmer må ikke skaffe 
seg ulovlig tilgang til eller misbruke 
handelshemmeligheter eller annen 
konfidensiell eller fortrolig informasjon 
tilhørende tredjepart. 

Ressurser:

• Nettstedet for S.A.F.E. cybersikkerhet

https://cybersecurity.one.dell.com/default.aspx


Innovasjon30Hvordan vi vinner: Dell Technologies sine etiske retningslinjer

Sp.:  Jeg har nylig gått over til Dell Technologies fra en konkurrent. Kan jeg fortelle det nye salgsteamet 
mitt om min tidligere arbeidsgivers markedsstrategi?  

Sv.:  Nei. Den tidligere arbeidsgiveren din vil sannsynligvis anse at informasjonen er konfidensiell og/eller 
fortrolig.

Sp.:  Jeg har mottatt en e-post fra en partner som inneholder konfidensiell informasjon om en konkurrent.  
Kan jeg bruke dataene? 

Sv.:  Nei. Ikke les, bruk eller del disse opplysningene med noen. Ta kontakt med den juridiske avdelingen 
for veiledning.

Spørsmål og svar
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Vi praktiserer effektiv administrasjon 
av informasjonslivssyklusen

Du må overholde Dell Technologies sine policyer og standarder for administrasjon av 
informasjonslivssyklusen. Noe av Dell Technologies sin forretningsinformasjon, transaksjonsinformasjon 
og annen informasjon må oppbevares i bestemte tidsperioder i samsvar med lovmessige krav. Dell 
Technologies har etablert en tidsplan for dokumentoppbevaring og en prosess for rettslig forføyning mot 
datasletting for å overholde disse kravene. Det er ditt ansvar å oppbevare slik informasjon i samsvar med 
gjeldende oppbevaringskrav, og oppbevare informasjonen på godkjente, beskyttede elektroniske eller 
fysiske lagringssteder. 

Dell Technologies-informasjon som ikke er underlagt en oppbevaringstidsplan eller rettslig forføyning 
mot datasletting, eller som er underlagt en oppbevaringstidsplan eller rettslig forføyning mot 
datasletting men som nå kan utleveres fordi tidsplanen tillater det eller forføyningen ikke lenger gjelder, 
må fjernes på en trygg måte. 

Viktige lærepunkter: 

Alle er ansvarlige for egnet beskyttelse, 
håndtering og fjerning av Dell 
Technologies-informasjon i samsvar med 
disse retningslinjene, Dell Technologies 
sine policyer og standarder og lovmessige 
krav.

Ressurser:

• Nettstedet for S.A.F.E. cybersikkerhet

https://cybersecurity.one.dell.com/default.aspx
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Vi bruker informasjonsteknologi og 
andre ressurser på en fornuftig måte

Noen ganger kan det hende at du bruker Dell Technologies sine ressurser, herunder 
informasjonsteknologiressurser, for begrenset personlig bruk, men denne bruken må være riktig og holdt 
på et minimum. Upassende bruk inkluderer, men er ikke begrenset til, deltakelse i ulovlig aktivitet eller 
visning av upassende materiale, inkludert sider med innhold beregnet på voksne eller pornografisk 
innhold, hatnettsteder eller nettsteder som innebærer risiko for Dell Technologies sitt omdømme. Dell 
Technologies sine ressurser skal aldri brukes i overdreven grad eller til å støtte sekundær ansettelse, 
forretningsforhold utenfor selskapet eller personlige politiske aktiviteter. 

Dell Technologies gjør informasjonsteknologiressurser tilgjengelig for deg med det formålet at du kan 
utføre rollen din i selskapet. Dell Technologies beholder til enhver tid eierskap til ressursene. Dell 
Technologies forbeholder seg retten til å overvåke og gjennomgå bruken av ressursene sine og skaffe 
tilgang til alle data som ligger i disse, herunder informasjonsteknologiressurser. Der det er tillatt i 
henhold til lokal lovgivning, samtykker du ved bruk av ressursene i slik overvåkning og gjennomgang, 
herunder ved bruk av kryptering. Dell Technologies forbeholder seg retten til å dekryptere som en del av 
overvåkningstiltakene. 

Alle har en forpliktelse til å beskytte informasjonsteknologiressursene mot virus, skadelig programvare 
og innbruddsforsøk ved å følge alle sikkerhetsretningslinjer for informasjon og aldri tukle med eller 
deaktivere Dell Technologies sine administrerte sikkerhetsprogramvarer på et system. Du er ansvarlig for 
all aktivitet som er utført med den individuelle bruker-ID-en din og de tildelte IT-ressursene dine. 
Forsikre deg om at alle kjøp og avtaler av programvare og maskinvare godkjennes av avdelingen for 
informasjonsteknologi. Hvis du har tilgang til ressurser i forbindelse med kundeinformasjon, må du følge 
kundens regler og prosedyrer som gjelder bruken av informasjonsteknologiressurser og 
informasjonssikkerhet.

Viktige lærepunkter: 

Selv om noe personlig bruk av Dell 
Technologies sine ressurser er tillatt, er 
overdreven eller upassende personlig bruk 
forbudt.
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Vi kommuniserer på en ansvarlig 
måte

Ansvarlig kommmunikasjon: 
Vi skal alltid kommunisere på måter som beskriver verdiene våre, fremmer formålet vårt og forbedrer 
omdømmet vårt og merkevaren vår. Du må unngå støtende, opprivende eller aggressivt språk når du 
kommuniserer i forbindelse med rollen din hos Dell Technologies, samt unngå all kommunikasjon som 
fungerer nedsettende eller setter Dell Technologies i forlegenhet. Vær sannferdig og nøyaktig. Ikke 
send e-post til personer som ikke har et legitimt behov for å motta dem. 

Med mindre du har uttrykkelig godkjenning til å snakke på vegne av Dell Technologies, må du gjøre det 
klart at uttalelsene dine utelukkende reflekterer dine personlige synspunkter og ikke reflekterer Dell 
Technologies sine holdninger eller offisielle standpunkt. Vær nøye med at du ikke utleverer konfidensiell 
eller fortrolig informasjon som tilhører Dell Technologies eller andre, bortsett fra til personer som har et 
legitimt behov for informasjonen og som har godkjent tilgang til den.

