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POUŽITEĽNOSŤ A ROZSAH 
PÔSOBNOSTI 
Spoločnosť Dell Technologies je zaviazaná k zodpovedným obchodným praktikám a vysokým štandardom etického 
správania. Vysoké štandardy kvality definované v zákonoch, uznané medzinárodné štandardy a dohovory a globálne 
najlepšie praktiky vyžadujeme aj od svojich partnerov. Od všetkých partnerov očakávame, že budú odzrkadľovať 
vysoké etické štandardy spoločnosti Dell v spôsobe vášho podnikania, pôsobenia na trhu a pristupovania k druhým. 
Očakávame od vás, že budete udržiavať kultúru, ktorá podporuje diverzitu, inklúziu a rešpektuje kultúrne rozdiely a 
zároveň sa vyznačuje vysokou mierou integrity a zodpovednosti. 

 

HODNOTY A OČAKÁVANIA 
SPOLOČNOSTI DELL 
Dodržiavanie Kódexu správania pre partnerov spoločnosti Dell Technologes („Kódex“) je podmienkou obchodovania 
so spoločnosťou Dell. Jeho nedodržanie by mohlo spoločnosť Dell Technologies aj vás vystaviť občianskym a 
trestným sankciám, ohroziť váš vzťah so spoločnosťou Dell Technologies a potenciálne vás vystaviť právnym 
konaniam zo strany spoločnosti Dell Technologies. 

Tento Kódex platí pre partnerov spoločnosti Dell Technologies vrátane jej distribútorov a predajcov a ich trvalých 
a dočasných zamestnancov, nezávislých zmluvných dodávateľov, dodávateľov, zástupcov a nadväzujúcich partnerov 
(spoločne označovaných ako „partneri“ alebo „vy“).  

 
 

IMPLEMENTÁCIA KÓDEXU 
Od všetkých partnerov sa vyžaduje, že budú mať účinné zásady, dokumentáciu a kontroly, ktoré minimálne zabudujú 
požiadavky obsiahnuté v tomto Kódexe a zákony a nariadenia týkajúce sa vašej obchodnej činnosti.  Je vašou 
povinnosťou zabezpečiť, aby si vaši stáli a dočasní zamestnanci, nezávislé zmluvné strany, dodávatelia, zástupcovia 
a následní partneri a prípadní ďalší boli vedomí a súhlasili s tým, že budú viesť obchody spoločnosti Dell 
Technologies v súlade s príslušnými zákonmi, nariadeniami a týmto Kódexom. 

 

ZAISTENIE VHODNOSTI PARTNERA 

Spoločnosť Dell Technologies vykonáva primerané povinné previerky z hľadiska rizika na všetkých partneroch pri 
začatí partnerského vzťahu, ako aj počas doby jeho trvania.  Partneri musia postupovať v súlade s postupmi 
povinných previerok spoločnosti Dell Technologies a poskytnúť úplné, presné a včasné informácie po vyžiadaní, aby 
umožnili ich vykonanie. 

Okrem toho musia partneri absolvovať všetky priradené školenia, poskytovať pravidelné osvedčenia partnerov o 
dodržiavaní príslušných zákonov a tohto Kódexu a vykonávať ďalšie prípadné požadované činnosti na zmiernenie 
následkov vo forme, spôsobom a v časovom rámci, ktoré sú prijateľné pre spoločnosť Dell Technologies. 

Súhlasíte s bezodkladným informovaním spoločnosti Dell v rozsahu, v akom máte alebo získate informácie, o 
prebiehajúcom alebo minulom vyšetrovaní, prešetrovaní alebo vykonávacom konaní zo strany štátneho, 
administratívneho alebo regulačného orgánu v súvislosti s akýmkoľvek priestupkom alebo údajným priestupkom 
zahŕňajúcim podvod, úplatkárstvo, korupciu, porušenie postupov obchodovania, protimonopolné konanie alebo iné 
porušenie pravidiel podnikania alebo zákonov. 
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Partneri súhlasia, že poskytnú primeranú podporu spoločnosti Dell Technologies a jej splnomocneným zástupcom s 
cieľom zabezpečiť vaše dodržiavanie Kódexu, príslušných zákonov alebo na podporu zisťovania alebo vyšetrovania 
podozrenia z porušenia zákonov.   

