நமது நிறுவன
நடத்தை மற்றும்
நெறிமுறைகள்
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ப ிலக்ஸ் என்பது உறவுகளால் உருவான
நிறுவனம், மற்றும் நம்பிக்கைதான்
அனைத்து உறவுகள ின் அடித்தளம்.
நாம் முழுமையான ஒற்றுமையால்
அந்த நம்பிக்கைய ின் மூலம்
கட்டியெழுப்பின�ோம்.
நமது மத ிப்புகள் வெள ிப்படைத்
தன்மை, ப�ொறுப்புடைமை, மர ியாதை
மற்றும் சேர்க்கை ஆக ியவற்றால்
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது..
ரேவத ி அத்வைத ி
ப ிலக்ஸ் இன் தலைமை நிர்வாக அத ிகார ி

நிறுவன நடத்தை மற்றும் நெறிமுறைகள் | 3

i நமது வாரியத்தின் தலைவர் மற்றும் நமது தலைமை நிர்வாக
அதிகாரியிடம் இருந்து வந்த கடிதம்
1 நெறுமுறைத் தீர்மானங்களை எடுத்தல்
2 பணியிடத்தில் ஒற்றுமை
3 நமது நிறுவனம் மற்றும் நமது பங்குதாரர்களுக்கான ஒற்றுமை
4 நமது வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் நமது நிறுவனக்
கூட்டாளிகளுக்கான ஒற்றுமை
5 உலகளாவிய விற்பனைச் சங்கிலியில் உள்ள ஒற்றுமை
6 நமது உலகளாவிய சமூகங்களில் உள்ள ஒற்றுமை
பிற்போக்குத்தனத்தின் விளைவுகள்
முடிவுரை
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i. நமது வாரியத்தின் தலைவர் மற்றும் நமது தலைமை நிர்வாக
அதிகாரியிடம் இருந்து வந்த கடிதம்
பிலக்ஸ் இல், ஒற்றுமை மற்றும் அறநெறிகளை நாங்கள் தீவிரமாக எடுத்துக் க�ொள்வோம். அதனால்தான் நமது நிறுவன
நடத்தை மற்றும் நெறிமுறைகளின் குறியீடு ( “குறியீடு”) நிறுவனம் மற்றும் எங்கள் ஊழியர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக
உள்ளது. நாங்கள் இப்படி இருப்பதற்கு ஒரே காரணம் சட்டம் மற்றும் ஒற்றுமையை அறிந்து செயல்படுவதே ஆகும்.
நாம் ஒவ்வொருவரும் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் நமது குறியீடானது வேலையின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நமது ஒவ்வொரு பணியிடத்தின் சவால்களைக் குறியீடு கவனிக்கவில்லை என்றாலும்,
பிரச்சனைகளை கண்டுக�ொள்ள உதவும், மேலும் பிலக்ஸ் க�ொள்கைக்கு சம்பந்தமாக நாம் செய்யும் அனைத்திலும்
ஒற்றுமையாய் இருக்க உதவும்.
ஒவ்வொரு ஊழியை, அலுவலர், மற்றும் பிலக்ஸ் இயக்குனர், குறியீட்டில் குறிப்பிட்டுள்ளக் க�ொள்கைகளைக்
கட்டாயமாகத் தெரிந்து, புரிந்த, மற்றும் அதை பின்பற்ற வேண்டும். வாடிக்கையாளர்களுடன் த�ொடர்பு, பங்குதாரர்களைக்
குறிப்பிடுதல், நிறுவன கூட்டாளிகளுடன் ஒத்துழைப்பு, மற்றும் நமது சமூகத்தின் பங்களிப்பு ப�ோன்றவற்றில்தான் ஒன்றாக
வேலை செய்து அதன்மீது நம்பிக்கை வைக்கிற�ோம்.
நமது நிறுவனத்தைப் பாதிக்கும் முடிவுகளுக்கு நல்ல தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும். நான் அவர்கள�ோடு இருக்கையில்
கண்டிப்பாகக் கேள்விகளைக் கேட்க வேண்டும். நமது குறியீடு மற்றும் க�ொள்கைக்கு முரணாக ஏதேனும் நடந்தால் அதை
உடனுக்குடன் செல்லும் பக்குவம் இருப்பதை அனைவரும் உணர வேண்டும்; அத�ோடு, சில சூழ்நிலைகளில் நீங்கள்
பார்த்ததை அப்படியே ச�ொல்ல வேண்டியிருக்கும்.
நமது முக்கிய மதிப்புகள், தலைமைப் பண்பு, மற்றும் கலாச்சார ஒற்றுமைக்கு அர்பணிப்பை த�ொடர்ந்து ப�ோட்டியில் நமது
வெற்றி, திடமான, மற்றும் நிலை நிறுவனத்திற்கு உதவுகிறது.
ஒவ்வொரு நாளும் சரியான ஒன்றைத் தேர்ந்ததெடுத்து நமது நிறுவனத்தை வெற்றிப் பெற செய்தமைக்கு நன்றி.
ரேவதி அத்வைதி
தலைமை நிர்வாக அதிகாரி