Vis aktsomhet når du bruker direktemeldinger, tekstmeldinger, blogger, chatter, sosiale medier eller 
andre metoder for elektronisk eller nettbasert kommunikasjon. Dell Technologies støtter slik åpen 
kommunikasjon, så lenge den skjer på en lovlig og etisk måte. Du må følge Dell Technologies sin policy 
for sosiale medier.

Når du kommuniserer på vegne av Dell Technologies: 
Dell Technologies sine offentlige uttalelser må håndteres på en omhyggelig måte for å sikre 
nøyaktighet, rettferdighet og overholdelse av alle juridiske krav, samt å beskytte omdømmet vårt og 
sørge for samsvar med verdiene våre og merkevaren vår. Dell Technologies bruker bestemte 
distribusjonskanaler – herunder pressemeldinger, medier og analytikerkonferanser og uttalelser på 
DellTechnologies.com – til å kommunisere selskapets offisielle standpunkter til offentligheten. Bruk av 
disse kanalene er begrenset til godkjente personer og delt informasjon må være gyldig, nøyaktig og 
godkjent for offentliggjøring. Bare godkjente personer kan kommunisere selskapets offisielle posisjon 
på enkelte områder, som for eksempel økonomiske resultater, strategiske forretningsplaner, juridiske 
spørsmål og spørsmål som gjelder offentlig policy. Kontakt alltid selskapets kommunikasjonsavdeling 
hvis du har spørsmål knyttet til det å uttale deg på vegne av Dell Technologies.

Viktige lærepunkter: 

Vi skal alltid kommunisere på måter som 
støtter Dell Technologies virksomhet, verdier 
og formål, og som forbedrer omdømmet 
vårt og merkevaren vår. Offentlige utsagn på 
vegne av Dell Technologies tillates bare av 
godkjente personer.

Ressurser:

• Global policy for sosiale medier

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

Vi holder det vi lover: 
Alt vi forteller kundene og potensielle kunder om produktene og tjeneste våre, i reklame-, salgs- og 
markedskommunikasjon eller på andre måter, må være sannferdig, nøyaktig, fullstendig og forståelig. 

Ikke villed kundene ved å overdrive, utelate viktig informasjon eller annonsere produkter, funksjoner eller 
tjenester du ikke er sikker på vi kan levere.

Pass på at du overholder alle interne krav i forbindelse med gjennomgang og godkjenning av 
kommunikasjonsmateriell for reklame og markedsføring. Be om råd fra juridisk avdeling hvis du er usikker 
eller har spørsmål.

Spørsmål og svar: 

Sp.:  En reporter ringte for å stille meg noen spørsmål om en nyhetssak om Dell Technologies som 
gjelder et emne jeg kjenner inngående. Hvordan skal jeg svare?

Sv.:  Med mindre du er uttrykkelig autorisert til å snakke om emnet på vegne av selskapet, skal du 
henvise reporteren videre til selskapets kommunikasjonsavdeling.
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Vi fremmer en bærekraftig 
tilnærming

Vi forplikter oss til å fremme videreutvikling av menneskeheten ved å ta i bruk teknologien og 
ekspertisen vår der vi det kan gjøre størst mulig nytte for kloden vår og de som lever på den. Det er 
ganske enkelt ikke nok å gjøre noe "mindre dårlig". Vi anser teknologi som nøkkelen til å utløse 
regenerative løsninger som gir mer tilbake til samfunnet, miljøet og den globale økonomien enn de tar ut. 
Du kan hjelpe oss å overholde denne forpliktelsen ved å inkludere en bærekraftig tankegang i alle 
aspekter av det du foretar deg. Dette betyr å utforme produkter som utnytter energi mer effektivt, som 
lages av bedre materialer eller er enklere å resirkulere og gjenvinne materialer fra på slutten av levetiden. 
Det innebærer også å effektivisere driften for å minimere ressursbruken. 

Miljøansvar er mer enn å lage et økovennlig produkt eller initiativ. Vi samarbeider med kunder som 
bruker teknologien og ekspertisen vår til å skape bærekraftige løsninger som er nyttige for samfunnene 
våre og for kloden. 

Gjennom det daglige arbeidet ditt og det du foretar deg kan du bidra til å ta vare på jordas helse. 

Spørsmål og svar: 

Sp.: Hvordan kan jeg involvere meg i bærekraftige aktiviteter der jeg jobber? 

Sv.:  Bli med i Planet Employee Resource Group! Planet er en av Dell Technologies' største ERG-er og 
gir teammedlemmer mulighet til å jobbe frivillig og delta i miljøaktiviteter der de bor og jobber.

Viktige lærepunkter: 

Miljøansvar innebærer å inkludere 
bærekraft i alle aspekter av det vi foretar 
oss.

Ressurser:

• Rapport om virksomhetsansvar

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


Vi mener at vi skal holde en særdeles høy standard for fremragende 
innsats og ytelse.

Vi er forpliktet til å gjøre forretninger basert utelukkende på produktenes, 

menneskenes og løsningenes kvalifikasjoner og integritet. Vi har fokus på 

å være en pålitelig partner i samfunnene der vi driver virksomhet.

Resultater
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Vi beskytter integriteten i 
regnskapsoppgjøret

Integriteten i regnskapsoppgjøret og andre lovpålagte rapporteringer er avgjørende for at vi skal drive 
virksomheten på en vellykket måte og beholde tilliten fra aksjonærene, kundene, forretningspartnerne 
og andre interessenter. All økonomisk informasjon om Dell Technologies som er registrert hos den 
amerikanske Securities and Exchange Commission eller som er offentliggjort, samt all informasjon i 
lovpålagte regnskapsutdrag og skatterapporter må være nøyaktige og komplette, og må overholde 
gjeldende regnskapsprinsipper og juridiske krav. For å sikre dette, kan bare godkjente Dell 
Technologies-teammedlemmer, under veiledning av juridisk avdeling, sende inn slike rapporter. 