 
 

DODRŽIAVANIE ZÁKONOV, 
NARIADENÍ A OBCHODNÝCH 
PRAKTÍK 
DODRŽUJTE PROTIKORUPČNÉ PRÁVNE PREDPISY 

Spoločnosť Dell Technologies netoleruje úplatky, nezákonné provízie ani vydieranie žiadneho druhu.  Obchodné 
rozhodnutia týkajúce sa spoločnosti Dell Technologies musia byť vždy založené na zásluhách produktov a služieb 
spoločnosti Dell Technologies. Partneri musia dodržiavať súlad so všetkými príslušnými zákonmi proti úplatkárstvu, 
proti nezákonným províziám a proti korupcii vrátane amerického zákona o zahraničných korupčných praktikách 
(Foreign Corrupt Practices Act), zákona Veľkej Británie o úplatkárstve (Bribery Act) a zákonmi platnými v 
jurisdikciách, kde nakupujete, poskytujete na trhu, predávate, distribuujete alebo dodávate produkty alebo služby 
spoločnosti Dell Technologies („protikorupčné právne predpisy“). 
 
Partneri nesmú ponúkať, sľubovať, žiadať, oprávňovať ani prijímať úplatok priamo alebo nepriamo prostredníctvom 
tretej strany z akéhokoľvek dôvodu. Úplatok môže byť čokoľvek hodnotné vrátane platieb v hotovosti, darov, 
preplatenia cestovných nákladov alebo nákladov na ubytovanie, charitatívnych príspevkov, sponzorovania podujatí, 
jedla, zábavných podujatí alebo pracovných príležitostí, ktoré majú úmysel nevhodne vzbudiť, ovplyvniť, zaistiť alebo 
odmeniť rozhodnutie alebo konanie prijímateľa, ktorý uprednostní obchodné záujmy spoločnosti Dell Technologies.   
 
Partneri musia udržiavať a presadzovať primerané zásady, postupy a interné kontroly s cieľom zaistiť súlad so 
protikorupčnými právnymi predpismi. Partneri tiež súhlasia s úplnou spoluprácou so spoločnosťou Dell Technologies 
pri vyhodnocovaní účinnosti programu.  
 
Partneri majú povinnosť primerane vykonávať náležitú kontrolu rizika v prípade akejkoľvek tretej strany, s ktorou 
uzavrú zmluvu, nad ktorou budú mať dohľad, budú ju riadiť, vykonávať s ňou transakcie, riadiť ju alebo inak sa s ňou 
zapájať v rámci obchodnej činnosti spoločnosti Dell Technologies a využiť takéto tretie strany, len ak je to 
nevyhnutné.  Nepracujte so žiadnou osobou alebo subjektom, ktorý sa zapája do účasti na úplatkoch, nezákonných 
províziách, podvodoch alebo iných nekalých aktivitách alebo je z nej podozrivý.. 
 

POSKYTUJTE DARY A POHOSTENIE ZODPOVEDNE 
 
Všetky dary, jedlo, cestovanie alebo zábava, ktoré partneri ponúkajú alebo poskytujú, musia byť v súlade s 
protikorupčnými právnymi predpismi, ako aj s miestnymi právnymi predpismi, pravidlami a nariadeniami. Takéto 
výdavky poskytnuté partnermi prostredníctvom Fondov na rozvoj marketingu (Marketing Development Funds, „MDF“) 
musia byť tiež v súlade so všeobecnými podmienkami MDF spoločnosti Dell Technologies poskytovaných partnerovi.  
Upozorňujeme, že použitie fondov MDF pre vstupenky na podujatia pre štátnych zákazníkov musí sprevádzať riadne 
zverejnenie.   
 
Dary a pohostenie sa nesmú nikdy ponúkať ani poskytovať za podmienok, ktoré vytvárajú dojem nevhodnosti.   
 
Partneri nesmú ponúkať ani poskytovať dary v hodnote väčšej ako 100 USD alebo štedré pohostenie členom tímu 
Dell Technologies. 
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DODRŽUJTE FINANČNÚ INTEGRITU A PRESNÉ UCHOVÁVANIE ZÁZNAMOV 
 

Partneri sú povinní udržiavať a na vyžiadanie poskytnúť riadne, presné a úplné finančné a obchodné záznamy 
spoločnosti Dell Technologies. Ide o záznamy týkajúce sa transakcií alebo výdavkov súvisiace s akokoľvek 
obchodnou činnosťou spoločnosti Dell Technologies.  Partneri nesmú nepovolene presúvať prostriedky, vytvárať 
rezervné prostriedky na nezákonné účely ani sa zapájať do podobných neprimeraných alebo nepravdivých účtovných 
postupov.   

