JN Data
Intern Code of Conduct
Introduktion
I JN Data arbejder vi alle hårdt for at levere de bedste, mest sikre og effektive IT-services og -løsninger til vores
kunder. For at lykkes er det vigtigt, at vi agerer professionelt, hvilket betyder, at vi overholder god forretningsskik,
handler ansvarligt og med integritet i overensstemmelse med et fælles værdisæt.
Formålet med vores Code of Conduct
Vores Code of Conduct er vores interne adfærdskodeks. Det er et udtryk for JN Data's fælles værdier og indeholder
et sæt regler og politikker for, hvad JN Data forstår som god forretningsskik, herunder en formulering af socialt
ansvar, inspireret af principperne i FN's Global Compact.
Code of Conduct er retningslinjer for den adfærd, vi ønsker JN Datas medarbejdere ("vi" og "du") skal have i deres
daglige kontakt med kolleger og med JN Datas kunder, ejere, leverandører, offentlige myndigheder og samfundet
som helhed.
På nogle områder har JN Data udarbejdet yderligere politikker og retningslinjer, som gælder i tillæg til vores Code of
Conduct.
Brud på Code of Conduct
Hvis du har spørgsmål eller er betænkelig ved en aktivitet, transaktion, et forhold eller situation, som udgør eller vil
kunne udgøre et brud på vores Code of Conduct, har du ansvar for at indrapportere det med det samme.
Det bedste er ofte at indberette spørgsmål eller bekymringer til din nærmeste leder. Hvis du ikke vurderer, at det er
den bedste fremgangsmåde, kan du indberette problemstillinger til HR, Legal og/eller Security & Compliance. Du kan
også altid kontakte et medlem af den øverste ledelse.
For at fremme et miljø med høj integritet, og hvor regler overholdes, tolererer vi ikke repressalier mod personer, der
indberetter compliance-spørgsmål i god tro. Der må aldrig være en undskyldning for ikke at indberette
uregelmæssigheder i forhold til vores Code of Conduct eller gældende politik eller retningslinjer.
Vores værdier
Vores kerneværdier er de vejledende principper i vores daglige arbejde og udgør sammen med vores Code of
Conduct det grundlag, JN Data bygger på og drives efter.
Du finder flere oplysninger om vores kerneværdier på JN Datas intranet (InSite).
Personlig integritet og interessekonflikter
Det er vores ansvar at undgå situationer, hvor personlige økonomiske interesser er i strid med vores rolle som
medarbejdere. Hvis du har beslutningskompetence og deltager i en aktivitet eller erhverver andre interesser, der er
eller kunne være i konflikt med vores Code of Conduct, skal du informere din nærmeste leder.
Det er ikke tilladt bruge eget selskab eller et selskab, der kontrolleres af en selv eller en nærtstående part (f.eks din
ægtefælle, forældre, søskende, børn eller nære venner) til levering af varer eller tjenesteydelser til JN Data.
Classification
Restricted
1/3