Vi skal aldri fremstille våre økonomiske eller driftsmessige resultater på feilaktig måte eller på andre 
måter bevisst påvirke integriteten til selskapets regnskapsrapportering. Vi legger ikke til informasjon i 
bokføring eller posteringer som bevisst skjuler, villeder eller tilslører sannheten bak økonomiske eller 
ikke-økonomiske transaksjoner, resultat eller balanse, og vi inngår heller ingen uautoriserte avtaler eller 
tillater aktivitet som kan føre til slike resultater. Vi følger alltid alle prosesser og kontroller som er 
utformet for å sikre nøyaktigheten i Dell Technologies sin vurdering og rapportering av de økonomiske 
resultatene. 

Spørsmål og svar: 

Sp.:  Jeg mener at et teammedlem ga en falsk forklaring til Dell Technologies sin uavhengige revisor. 
Hva skal jeg gjøre?

Sv.:  Rapporter saken direkte til juridisk avdeling eller avdelingen for global etikk og overholdelse 
på ethics@dell.com. Du kan også varsle finansdirektøren (CFO) i Dell Technologies på  
chief_financial_officer@dell.com eller revisjonskomiteen på Board_of_Directors@dell.com.

Viktige lærepunkter: 

Våre regnskapsoppgjør må alltid gjenspeile 
våre økonomiske og driftsmessige 
resultater på en ærlig og nøyaktig måte.

mailto:ethics%40dell.com?subject=
mailto:chief_financial_officer%40dell.com?subject=
mailto:Board_of_Directors%40dell.com?subject=
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Vi unngår innsidehandel

Du må aldri bruke eller utlevere viktig informasjon som ikke er kjent for offentligheten, før 
informasjonen offentliggjøres formelt. 

Hva er viktig informasjon som ikke er kjent for offentligheten? 
Viktig informasjon som ikke er kjent for offentligheten, er informasjon som en aksjonær vil kunne anse 
som viktig for å ta en avgjørelse om å kjøpe eller selge aksjer. Eksempler inkluderer økonomisk eller 
selskapesmessig resultatinformasjon som ennå ikke er offentliggjort, informasjon om sammenslåinger 
eller oppgjør, leverandør- eller kundeforhold, endringer i toppledelsen og nye produkter. 

Hva er innsidehandel? 
Innsidehandel forekommer når en person med kunnskap om viktig informasjon som ikke er kjent for 
offentligheten om et selskap, bruker informasjonen til å skaffe seg fordeler eller unngå tap i 
aksjemarkedet. Du kan ha tilgang til "innsideinformasjon" om selskapet eller andre firmaer, for eksempel 
VMware, SecureWorks, gjeldende eller potensielle leverandører, kunder eller oppkjøpsmål. Du er 
forpliktet til å holde denne informasjonen konfidensiell og du, familien din og personer du har en 
personlig relasjon til, må aldri bruke denne typen informasjon til å foreta handel med en hvilken som 
helst bedrifts verdipapirer, herunder VMware og SecureWorks. Likeledes må du aldri gi aksjetips eller 
dele innsideinformasjon med andre som kan bruke bruke informasjonen til å handle aksjer. Selv om du 
ikke hadde til hensikt at noen skulle bruke informasjonen, utgjør deling av informasjonen brudd på 
taushetsplikten din ovenfor Dell Technologies og kan føre til anklager om innsidehandel mot deg eller 
Dell Technologies. Det er alvorlig juridiske straffereaksjoner for innsidehandel og -tips, herunder 
sivilrettslig ansvar og kriminelle sanksjoner (som mulig fengselsstraff).

Viktige lærepunkter: 

Bruk av viktig informasjon som ikke er kjent 
for offentligheten, til personlig økonomisk 
vinning, eller å dele slik informasjon med 
andre for deres økonomiske vinning, er 
forbudt i henhold til selskapets policy og er 
potensielt ulovlig.

Ressurser:

• Policy for verdipapirhandel

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


Resultater39Hvordan vi vinner: Dell Technologies sine etiske retningslinjer

Vi følger lover om bekjempelse av 
bestikkelser og korrupsjon

Dell Technologies er forpliktet til å gjøre forretninger basert utelukkende på produktenes og løsningenes 
kvalifikasjoner og integritet. Vi godtar ikke bestikkelser eller korrupsjon, uavhengig av hvor vi er eller hvor 
vi driver virksomhet. Bestikkelser og korrupsjon er forbudt både når det gjelder offentlige og private 
aktører, i henhold til disse retningslinjene og Dell Technologies sine policyer og standarder, men også i 
henhold til loven i enkelte land. 

Du må aldri gi eller motta noe av verdi som kan anses som en bestikkelse. Uavhengig av lokal praksis eller 
konkurransemessige hensyn, må du unngå all aktivitet som kan utgjøre bestikkelser eller korrupsjon eller 
som kan fremstå som bestikkelser eller korrupsjon. Dette gjelder spesielt offentlige ansatte eller 
tjenestepersoner, statseide eller statskontrollerte organer, politiske partier og internasjonale 
organisasjoner. Selv om du må være spesielt aktsom når du forholder deg til offentlige organer og deres 
ansatte, omfatter mange lover om bekjempelse av korrupsjon, samt disse retningslinjene og Dell 
Technologies sine policyer og standarder, også private aktører og deres ansatte. 

Det er komplekse regler for å gi gaver, forpleining og andre forretningsgester til offentlige tjenestepersoner 
og ansatte hos statlige eller delvis statlige organer. Noe som kan være tillatt når det gjelder kommersielle 
kunder, kan være ulovlig når det gjelder offentlige kunder. Alle betalinger, refusjoner, rabatter, midler for 
markedsføringsutvikling, kreditter eller andre utvekslinger av verdier med en kunde eller tredjepart, må 
være for legitime forretningsformål. 

Du må overholde lovene om bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon i landene vi driver virksomhet i, og 
den amerikanske FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), siden Dell Technologies er basert i USA. Disse 
lovene gjelder for handlinger utført av selskapet, våre teammedlemmer og tredjeparter som jobber på 
vegne av oss, hvor som helst i verden.

Alle spørsmål knyttet til ovennevnte må rettes til juridisk avdeling.

Viktige lærepunkter: 

Dell Technologies lykkes med 
virksomheten vår fordi vi har de beste 
produktene og løsningene i alle ledd av 
virksomheten. Vi gjør aldri forretninger 
ved å bestikke noen. Du må aldri godta 
en bestikkelse fra noen. En bestikkelse 
er alt av verdi, for eksempel kontanter, 
forpleining, reise, gaver, lån, donasjoner til 
veldedige formål eller jobbmuligheter, som 
er tilbudt for et upassende formål eller i 
den hensikt å inngå eller beholde avtaler. 