 
 

DODRŽUJTE PROTIMONOPOLNÉ ZÁKONY A ZÁKONY O HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽI 

Spoločnosť Dell Technologies je odhodlaná dodržiavať platné protimonopolné zákony alebo zákony o ochrane 
hospodárskej súťaže („zákony o ochrane hospodárskej súťaže“) všetkých krajín, v ktorých pôsobí, a očakáva, že 
budete tento záväzok zdieľať aj vy. Zákony o ochrane hospodárskej súťaže zakazujú kroky, ktoré sa považujú za 
postupy, ktoré neprimerane obmedzujú obchodovanie, ako je určovanie cien alebo priradzovanie zákazníkov. Sankcie 
za nedodržanie týchto zákonov môžu byť závažné a zahŕňajú značné pokuty a možný pobyt vo väzení za určité 
priestupky. 

 
Zákony o ochrane hospodárskej súťaže zakazujú nasledovné a partner preto nesmie nikdy: 

 
• Neoprávnene určovať, upravovať alebo riadiť ceny; 
• Štruktúrovať alebo organizovať ponuky na nasmerovanie obchodu určitému konkurentovi; 
• Bojkotovať dodávateľov alebo zákazníkov; 
• Rozdeľovať alebo rozčleňovať trhy alebo zákazníkov medzi dodávateľov alebo iných konkurentov; 
• Zapájať sa do manipulácie s ponukami, rotácie ponúk alebo iných nekalých praktík; 
• Obmedzovať výrobky alebo predaj produktov alebo určitých produktových radov; 
• Zapájať sa do diskusií alebo činností, ktoré nespravodlivo obmedzujú hospodársku súťaž; alebo 
• Nútiť zákazníka, aby si kúpil len produkty spoločnosti Dell Technologies alebo menej populárne produkty 

spoločnosti Dell Technologies (ak chce kúpiť populárnejšie produkty). 
 
 

DODRŽIAVAJTE ZÁKONOV A NARIADENÍ O DODRŽIAVANÍ PRAVIDIEL OBCHODOVANIA 

Spoločnosť Dell Technologies vedie svoje globálne podnikanie v prísnom súlade s platnými hospodárskymi, 
finančnými a obchodnými sankciami a zákonmi a nariadeniami o importe a exporte na celom svete. Pri predaji 
produktov, softvéru, technológie a služieb spoločnosti Dell Technologies máte povinnosť robiť to isté. Porušenie 
týchto zákonov a nariadení môže tiež viesť k závažným pokutám, sankciám a odňatiu slobody a môže obmedziť vašu 
schopnosť naďalej vyvážať produkty.  

 
Spoločnosť Dell Technologies predpokladá, že sa na všetky jej produkty, softvér, technológie a služby vzťahujú 
požiadavky kontroly vývozu USA, ako aj prípadné ďalšie požiadavky príslušných krajín. V súlade s týmito 
požiadavkami sa od vás očakáva, že: 

• rozumiete zákonom, nariadeniam a sankciám USA týkajúcim sa vývozu, ako aj prípadným iným zákonom a 
nariadeniam krajín, v ktorých obchodujete, a že ich dodržiavate; 

• poznáte svojho zákazníka a koncového používateľa a zaistíte, že tieto strany nie sú na zozname 
obmedzených strán (vrátane, nie však výlučne, zoznamu osobitne určených štátnych príslušníkov a 
blokovaných osôb amerického úradu Office of Foreign Assets Controls („OFAC“), zoznamu subjektov úradu 
Bureau of Industry and Security („BIS“) a ďalších zoznamov zakázaných, sankcionovaných, vylúčených 
alebo zamietnutých strán). Americké sankčné programy sa líšia v šírke záberu a môžu sa meniť.  Aktuálny 
zoznam zahŕňa komplexné programy pre Kubu, Irán, Sýriu, Severnú Kóreu, ukrajinskú oblasť Krymu a 
Sudán.  Poznámka: veľvyslanectvo alebo konzulát zakázanej krajiny sa bez ohľadu na svoje umiestnenie 
(napríklad iránske veľvyslanectvo v Brazílii) považuje za súčasť zakázanej krajiny;   

• rozpoznávať varovné signály v súvislosti s miestom, účelom, produktom a osobami zahrnutými do transakcie 
(pozrite si pracovnú pomôcku s varovnými signálmi pre obchodných partnerov; odkaz je uvedený nižšie);  