மைக்கேல் கெபல்லஸ்
இயக்குனர்கள் வாரியத்தின் தலைவர்
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பிலக்ஸ்-இன் வர்த்தக நடத்தை மற்றும் குறியீட்டைக் கட்டாயம்
பின்பற்ற வேண்டியது யார்?
பிலக்ஸ்-இன் அனைத்து ஊழியர்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் வாரிய உறுப்பினர்கள்
மற்றும் அதன் கிளை நிறுவனங்கள் மற்றும் அதன் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்
இணை நிறுவனங்கள் குறியீட்டைப் புரிந்து க�ொண்டு பின்பற்ற வேண்டும். பிலக்ஸ்
கூட்டாளிகள், ஒப்பந்தக்காரர்கள், ஆல�ோசகர்கள், சப்ளையர்கள், தற்காலிக வேலை
ஆட்கள், விநிய�ோகஸ்தகர்கள் மற்றும் விற்பனை பிரதிநிதிகளும் குறியீட்டைப்
பின்பற்ற நாங்கள் எதிர்பார்க்கிற�ோம்.

விண்ணப்பம்
ஒரு உலகளாவிய நிறுவனமாக, உலகைச் சுற்றிலும் செயல்படுகின்ற சவால்களை
நாங்கள் அங்கீகரிக்கிற�ோம். பல சட்டங்கள் சர்வதேச விண்ணப்பத்தைக்
க�ொண்டிருக்கின்றன, எனினும் நாங்கள் செயல்படும் நாடுகளின் சட்டங்கள்
மற்றும் பரந்திருக்கும் உள்ளூர் சுங்கத்தைக் கடைப்பிடிப்பதிலும் நாங்கள்
கவனமாக உள்ளோம். நாங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் சட்டத்துடன்
முழுமையான இணக்கத்துடன் இருப்பதையும் - மற்றும் எங்கள் நெறிமுறைகளுடன்
வைத்திருப்பதையும் நாங்கள் உறுதிபடுத்த உள்ளோம். பிலக்ஸ் க�ொள்கைகளுடன்
இணங்குவது உள்ளூர் சட்டங்கள் அல்லது ஒழுங்குமுறைகளுடன் முரண்பட்டால்,
ஊழியர்கள் அவர்களது கவலைகளை பிலக்ஸ் நீதித் துறையுடன் கலந்துரையாட
வேண்டும்.
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1

நெறிமுறைத்
தீர்மானங்களை
எடுத்தல்
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1.1 நெறிமுறைத் தீர்மானங்களை எடுத்தல்
ஏதேனும் நடவடிக்கை, நடத்தை, க�ோரிக்கை, அல்லது நிலைப் பற்றி உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விய�ோ அல்லது நிச்சயமாக இல்லையென்றால், கீழே ஓட்ட விளக்கப்படத்தில்
ஒவ்வொரு கேள்விகளையும் உங்களுக்கு நீங்களே கேட்டு வழிகாட்டியைப் பின்பற்றுங்கள். வர்த்தக நடத்தை மற்றும் நெறிமுறைகளின் குறியீட்டில் இருந்து உங்கள் நாடு
அல்லது பகுதியின் சுங்கம் அல்லது சட்டம் வேறுபடுவதாக நீங்கள் உணர்ந்தால், நீதித் துறையிடம் இருந்து வழிகாட்டுதலைக் கேளுங்கள். இந்தக் குறியீட்டின் பிரிவு 1.2 இல்
காணப்படும் நமது பிற அறிக்கையிடும் வளங்கள் தளர பிலக்ஸ் கூட்டானது சுயாதீன மூன்றாம் தரப்பு நெறுமுறைகள் ஹாட்லைனைப் பயன்படுத்தி அநாமதேயமாகவும்
விஷயத்தை நீங்கள் புகார் அளிக்கலாம்.