Ressurser:

•  Global policy for bekjempelse av 
korrupsjon

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


Resultater40Hvordan vi vinner: Dell Technologies sine etiske retningslinjer

Sp.:  En kunde har spurt om jeg kan hjelpe datteren hans med å få sommerjobb hos Dell Technologies. Kunden har 
også fortalt meg at hvis jeg kan ordne sommerjobben for henne, skal kunden sørge for å få inngått en avtale 
med Dell Technologies som nå står på vent. Er dette en bestikkelse? 

Sv.:  Ja. En bestikkelse er alt av verdi, herunder jobbmuligheter, når det tilbys for et upassende formål, som for 
eksempel et forsøk på å sikre en forretningstransaksjon.

Sp.:  Hva er den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act? 

Sv.:  FCPA er en amerikansk føderal lov som kriminaliserer forsøk fra selskaper som Dell Technologies, på å 
bestikke utenlandske offentlige tjenestepersoner. Dette er den mest utbredte loven om bekjempelse av 
bestikkelser, og du må overholde FCPA siden Dell Technologies er basert i USA. Du må også overholde lovene 
om bekjempelse av korrupsjon i alle landene der Dell Technologies driver virksomhet.

Sp.:  En partner ber om en rabatt for å tilrettelegge for en mulighet til å inngå avtale med et statlig organ. Denne 
rabatten er større enn det som er vanlig for det aktuelle produktet og markedet. Er dette bestikkelse?

Sv.:  Ja. For store marginer, spesielt i forbindelse med offentlige avtaler, er et varselssignal, da dette kan være 
midler som er tiltenkt skjulte kontoer som skal brukes til ulovlige formål, som for eksempel å betale 
bestikkelser. Du må ta ekstra forholdsregler i dette tilfellet og kontakte økonomiavdelingen eller avdelingen for 
global etikk og overholdelse.

Spørsmål og svar
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Vi overholder handelslover

Handelslover begrenser følgende:

• eksport av produkter, tjenester, teknologi eller programvare, eller deltakelse i forbudt salg til land 
underlagt sanksjoner eller aktører tilknyttet disse landene, som for eksempel ambassader eller banker, 
selv om aktøren er lokalisert utenfor landet som er underlagt sanksjoner

• levere produkter til forbudte sluttformål (som for eksempel terrorisme, raketteknologi og fremstilling 
av kjernefysiske, kjemiske eller biologiske våpen)

• levere produkter til forbudte sluttbrukere (som for eksempel parter som er underlagt omfattende 
OFAC-sanksjoner) 

• sende, overføre eller levere produkter, teknologi eller programvare som krever en eksportlisens, uten å 
innhente tilstrekkelig godkjenning 

Ved import må vi ta tilstrekkelige forholdsregler når det gjelder tollbehandling, slik at vi på en nøyaktig 
måte klassifiserer, fastsetter verdi, fastslår opprinnelsesland og spesifiserer alle fakta som må 
rapporteres til tollmyndighetene. Vi forventer at våre partnere etterlever den samme forpliktelsen. 

Viktige lærepunkter: 

Dell Technologies driver virksomhet over 
hele verden, og overholder gjeldende 
lover som gjelder import eller eksport 
av varer, tjenester, programvare og 
teknologier, herunder amerikanske 
lover og bestemmelser om økonomiske 
sanksjoner og handelssanksjoner, i alle der 
Dell Technologies driver virksomhet.

Ressurser:

• Global policy for handelssamsvar

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


Resultater42Hvordan vi vinner: Dell Technologies sine etiske retningslinjer

Sp.:  En Dell Technologies-videreforhandler har spurt meg om det er lov for Dell Technologies å sende 
produkter til land som er underlagt sanksjoner. Jeg er ikke sikker på om Dell Technologies har 
godkjenning til å gjøre dette. Hva skal jeg gjøre? 

Sv.:  Si fra! Ta kontakt med avdelingen for globalt handelssamsvar for å få hjelp med dette. Dell 
Technologies kan ha mulighet til å støtte kunder i land som er underlagt økonomiske sanksjoner fra 
USA, men bare med riktig godkjenning.

Sp.:  En kunde ønsker å legge inn en bestilling som skal brukes av en militær sluttbruker i EMEA. Jeg finner 
ikke mer informasjon om denne bestillingen og kan ikke bekrefte hvem sluttbrukeren er eller hva de 
har tenkt å bruke produktet til. Hva skal jeg gjøre? 

Sv.:  Si fra! Ta kontakt med avdelingen for globalt handelssamsvar for å få hjelp med dette. Husk at Dell 
Technologies ikke kan selge til enkeltpersoner eller aktører hvis vi mistenker at de kommer til å bruke 
Dell Technologies sine produkter, programvare, tjenester eller teknologier til visse forbudte formål, 
som for eksempel terroraktiviteter eller utvikling, design, markedsføring eller produksjon av raketter 
eller kjernefysiske, kjemiske eller biologiske våpen. 

Sp.:  Kan vi selge produkter eller konsulenttjenester til den iranske ambassaden i Tyskland, siden den ligger 
i et land som ikke er underlagt sanksjoner? 

Sv.:  Nei. Selv om en enhet som er underlagt sanksjon, har en avdeling i et land som ikke er underlagt 
sanksjon, er dette fremdeles forbudt. Salg av produkter, tjenester, programvare eller andre løsninger 
er forbudt, da dette fremdeles er en økonomisk transaksjon mellom Dell Technologies og et land 
underlagt sanksjon, uavhengig av hva som kjøpes. På samme måte kan vi ikke selge til en bankavdeling 
i et land som ikke er underlagt sanksjon, hvis banken har hovedkvarter i et land som er underlagt 
sanksjon. Ved spørsmål må du ta kontakt med avdelingen for globalt handelssamsvar.