• získate akékoľvek licencie alebo iné vládne oprávnenia, ktoré môžu byť vyžadované z hľadiska používania, 
transferu, importu, exportu alebo reexportu produktov, softvéru, technológie alebo služieb spoločnosti Dell 
Technologies; 
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• máte zavedené pravidlá a nástroje na kontrolu, ktoré zaistia súlad s príslušnými zákonmi a nariadeniami na 
kontrolu vývozu (vrátane primeraných kontrol výskytu zákazníkov na zoznamoch obmedzených strán); a  

• nespolupracujete so žiadnymi postupmi obmedzujúcimi obchod alebo bojkotom, ktoré sú zakázané alebo 
postihované podľa amerických alebo platných miestnych zákonov. 

 
DODRŽUJTE UDRŽATEĽNÉ OBCHODNÉ POSTUPY. 

Ste podnikať spôsobom, ktorý je zodpovedný voči životnému prostrediu a umožňuje dodržiavanie všetkých platných 
zákonov a nariadení o životnom prostredí. 

 
DODRŽUJTE ĽUDSKÉ PRÁVA, PRACOVNÉ PRÁVA A FÉROVÉ PRACOVNÉ POSTUPY 

Ste dodržiavať základné ľudské práva osôb a pracovníkov vo vašej spoločnosti a vo vašom dodávateľskom reťazci. 
To znamená, že ste dodržiavať: 

• Nariadenia na ochranu zdravia a bezpečnosti; 
• Zákony podporujúce práva osôb so zdravotným postihnutím; 
• Domáce a medzinárodné pracovné zákony; 
• Férové pracovné postupy; a 
• Zákony o obchodovaní s ľuďmi. 

 
Nikdy nesmiete používať nútenú prácu, prácu na dlh, nevoľnícku alebo detskú prácu. Výraz "dieťa" sa vzťahuje na 
ktorúkoľvek osobu zamestnanú vo veku nižšom ako (a) minimálny vek pre zamestnanie podľa platného zákona alebo 
(b) vek 14 rokov, podľa toho, ktorý je vyšší. Je podporované využívanie legitímnych programov učňovského 
vzdelávania na pracovisku, ktoré sú v súlade so všetkými zákonmi a nariadeniami. 

Nesmiete taktiež nikdy diskriminovať na základe rasy, farby, náboženstva, vyznania, pohlavia (vrátane tehotenstva), 
sexuálnej orientácie, rodinného stavu, rodovej identity alebo vyjadrenia rodovej príslušnosti, národného pôvodu a 
predkov, genetiky, statusu občianstva, pokiaľ inak môže legálne pracovať, veku, zdravotného postihnutia (vrátane 
HIV), statusu veterána alebo akejkoľvek inej charakteristiky chránenej platným právom. 

Očakáva sa tiež, že prijmete všetky primerané kroky, aby ste zabezpečili, že nepredávate produkty, softvérové 
technológie či služby spoločnosti Dell Technologies komukoľvek, kto má v úmysle tieto produkty zneužiť na porušenie 
základných ľudských práv iných osôb. 

 
DODRŽUJTE ZÁKON O OCHRANE SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spoločnosť Dell Technologies očakáva, že jej partneri budú chápať, sledovať a dodržiavať všetky zákony a 
nariadenia týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov, ktoré sú relevantné pre ich činnosť ako partnerov 
spoločnosti Dell Technologies. Okrem iného to znamená, že by ste mali mať prístup, zhromažďovať, používať, 
zdieľať, prenášať alebo ukladať osobné údaje iných osôb len vtedy, ak ste výslovne autorizovaný, iba ak je to 
potrebné na legitímne obchodné účely, a zhromažďovať osobné údaje iných osôb len s vhodnými oznámeniami 
cieľov, na ktoré budú tieto osobné údaje použité. Musíte splniť požiadavky, ktoré sú uvedené v dohode medzi 
Partnermi, týkajúce sa obmedzenia používania všetkých osobných údajov, ktoré prijmete od spoločnosti Dell 
Technologies. Ako je tiež požadované v dohode medzi partnermi, spoločnosť Dell Technologies očakáva, že budete 
realizovať príslušné opatrenia na zabezpečenie ochrany, integrity a bezpečnosti osobných údajov v súlade s platnými 
zákonmi o ochrane osobných údajov. To zahŕňa uplatňovanie aspoň tých istých požiadaviek, ktoré boli uložené vám, 
na vašich subdodávateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje. Spoločnosť Dell Technologies tiež očakáva, že ju budete 
okamžite informovať podľa podmienok zmluvy s obchodným partnerom, pokiaľ dôjde k podozreniu alebo skutočnému 
porušeniu zabezpečenia údajov v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré ste prijali od spoločnosti Dell EMC alebo ste ich 
zhromaždili v mene alebo v prospech spoločnosti Dell EMC. 