உங்களையே கேளுங்கள்:
இது சட்டரீதியானதா?
இது பிலக்ஸ் க�ொள்கையுடன்
இணக்கமாக உள்ளதா?
இது செய்வதற்கு சரியான
விஷயமாக உணரப்படுகிறதா?
உங்கள் நடவடிக்கை ஊடகத்திற்குத்
தெரியப்படுத்தப்பட்டால் நீங்கள்
ச�ௌகரியமாக உணர்வீர்களா?

இல்லை.

நிச்சயமாகத்
தெரியவில்லை.

ஆம்.

த�ொடர
வேண்டாம்.

உங்களுக்கு
நிச்சயமாகத்
தெரிவில்லை எனில்,
தெளிவுபடுத்திக்
க�ொள்ள உங்கள்
மேலாளரைக்
கேட்கவும்
அல்லது எங்களது
அறிக்கையிடும்
வளங்களில் ஒன்றைப்
பயன்படுத்தவும்.
(அடுத்தப் பக்கத்தைப்
பார்க்கவும்)

இந்தக்
கேள்விகள்
ஒவ்வொன்றிற்கும்
உங்களது பதில்
“ஆம்” எனில்,
பின் நீங்கள்
நடவடிக்கையைத்
த�ொடரலாம்.
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1.2 பேசுதல்: கேள்விகளைக் கேட்டல் மற்றும்
கவலைகளைத் தெரியப்படுத்தல்
பிலக்ஸ்-இல், “பேசுதலின்” முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் அங்கீகரித்து ஒவ்வொரு
திருப்புமுனையிலும் அதை ஊக்குவிக்கிற�ோம். அதாவதுபிலக்ஸ் க�ொள்கை
அல்லது நடைமுறை, அல்லது பிலக்ஸ் -இன் சட்டரீதியான கடமைகள் பற்றி
ஏதேனும் உங்களுக்கு சரியாகப் படவில்லை என்றால�ோ அல்லது நீங்கள்
தெளிவாக இல்லை என்றால�ோ அதைப் பற்றி கேள்வி கேட்க தைரியம்
க�ொண்டிருக்க வேண்டும்.
நாங்கள் எங்கள் ஊழியர்கள் பேசவும் மற்றும் கேள்விகள் கேட்கவும் அல்லது
கவலைகளைப் புகாரளிக்கவும் எதிர்பார்க்கிற�ோம். நீங்கல் செய்யும்போது,
நீங்கள் பிலக்ஸ், நமது பிரான்ட், மற்றும் நமது தளங்களைப் பாதுகாக்கிறீர்கள்,
மற்றும் நமது செயல்முறைகளை மேம்படுத்த உதவுகிறீர்கள் மற்றும் தவறான
நடத்தையைத் தடுக்கிறீர்கள்.

கணக்குவைப்பு
கணக்கு
வைப்பமற்றும்
ு மற்றும்
தணிக்கை
தணிக்கை
இடித்துரைப்பாளர்
இடித்துரைப்பாளர்
க�ொள்கையைப்
கொள்கையைப்
பார்க்கவும்.
பார்
க்கவும்.
நீங்க
்கள்
ள் சட்
சட்டம்,
டம், நடைமுறை
நடைமுறை அல்லது
அல்லதுஇந்த
இந்தகுறியீட்டை
குறியீட்டை
மீறு
மீற
ம்ும்
நடத்தை
நடத்தை
அல்லது
முன்மொழியப்பட்ட
அல்
லது முன்மொழியப்
நடத்தைக்
பட்ட குறித்து
நடத்தைஅறிய
க் குறித்
வந்தால்,
து அறிய
நீஙவந்
்கள்தகட்டாயமாக
ால், நீங்கள்
இந்தக்
கட்
டாயமாக
குறியீட்டில்
இந்தக்கலந்துரையாடப்பட்டுள்ள
குறியீட்டில் கலந்துரையாடப்
அறிக்கையிடும்
பட்டுள்ள வளங்கள்
அறிக்கையிடும்
ஒன்றின்
வளங்
கள்மூலம்
ஒன்றஅதைத்
ின் மூலம்
தெரியப்படுத்த
அதைத் தெரியப்
வேண்டும்.
படுத்தமேலும்
வேண்ட
இந்த
ும். மேலும்
குறியீட்டிற்கு
இந்த
வெளியே
குறியீ
ட்டநிறுவனக்
ிற்கு வெளியே
க�ொள்கையின்
நிறுவனக்விதிமீ
கொள்
றல்களையும்
கையின் விதிமீ
இந்த
றல்
அறிக்கையிடும்
களையும் இந்த
வளங்கள்
அறிக்
கையிடும்
வழியாகத்
வளங்
தெரியப்படுத்தப்பட
கள் வழியாகத் தெரியப்
வேண்டும்.
படுத்தப்பட வேண்டும்.