Spørsmål og svar
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Vi hindrer tyveri og bedrageri

Vi vet alle at tyveri er å ta noe som ikke tilhører deg, uten at du har tillatelse til det. Det kan omfatte 
fysisk å ta noe, som for eksempel penger eller eiendom, eller det kan skje på andre måter, som for 
eksempel forfalskning, underslag eller svindel. Svindel er en type tyveri som skjer ved at noen bedras. 
Det handler om å få noen til å tro (gjennom ord eller atferd eller ved å skjule viktig informasjon) noe som 
ikke er sant, i den hensikt å få dem til å foreta (eller unnlate å foreta) en handling som fører til at de blir 
økonomisk skadelidende. 

Alle som deltar i eller hjelper andre med tyveri eller svindel i forbindelse med sin rolle hos Dell 
Technologies, vil bli underlagt disiplinærtiltak, opptil og inkludert oppsigelse, og vil også bli 
straffeforfulgt. Bidra til å beskytte Dell Technologies' aktiva og omdømme ved å være oppmerksom på 
enhver type svindelforsøk mot Dell Technologies, teammedlemmene våre, kundene, aksjonærene, 
forretningspartnerne eller andre interessenter, og rapporter umiddelbart hvis du får mistanke om noe.

Viktige lærepunkter: 

Tyveri og svindel er kriminelle handlinger 
og blir ikke tolerert. Når teammedlemmer 
stjeler eller svindler i forbindelse med 
arbeidet sitt for Dell Technologies, skader 
dette merkevaren vår og får konsekvenser 
for oss alle.
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Vi forhindrer hvitvasking og 
terrorfinansiering

Vi føler alle lover som er utformet for å hindre kriminelle aktiviteter, og beskytter den nasjonale 
sikkerheten til land der vi driver virksomhet.

Hvitvasking av penger er en prosess der midler generert fra kriminell aktivitet, som for eksempel 
narkotikahandel, flyttes via legitime virksomheter for å skjule den kriminelle opprinnelsen. Med 
terrorfinanisering menes finansiering av terroraktiviteter. Slik finansiering kan komme fra legitime eller 
kriminelle kilder. Du må aldri med viten og vilje legge til rette for hvitvasking av penger eller 
terrorfinansiering, og du må sørge for å hindre utilsiktet bruk av Dell Technologies sine 
forretningsaktiviteter for disse formålene. Du må være oppmerksom og utøve godt skjønn når du 
forholder deg til kunder eller forretningspartnere. Vit hvem de er, hvilken type virksomhet de driver og 
hvor midlene deres kommer fra. Rapporter umiddelbart eventuelle uvanlige eller mistenkelige aktiviteter 
eller transaksjoner, som for eksempel forsøk på kontantbetaling eller betaling fra en uvanlig 
finanseringskilde, ordninger som omfatter overføring av midler fra land eller aktører som ikke er knyttet til 
transaksjonen eller kunden, uvanlig komplekse avtaler som ikke reflekterer et legitimt forretningsformål 
eller forsøk på å unngå bokførings- eller rapporteringskrav.

Viktige lærepunkter: 

Dell Technologies har iverksatt tiltak 
for å hindre ulovlig bruk av sine 
forretningsaktiviteter for hvitvasking 
av penger og terrorfinansiering. Dette 
gjør vi ved å identifisere kundene, deres 
forretningsaktiviteter og opprinnelsen til 
midlene, og ved å rapportere mistenkelige 
transaksjoner.
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Vi er ansvarlige når det gjelder 
reiser og utgifter

Dell Technologies sine midler kan bare brukes til legitime forretningsformål. Du må følge selskapets 
retningslinjer når det gjelder kostnadsgrenser, bruk av selskapets kredittkort, foretrukne reiseforhandlere, 
nødvendig godkjenning fra ledelsen, kvitteringer, utgiftsrapporter og andre reiserelaterte spørsmål. Du 
forventes å registrere reise- og forpleiningsutgifter på en sannferdig, nøyaktig og fullstendig måte.

Krav om refusjon av utgifter må være ærlige og nøyaktige. Vi bruker aldri Dell Technologies sine midler til 
personlige reiser eller underholdning, eller til å supplere personlig inntekt. Når du deltar i Dell Technologies 
sin virksomhet, må du ikke besøke steder som stiller Dell Technologies i et negativt lys eller som ikke er i 
samsvar med verdiene våre, som for eksempel en sexbasert virksomhet. Utgifter som er påløpt ved slike 
steder, refunderes ikke. Disse stedene er ikke akseptable for forretningsunderholdning, selv om utgiftene 
ikke sendes inn for refusjon.

Du finner mer informasjon om reglene og retningslinjene for refunderbare utgifter, i den globale policyen 
for reiser og utgifter.

Viktige lærepunkter: 

Teammedlemmer forventes å opptre 
i samsvar med retningslinjene og å 
registrere utgifter til reise og forpleining 
på en sannferdig, nøyaktig og fullstendig 
måte.

Ressurser:

• Global policy for reiser og utgifter

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


Vi mener at integritet alltid må gjennomsyre vinnerinstinktet vårt.

Vi mener at det å være en ansvarlig bedriftsaktør bidrar til å inngi 

tillit hos kundene våre og andre interessenter, og at det motiverer 

teammedlemmene til å ta de riktige valgene for virksomheten vår, 

fellesskapene våre og kloden vår.

Integritet
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Vi unngår interessekonflikter

Du må unngå enhver aktivitet eller personlig interesse som skaper, eller kan gi inntrykk av å skape, en 
konflikt mellom interessene dine og interessene til Dell Technologies, eller som kan påvirke, eller gi 
inntrykk av å påvirke, muligheten din til å utføre arbeid på en objektiv og effektiv måte. 

Vanlige interessekonfliktområder      

Personlige relasjoner: du må ikke være involvert i avgjørelser knyttet til arbeidsforhold, som for 
eksempel ansettelser, kompensasjon, evaluering eller forfremmelse, som gjelder et familiemedlem eller 
noen du har en romantisk relasjon til.

Eksterne ansettelser, forretningsforhold og investeringer: sekundær ansettelse, forretningsforhold 
utenfor selskapet eller andre kommersielle eller økonomiske aktiviteter må ikke påvirke ansvaret ditt hos 
Dell Technologies. Du må aldri inngå i eksterne ansettelsesforhold eller andre aktiviteter som konkurrerer 
med Dell Technologies, bryter taushetsplikten din eller andre forpliktelser ovenfor Dell Technologies, eller 
som er ulovlig, umoralske eller på andre måter stiller Dell Technologies i et negativt lys.