Værdighed og respekt
Det er vigtigt, at vi behandler andre med værdighed og respekt og uden direkte eller indirekte forskelsbehandling på
grund af race, etnisk oprindelse, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk overbevisning, alder, nationalitet, social,
seksuel orientering, herkomst, graviditet, ægteskabelig status, sundhedstilstand, medlemskab af fagforening eller
psykisk eller fysisk handicap.
JN Data respekterer og støtter menneskerettigheder og bestræber sig på at sikre, at vi ikke medvirker til krænkelse
af menneskerettighederne.
Beskyttelse af miljøet
Vi driver forretning på en miljømæssigt forsvarlig måde. Vi overholder alle gældende miljølove og -regler.
Vi opfordrer dig til genbrug i muligt omfang og at tilstræbe at mindske forbruget af vand, energi og andre
ressourcer. Spar på papiret ved at begrænse udskrivning og enkeltvis sortering, når det er muligt.
JN Data sikrer, at alle elektroniske produkter og komponenter bortskaffes i overensstemmelse med gældende krav
og JN Datas politikker.
Leverandører og andre samarbejdspartnere
Høje standarder for integritet er afgørende i vores interaktion med samarbejdspartnere. Vi er derfor nødt til at styre
risikoen for dårlige forretningsforhold med vores samarbejdspartnere.
Vi vil sikre, at vores procedure for valg af leverandører er åben, fair og gennemsigtig. Vi baserer
udvælgelsesprocessen på en vurdering af faglige kompetencer og ikke på personlige anbefalinger. Vi skal sikre, at
alle leverandører opfylder JN Datas relevante krav baseret på en vurdering fra sag til sag i forhold til både tekniske,
kommercielle, sikkerhedsmæssige og juridiske krav.
Ansvarlig kommunikation
Vores kommunikation hjælper os med at skabe kontakt til hinanden, vores kunder og øvrige samarbejdspartnere. Vi
skal altid kommunikere på en måde, der viser vores værdier og understøtter vores formål, herunder ved brug af
digital kommunikation såsom e-mail, tekstmeddelelser, online chatrum, blogs eller opslag på de sociale medier.
Tilpas omfanget og indholdet af din kommunikation til formålet. Send ikke e-mails til personer, som ikke har behov
for at modtage dem. Brug kun store modtagergrupper og "Reply All" sparsomt. Du må kun kommunikere
oplysninger i offentlige fora eller på sociale netværkssider, hvis oplysningerne er egnede til et bredt publikum. Vær
kortfattet, medtag ikke unødige detaljer, og del aldrig fortrolige oplysninger med uvedkommende.
Sikkerhed og fortrolighed
Vi har alle et ansvar for at sikre fortrolighed, integritet og sikkerhed i forhold til både JN Datas og vores kunders
data, herunder især den infrastruktur, der håndterer sådanne data, i henhold til både vores kunders krav og
gældende lovgivning om privatlivets fred og databeskyttelse.
Hvis du har adgang til medarbejderes og/eller kunders data, må du kun tilgå og bruge dem til legitime
forretningsformål og altid i henhold til gældende procedurer og JN Datas sikkerhedspolitik og -regler.
Brug af IT og andre fysiske aktiver
Sikre og pålidelige IT-ressourcer har afgørende betydning for driften af vores virksomhed. Vi har et ansvar for at
overholde alle sikkerhedsforanstaltninger og til enhver tid at overholde JN Datas politikker og retningslinjer ved
brugen af disse og andre JN Data ressourcer.
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Medarbejdere med adgang til kundens IT-ressourcer skal følge kundernes politikker og procedurer i forbindelse med
anvendelsen af sådanne IT-ressourcer.
JN Data giver sine medarbejdere lokaler, møbler, arbejdsredskaber, udstyr og IT-ressourcer til hjælp og støtte til
udførelse af arbejde for JN Data. Vi skal anvende og vedligeholde disse midler med stor omhu og sikre dem mod
tyveri, skade, tab, spild og misbrug.
Konkurrenceret
Vi konkurrerer på lige vilkår og fremmer og støtter fri og fair konkurrence i branchen, og samtidig stræber vi efter at
levere fremragende ydelser og -løsninger til vore kunder. Når vi interagerer med konkurrenter, må vi ikke udveksle
kommercielt følsomme oplysninger eller drøfte konkrete muligheder eller markeder med dem uden forudgående
godkendelse fra Legal. Nye forretningsmuligheder undersøges uafhængigt af konkurrenter, medmindre det drejer
sig om et fælles bud eller opkøb.
Håndtering af intern viden
Dansk lovgivning forbyder dig at købe eller sælge børsnoterede aktier eller visse andre værdipapirer eller
gældsbreve, hvis du ligger inde med oplysninger, som – hvis de var alment kendt – kunne påvirke værdien af
sådanne værdipapirer eller gældsbreve. Det er i henhold til dansk ret også forbudt at videregive oplysninger om
faktorer, der påvirker prisfastsættelsen.
Intellektuel ejendomsret
Vi beskytter vores intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder vores erhvervshemmeligheder, copyrights og andre
ophavsretligt beskyttede oplysninger, samt softwarelicenser fra tredjeparter.
Anti-korruption, bestikkelse og gaver
JN Data accepterer ikke korruption og bestikkelse. Du må ikke tilbyde, godkende eller modtage bestikkelse,
returkommission eller noget af værdi med henblik på at opnå eller fastholde forretningsaktiviteter for egen vindings
skyld.
Kontanter, varer, ydelser, rabatter, billetter til arrangementer, fri benyttelse af feriefaciliteter, restaurantbesøg er
alle eksempler på potentiel bestikkelse.
Vi anerkender, at begrænsede og rimelige gaver ofte anvendes til at vedligeholde et forretningsforhold, men kan
blive et problem, når de har til formål at påvirke beslutningsprocessen. Derfor gælder følgende:







Vi giver eller modtager ikke gaver for at efterkomme en anmodning.
Vi tilbyder og accepterer gaver på vegne af JN Data. Du må kun modtage og beholde gaver efter forudgående
skriftlig godkendelse fra din nærmeste leder og ikke regelmæssigt.
Arrangementer skal være relaterede til forretningsformål eller uddannelse og være proportionelle i
omkostninger og varighed.
Vi betaler for egne rejseomkostninger, når vi inviteres til arrangementer, og vi beder andre om at gøre det
samme, når vi afholder et arrangement.
Vi giver og modtager ikke gaver eller arrangementer i vores interaktion med offentlige myndigheder eller i
forbindelse med private organisationer, hvis vi ved, at det vil være i konflikt med den anden parts politik.
Vi støtter deltagelse i leverandørorganiserede professionelle netværk, der har en klart defineret faglig værdi.

Uanset ovenstående betingelse skal du i situationer, hvor du har specifik indflydelse på valg af leverandør i en
bestemt indkøbssag, afstå fra at deltage i leverandør-underholdnings- og/eller sociale netværksarrangementer.
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