 
CHRÁŇTE DÔVERNÉ A INTERNÉ INFORMÁCIE 

Spoločnosť Dell Technologies súťaží spravodlivo a očakáva, že budete robiť to isté. Môžete použiť akékoľvek verejne 
dostupné informácie o konkurentoch spoločnosti Dell Technologies alebo iných spoločnostiach, avšak nemôžete 
nezákonne získať alebo zneužiť obchodné tajomstvá alebo iné dôverné informácie inej tretej strany v súvislosti so 
svojou prácou so spoločnosťou alebo pre spoločnosť Dell Technologies. Akékoľvek preberanie, sťahovanie alebo iné 
zakázané používanie informácií, ktoré spoločnosť Dell Technologies považuje za dôverné alebo chránené, 
predstavujú krádež majetku spoločnosti Dell Technologies a môžu byť považované za spreneveru obchodných 
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tajomstiev spoločnosti Dell Technologies. Okrem iného to zahŕňa zdrojový kód, softvér, hardvér a iné vynálezy alebo 
vyvinuté prvky (bez ohľadu na štádium vývoja) vyvinuté alebo licencované pre spoločnosť alebo spoločnosťou Dell 
Technologies, marketingové plány a plány predaja, analýzy konkurencie, plány vývinu produktov, neverejné 
nacenenie, potenciálne zmluvy alebo nákupy, obchodné a finančné plány alebo predpovede, interné obchodné 
procesy a praktiky a informácie o vyhliadkach, zákazníkoch a zamestnancoch. 

Ďalej musíte podniknúť kroky na zamedzenie odtajnenia dôverných alebo interných informácií spoločnosti Dell 
Technologies, ktoré máte oprávnenie používať. Neprenášajte, nepublikujte, nepoužívajte ani nezverejňujte tieto 
informácie inak, než je nevyhnutné v rámci bežných obchodných činností alebo podľa pokynov či písomného 
oprávnenia spoločnosťou Dell Technologies. Informujte spoločnosť Dell Technologies o akýchkoľvek nekalých 
pokusoch zo strany nezúčastnených subjektov získať dôverné alebo interné informácie spoločnosti Dell 
Technologies. 

 

VYHÝBAJTE SA KONFLIKTOM ZÁUJMOV 
 

Každá okolnosť, v ktorej je kompromitovaná vaša schopnosť jednať s objektivitou, sa považuje za konflikt záujmov. 
Vzhľadom na to, že spoločnosť Dell Technologies si želá udržiavať partnerstvo bez konfliktov záujmu, požadujeme, 
aby ste v prípade vzniku takej situácie medzi našimi spoločnosťami alebo ktorýmikoľvek z jej zamestnancov oznámili 
spoločnosti Dell Technologies všetky relevantné podrobnosti. Medzi konflikty záujmu okrem iného patria blízke 
osobné alebo rodinné vzťahy alebo poskytovanie či príjem početných obchodných zdvorilostí. 

 
 

POZNAJTE SVOJU ZMLUVU SO SPOLOČNOSŤOU DELL TECHNOLOGIES 

Vaša zmluva je jediným schváleným prostriedkom medzi spoločnosťou Dell Technologies a vami na vyjadrenie 
podmienok, ktoré budú uplatňované na tento vzťah. Je dôležité, aby si všetky osoby vo vašej spoločnosti, ktoré 
pracujú pre spoločnosť Dell Technologies, boli vedomé obsahu vašej zmluvy, vrátane obmedzení použitia, ktoré sú v 
zmluve uvedené, pokiaľ ide o všetky osobné údaje, ktoré prijmete od spoločnosti Dell Technologies. 

 
Sprievodný list je termín používaný na opis mimozmluvného upovedomenia, ktoré nebolo riadne schválené alebo 
vykonané. Sprievodné zmluvy, či už písomné alebo ústne, sú zakázané. Spoločnosť Dell Technologies nebude 
rešpektovať a nie je viazaná sprievodnými listami, ktoré neboli riadne schválené. 