Kontrakter: vi velger alltid leverandører og forretningspartnere som tjener Dell Technologies sine beste 
interesser. Du må ikke delta i noen avgjørelser som gjelder nåværende eller potensielle 
forretningsrelasjoner mellom Dell Technologies og din sekundære arbeidsgiver, personlige 
forretningsforhold eller aktører der du eller en slektning har en betydelig økonomiske investering eller 
inngår i en ledende posisjon. 

Eksterne styremedlemskap og ledelsesroller: Dell Technologies sine teammedlemmer har ikke 
tillatelse til å sitte i styrer for eksterne fortjenestebaserte selskaper, verken offentlige eller private, med 
det sjeldne unntaket at medlemmer av Dell Technologies sin toppledelse og enkelte senior 
visepresidenter kan be om å sitte i styrer for fortjenestebaserte selskaper i strengt samsvar med Dell 
Technologies sin globale policy for interessekonflikter og med godkjenning fra administrerende direktør i 
Dell Technologies. Å sitte i styret for en ideell organisasjon er vanligvis tillatt, men må også være i 
samsvar med Dell Technologies sin globale policy for interessekonflikter. 

Viktige lærepunkter: 

Et teammedlems aktiviteter kan skape en 
interessekonflikt eller fremstå upassende, 
selv om det ikke er intensjonen. 

Ressurser:

• Global policy for interessekonflikter

•  Global policy for familiære, romantiske 
eller andre relasjoner

http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Conflicts%20of%20Interest%20Policy.pdf
http://intranet.dell.com/dept/hr/Global/HR4HR/Policies/EmployeeRelations/Policies_All/Family_Romantic_Other_Relationships.pdf
http://intranet.dell.com/dept/hr/Global/HR4HR/Policies/EmployeeRelations/Policies_All/Family_Romantic_Other_Relationships.pdf
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Sp.:  Jeg har blitt bedt om å delta som emneekspert i et betalt forskningsnettverk. Er dette tillatt?

Sv.:  Nei. Dell Technologies tillater ikke at nåværende teammedlemmer deltar i den typen betalt engasjement 
utenfor selskapet, da det er for mange muligheter for at Dell Technologies sin konfidensielle informasjon 
kan komme andre i hende. Teammedlemmer som ønsker å delta i eksterne konsulentaktiviteter, må 
sørge for å unngå dette problemet ved å be om tillatelse fra avdelingen for global etikk og overholdelse 
eller juridisk avdeling, for å sikre at disse mulighetene er tillatt.

Spørsmål og svar
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Vi gir og mottar gaver og forpleining 
på riktig måte

Rimelig gaver, forpleining og andre forretningsgester kan være egnet til å bygge goodwill, men må aldri 
brukes til å påvirke dine eller en kundes forretningsavgjørelser eller undergrave integriteten i 
forretningsforholdene våre. 

Å få gaver:        
Selv om nominelle gaver og forretningsgester (men aldri kontanter eller likvide midler) kan godtas i 
enkelte begrensede omstendigheter, må du aldri be om eller godta fysiske eller abstrakte personlige 
fordeler av noe slag som er gitt, uttrykkelig eller underforstått, for å inngå avtale med Dell Technologies 
eller få fordelaktige forretningsbetingelser, eller som kan skape, eller gi inntrykk av å skape, en følelse av 
forpliktelse hos deg eller Dell Technologies ovenfor motparten. Vi godtar aldri gaver eller forpleining som 
er ulovlig, umoralsk eller som stiller Dell Technologies i et negativt lys. 

Å gi gaver:         
Gaver kan bare gis som passende forretningsgester for å forbedre relasjoner, og aldri for å påvirke 
forretningsavgjørelser på en upassende måte. Når det er passende å gi gaver, må du bare tilby gaver og 
forpleining til partnere, kunder og andre tredjeparter for legitime forretningsformål og når gaven, 
forpleiningen eller forretningsgesten er på et rimelig beløp, er passende i situasjonen og i samsvar med 
Dell Technologies globale policy for gaver og forpleining. Gaver, forpleining og forretningsgester kan aldri 
være i form av kontanter eller likvide midler og kan bare gis til enkeltpersoner som har tillatelse til å motta 
gaven, i henhold til lovene og retningslinjene som gjelder for de aktuelle personene. Mer restriktive regler 
gjelder ofte når du gir gaver til bestemte typer kunder, for eksempel offentlige tjenestepersoner eller 
ansatte i statlige eller delvis statlige organer, for eksempel enkelte kunder innen helsesektoren, 
infrastruktur eller utdanning. Følg alltid de mest restriktive reglene som gjelder, kontakt den lokale 
juridiske avdelingen når du er i tvil.

Viktige lærepunkter: 

Gaver og forpleining må gis og mottas på 
en ansvarlig måte og skal aldri brukes til å 
påvirke en forretningsavgjørelse.

Ressurser:

• Global policy for gaver og forpleining 

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


Integritet

Spørsmål og svar

50Hvordan vi vinner: Dell Technologies sine etiske retningslinjer

Sp.:  Jeg ønsker å gi gratisbilletter til Dell EMC World til en statlig kunde. Er dette tillatt? 

Sv.:  Mest sannsynlig. Gaver eller forpleining gitt til statlige kunder i forbindelse med demonstrasjon av Dell 
Technologies sine produkter og tjenester, kan være tillatt i enkelte geografiske områder. Du må imidlertid 
alltid sjekke med avdelingen for global etikk og overholdelse for å være sikker på at det er tillatt i dette 
tilfellet, ved å kontakte dem på ethics@dell.com 

Sp.:  Spesielle regler gjelder når du gir gaver og forpleining til statlige eller delvis statlige kunder, som også 
kalles "offentlige kunder". Hvem er en statlig eller delvis statlig kunde? 

Sv.:  En "offentlig kunde" er definert i Dell Technologies sin globale policy for gaver og forpleining. Offentlige 
kunder inkluderer ansatte i føderale/statlige, regionale eller kommunale myndigheter i USA eller andre 
land, men kan også omfatte ansatte i utdanningsinstitusjoner, sykehus eller andre statlig eide eller statlig 
finansierte aktører, som for eksempel oljeselskap eller flyselskap. 

 

mailto:ethics%40dell.com?subject=


Integritet51Hvordan vi vinner: Dell Technologies sine etiske retningslinjer

Vi skal bidra til veldedige formål og 
aktiviteter

Dell Technologies er stolte over våre teammedlemmers sjenerøse holdninger og oppfordrer til å gi tid, 
kunnskap og energi for å støtte veldedige formål og ideelle organisasjoner, forutsatt at de ikke er konflikt 
med Dell Technologies sine interesser eller stiller Dell Technologies i et negativt lys. Bruken av Dell 
Technologies sine ressurser til veldedige aktiviteter, samt tid som brukes på både Dell Technologies-
sponsede lokalmiljøprogrammer og personlige veldedige aktiviteter, må overholde Dell Giving-policyen.

Dell Technologies gir bare bidrag til enkelte kvalifiserte ideelle organisasjoner. Du kan motta forespørsler 
om veldige bidrag fra Dell Technologies. Uansett om forespørselen omfatter donasjon av penger, nytt eller 
brukt datamaskinutstyr, tjenester, programvare, sponsing av arrangementer eller annet av verdi, må alle 
veldedige bidrag være i samsvar med gjeldende lover og Dell Technologies sin policy for veldedige bidrag, 
som finnes på Dell Giving-nettstedet, og forhåndsgodkjent av Dell Technologies Giving-teamet.

Viktige lærepunkter: 

Dell Technologies gir veldedige bidrag 
jevnlig basert på våre bidragsmål og 
oppfordrer teammedlemmene våre til å 
støtte samfunnene sine gjennom egnede 
frivillige aktiviteter. 

Ressurser:

• Dell Giving-nettstedet

•  Nettsted for Facilities Service-
forespørsler

https://dell.yourcause.com/home#/engagement/3504c085-46b1-4edc-bfe9-e7d2b68d8eef
http://intranet.dell.com/facilities/global/Pages/global/service_request.htm
http://intranet.dell.com/facilities/global/Pages/global/service_request.htm


Integritet

Spørsmål og svar

52Hvordan vi vinner: Dell Technologies sine etiske retningslinjer

Sp. :  Kan vi samle inn penger fra de ansatte mens de er på jobb for en av Dell Technologies Signature Program-
partnere? 

Sv.:  Ikke i arbeidstiden, da dette vil forstyrre arbeidet. Det anbefales at du gjør dette i pauser og/eller lunsjpausen. 
Godkjenning er ikke nødvendig i forbindelse med pauser og lunsjpauser, med mindre plass- og 
oppsettsgodkjenning kreves av Facilities.  

Sp.:  Hvor sender jeg forespørsler fra organisasjoner som ønsker å bruke Dell Technologies sin logo og/eller Dell 
EMC-logoen? 

Sv.:  Alle forespørsler om bruk av Dell Technologies sine logoer av tredjepart, må sendes til Brand@dell.com 

Sp.:  Hvem skal jeg ta kontakt med for å reservere Dell Technologies-fasiliteter for et arrangement på jobben? 

Sv.:  Du må sende inn en forespørsel om godkjenning til Facilities-teamet hvis du ønsker å arrangere noe på jobben. Du 
finner mer informasjon på nettstedet for Facilities Service-forespørsler. 

mailto:brand%40dell.com?subject=
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Vi støtter politisk aktivitet

Du oppfordres til å være en ansvarlig borger og delta i samfunnsaktiviteter og politiske aktiviteter ut fra 
hva som er passende i hjemlandet og samfunnet ditt, forutsatt at aktivitetene dine er lovlige og 
respektfulle.  Aktiviteter må utføres på fritiden og kostnader dekkes av deg. Dell Technologies sine midler 
eller aktiva, herunder lokaler, utstyr eller varemerker, kan ikke brukes i forbindelse med personlige, 
politiske aktiviteter eller interesser. 

Du må ikke gi inntrykk av at Dell Technologies støtter eller fremmer en kandidat, kampanje eller sak som 
du er personlig involvert i. Følg alle lover som gjelder for virksomheter og enkeltpersoner sine muligheter 
til å bidra til politiske kampanjer eller delta i lobbyisme eller andre politiske kampanjeaktiviteter. 

Dell Technologies gir ikke politiske bidrag som selskap, selv der det er tillatt å gjøre det. Når du har et 
spørsmål om en Dell Technologies-relatert offentlig policy eller politisk sak, må du først kontakte 
Government Affairs-teamet.

Spørsmål og svar: 

Sp.:  Jeg har en god venn som stiller til valg og som har spurt om jeg vil støtte ham under et 
valgkamparrangment utenfor arbeidstid. Er det et problem?

Sv.:  Nei. Pass på at du understreker at støtten er din egen personlige handling og at  
du ikke snakker på vegne av Dell Technologies.

Viktige lærepunkter: 

Teammedlemmer må ikke kommunisere 
med offentlige tjenestepersoner når 
det gjelder Dell Technologies-relaterte 
offentlige policyer eller hevde å 
representere Dell Technologies ovenfor 
politikere med mindre dette er godkjent 
eller styrt av Government Affairs-teamet. 
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Vi sier fra når vi har problemer og 
bekymringer

Hvis du kjenner til eller mistenker et brudd på gjeldende lover eller retningslinjer, på disse retningslinjene 
eller hvilken som helst policy, eller du mistenker uetisk, ulovlig eller mistenkelig atferd, må du rapportere 
det umiddelbart.

Du kan stille spørsmål eller melde fra om bekymringer ved å kontakte én av følgende instanser: 

• den nærmeste lederen din 

• et medlem av ledelsen

• personalavdelingen

• juridisk avdeling

• avdeling for global etikk og overholdelse 

•  hjelpelinjen for etikk via telefon eller på nett via Ethicsline for å rapportere bekymringen din konfidensielt 
eller anonymt der lover tillater det

Dell Technologies godtar ikke represalier mot noen som rapporterer om mistenkelig atferd  
eller bidrar til en undersøkelse eller revisjon i god tro. Hvis du mener du har blitt utsatt for represalier eller 
at en undersøkelse utføres på en upassende måte, må du umiddelbart rapportere det ved å bruke en av 
rapporteringsmetodene ovenfor.