 
 

OZNAMUJTE PODOZRENIA Z 
PORUŠENIA 
Ak viete o porušení platných zákonov alebo nariadení alebo tohto Kódexu alebo máte na takéto porušenie 
podozrenie, odporúčame, aby ste to oznámili niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

• Kontaktujte kanceláriu pre globálnu etiku a dodržiavanie zásad spoločnosti Dell na adrese ethics@dell.com 
• Kontaktujte Komisiu pre audit predstavenstva spoločnosti Dell na adrese Board_of_Directors@dell.com 
• Kontaktujte Etickú linku pomoci spoločnosti Dell na adrese www.dell-ethicsline.com  
• Pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa osobných informácií, kontaktujte tím spoločnosti Dell pre ochranu osobných 

údajov na adrese Privacy@dell.com 
• Pri problémoch s partnermi navštívte Portál pre partnerov spoločnosti Dell Technologies a kliknite na položku 

Podpora partnerov 
 

Akékoľvek oznámené porušenie bude považované za dôverné v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými 
zákonmi. Tieto oznámenia môžu byť vykonané anonymne, pokiaľ to miestny zákon dovoľuje, použitím ktoréhokoľvek 
zo spôsobov uvedených vyššie. Hoci oznámenia o porušení alebo o podozreniach na porušenie podľa tohto Kódexu 
môžu byť vykonané ústne, odporúčame, aby ste tieto oznámenia podávali písomne, čo pomáha pri procese 
vyšetrovania. 

mailto:ethics@dell.com
mailto:Board_of_Directors@dell.com
http://www.dell-ethicsline.com/
http://www.dell-ethicsline.com/
mailto:Privacy@dell.com
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Spoločnosť Dell Technologies nebude zavádzať odvetné opatrenia proti nikomu, kto poskytuje informácie alebo iným 
spôsobom pomáha pri vyšetrovaní alebo jednaní týkajúcom sa akéhokoľvek jednania, o ktorom osoba odôvodnene 
verí, že predstavuje porušenie platných zákonov alebo nariadení alebo tohto Kódexu. 

Od partnerov sa očakáva, v súlade s platnými zákonmi a zmluvnými záväzkami, že poskytnú primeranú pomoc pri 
akomkoľvek vyšetrovaní spoločnosťou Dell Technologies z dôvodu porušenia tohto Kódexu alebo platných zákonov, 
a že umožnia spoločnosti Dell Technologies primeraný prístup ku všetkým zariadeniam, záznamom a dokumentácii 
týkajúcim sa dodržiavania tohto Kódexu a zákonov platných pre predaj a distribúciu produktov a služieb spoločnosti 
Dell Technologies. 

 

ZDROJE 
Všetkým partnerom, ktorí sa zaujímajú o ďalšie pochopenie požiadaviek stanovených v tomto kódexe je k dispozícii 
školenie. Pre vybraných partnerov je splnenie školenia prideleného spoločnosťou Dell Technologies povinné a je 
podmienkou vašej spôsobilosti k programu. Okrem toho sa očakáva, že budete vykonávať pravidelné školenia vašich 
stálych a dočasných zamestnancov, nezávislých zmluvných strán, dodávateľov, zástupcov a následných partnerov a 
prípadne ďalších. 

Spoločnosť Dell Technologies sprístupnila nasledujúce zdroje, ktoré vám budú ďalej pomáhať. 

Prehľad rámcových požiadaviek na dodržiavanie zásad: Sumarizuje zásady obsiahnuté v tomto Kódexe. 

Dokumentácia auditu dodržiavania zásad: Poskytuje príklady toho, čo môže spoločnosť Dell Technologies 
očakávať počas auditu Partnerov. 

Hĺbková kontrola pre distribútorov: Usmerňuje návrh a zavedenie programu hĺbkovej kontroly tretej strany. 

Pracovná pomôcka s varovnými signálmi pre obchodných partnerov: Poskytuje usmernenia pri pozorovaní 
varovných signálov a tzv. 4P body (miesto, účel, produkt a ľudia), ktoré sú kľúčové faktory poznania zákazníka a 
dodržiavania príslušných zákonov a kontrolných mechanizmov v oblasti vývozu. 

Program proti úplatkárstvu a korupcii: Najčastejšie otázky 

Program súladu s pravidlami obchodu: Najčastejšie otázky   
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