Viktige lærepunkter: 

Hvis du kjenner til eller mistenker et brudd 
på gjeldende lover eller retningslinjer, på 
disse retningslinjene eller hvilken som 
helst policy, er det ditt ansvar å rapportere 
det umiddelbart.

Ressurser:

• Hjelpelinjen for etikk (nett eller telefon) 

•  Global policy for å melde fra om og 
undersøke potensielle etiske brudd 
og overholdelsesbrudd, og policy mot 
represalier.

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

Avdelingen for global etikk og overholdelse er ansvarlig for å gjennomføre interne undersøkelser ved 
mistanke om uriktig atferd når det gjelder etikk og overholdelse, i henhold til disse retningslinjene og 
relaterte policyer og standarder. Du må ikke blande deg inn i interne undersøkelser eller selv forsøke å 
innhente fakta. I stedet må du umiddelbart melde fra om etikk- og overholdelsspørsmål og samarbeide fullt 
ut i interne undersøkelser som er godkjent av selskapet.  

Alle undersøkelser og eventuelle korrektive tiltak utføres i samsvar med lokale lover, gjeldende Dell 
Technologies policyer og standarder og eventuelle krav når det gjelder konsultasjon av tillitspersoner for de 
ansatte.  Du forventes å samarbeide i interne undersøkelser, revisjoner, regnskapsrevisjoner eller påkrav fra 
Dell Technologies sine advokater når det gjelder søksmål eller offentlig rettsforfølgelse. Dell Technologies 
iverksetter alle rimelige tiltak for å holde informasjon knyttet til en undersøkelse konfidensiell, og du må 
holde undersøkelsesinformasjon konfidensiell og ikke dele slik informasjon med andre utenfor 
undersøkelsesteamet, med mindre annet er spesifikt godkjent skriftlig.

Represalier mot Dell Technologies sine teammedlemmer for rapportering av etikkproblemer eller deltakelse 
i en undersøkelse godkjent av selskapet, er strengt forbudt og vil ikke bli tolerert. Teammedlemmer som 
deltar i slike represalier, vil bli underlagt disiplinærtiltak, opptil og inkludert oppsigelse.  

Viktige lærepunkter: 

Alle undersøkelser og eventuelle 
korrektive tiltak utføres i samsvar 
med lokale lover og gjeldende Dell 
Technologies policyer og standarder.

Ressurser:

• Hjelpelinjen for etikk (nett eller telefon) 

•  Global policy for å melde fra om og 
undersøke potensielle etiske brudd 
og overholdelsesbrudd, og policy mot 
represalier.

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

PULS-modellen gir en enkel, tydelig struktur når vanskelige avgjørelser må tas. 

Pause (ta en pause)

Ta en pause for å tenke 
over synspunktene dine 

Vurder hvor du befinner 
deg og hvordan du ser på 
situasjonen. Å ta seg tid til 
å reflektere over 
situasjonen virker 
åpenbart, men likevel får 
vi hastverk når vi settes 
under press og kan ende 
med å foreta raske 
avgjørelser basert på 
målet om å løse problemet 
raskt.

Use (bruk)

Bruk verdiene, 
retningslinjene og de 
juridiske vurderingene 
våre til å finne en løsning 

Bruk verdiene, 
retningslinjene og loven 
når du vurderer løsninger.  
Spør deg selv:

• Er det lovlig?

• Er det i samsvar med 
retningslinjene våre?

• Gjenspeiler det verdiene 
våre og de etiske 
prinsippene våre?

• Respekterer det våre 
ansatte, aksjonærer, 
kunder, partnere, 
samfunnet og kloden?

Select (velg)

Velg alternativet som 
passer best 

Du er nå i en posisjon der 
du kan bruke erfaringen, 
oppplæringen og 
intuisjonen din. Men 
konteksten for å velge det 
beste alternativet er nå 
basert på et tydelig 
perspektiv på situasjonen, 
de medfølgende risikoene 
og et sett med alternative 
løsninger.

Look (se)

Se på alternative 
løsninger  

I situasjoner der det er 
identifiserbare risikoer, 
konkurrerende verdier, og 
problemer som forflytter 
seg raskt, er det viktig at 
du ikke tar den første og 
beste (eller best åpenbare) 
avgjørelsen.  Vurder 
alternativene og tenk 
gjennom risikoene, hvilke 
verdier som er aktuelle 
(eller ikke er aktuelle) og 
hvordan avgjørelsen din vil 
bruke svar fra forrige 
trinn.

Explain (forklar)

Forklar avgjørelsen nøye 
og ærlig 

Ta deg tid til å forklare 
avgjørelsen ovenfor de 
viktigste interessentene 
som blir påvirket av 
avgjørelsen. Vissheten om 
at du skal forklare 
avgjørelsen din, vil 
uunngåelig påvirke 
avgjørelsen du tar. 
Gjennomsiktighet er en 
utfordring vi hele tiden har 
i tankene underveis i 
PULSE-prosessen.



Ekstra ressurser
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Rapporteringsalternativer

Avdeling for global etikk og overholdelse 
Ethics@dell.com for forespørsler (ikke anonymt).

Dell Technologies Ethicsline (alternativer for rapportering via telefon eller nett) 
Dell-ethicsline.com (anonymt der loven tillater det)

Cybersikkerhetskontoret (mistanke om utilbørlig håndtering av informasjon)
Cybersecurity@dell.com

Sikkerhetskontoret
Security@dell.com

Styrets revisjonskomité 
Board_of_Directors@dell.com

Dell Technologies’ CFO (økonomisjef)   
Chief_Financial_Officer@dell.com

Eskalering av produktsikkerhet   
Product_Safety_Escalations@dell.com

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

Retningslinjene våre er godkjent av Dell Technologies sitt styre. Alle større endringer i retningslinjene må 
godkjennes av styret eller en relevant styrekomité. En forespørsel om fraskrivelse av en bestemmelse i 
retningslinjene for en Dell Technologies leder eller styremedlem må sendes inn til avdelingen for global etikk 
og overholdelse og godkjennes av styret. 

Denne versjonen av Dell Technologies etiske retningslinjer ble godkjent av styret i september 2017.