1.3 எங்
எங்களது
களதுஅறிக்கையிடும்
அறிக்கையிடும்வளங்கள்
வளங்கள்
நெறிமுறைகள்ஹாட்லைனில்
நெறிமுறைகள்
ஹாட்லைனில்இருந்து
இருந்தநமது
ு நமது
திறந்த
திறந்கதவு
த கதவு
க�ொள்கை
கொள்வரையில்,
கை
கவலைகள்
வரையில், கவலைகள்
குறித்து குரலெழுப்பவும்
குறித்து குரலெழுப்
உதவியைப்
பவும்
பெறவும்
உதவியைப்
பல்வேறு
பெறவும்
விதமான
வழிகளை
பல்வேறு நாங்கள்
விதமானவழங்குகிற�ோம்.
வழிகளை நாங்கள் வழங்குகிறோம்.
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நெறிமுறைகள் ஹாட்லைன்

ஏத�ோ ஒரு மேலாளர்

இணக்க இயக்குநர்கள்

பிலக்ஸ் நெறிமுறைகள் ஹாட்லைனைத் தனது
ஊழியர்கள், அதிகாரிகள், இயக்குநர்கள்,
மற்றும் வணிக கூட்டாளிகள் அவர்களது
கவலைகளைப் பதிலடி குறித்த பயம் ஏதுமின்றி
குரலெழுப்புவதற்காகப் பராமரிக்கிறது.
நெறிமுறைகள் ஹாட்லைன் ஒரு நாளைக்கு 24
மணிநேரங்களும், வாரத்திற்கு ஏழு நாட்களும்
கிடைக்கப்பெறும், மற்றும் ம�ொழிப்பெயர்ப்பு
சேவைகளும் கிடைக்கப்பெறும். அறிக்கைகள்
அநேமத்தியமாகவும் செய்யப்படலாம்.

மேலாளர்கள் என்பவர்கள் மற்றவர்களை
மேற்பார்வை செய்தல், நம்
வேலையைக் கண்காணித்தல், மற்றும்
நம் நிறுவனத்தில் தலைவர்களாகவும்
முன்மாதிரிகளாகவும் திகழும்
தனிநபர்கள். பெரும்பாலும் அவை நமது
உதவிக்கான முதல் மற்றும் மிகச்சிறந்த
வளங்களாகவே இருக்கும்.

இணக்க இயக்குநர்கள் நமது முக்கிய இணக்க
பிரிவுகளின் ப�ொருள் வல்லுநர்கள் - நம்பிக்கைக்கு
எதிரானவை, ஊழல் தடுப்பு, பிரான்ட் பாதுகாப்பு,
இரகசியத் தகவல், பெருநிறுவன ஆளுமை &
பாதுகாப்புகள், தரவுத் தனியுரிமை, சுற்றுச்சூழல்,
நிதி, உலகளாவிய தகவல் த�ொழில்நுட்பம், உலக
வியாபாரம், உடல்நலம் & பாதுகாப்பு, தகவல்
த�ொழில்நுட்பப் பாதுகாப்பு, அறிவுசார் ச�ொத்து,
த�ொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு, மருத்துவ
ஒழுங்குமுறை, க�ொள்முதல் மற்றும் வரி.

பிலக்ஸ் பதிலடியைப் ப�ொறுத்துக் க�ொள்ளாது,
உங்களுக்கு பிலக்ஸ் க�ொள்கை அல்லது
நடைமுறைப் பற்றி கேள்வி இருந்தால�ோ,
அல்லது ஏதேனும் நடத்தை அல்லது
முன்மொழியப்பட்ட நடவடிக்கைக் குறித்து
கவலைகள் இருந்தால�ோ, உங்கள் கேள்விகள்
அல்லது கவலைகளை உரைக்க நீங்கள்
பிலக்ஸ் மேலாளர், நெறிமுறைகள் & இணக்கக்
குழு, நீதித் துறையில் ஏதேனும் வழக்கறிஞர்,
மனித வள மேலாளர், ப�ோன்ற ஒருவரை
நீங்கள் நாட ச�ௌகரியமாக நீங்கள் உணர
வேண்டுமென நாங்கள் விரும்புகிற�ோம்.
அத்தகைய எல்லையை மேற்கொள்ளும் ப�ோது
நீங்கள் ச�ௌகரியமாக உணரவில்லை எனில்,
உங்கள் கவலைகளை தெரியப்படுத்த நீங்கள்
நெறிமுறைகள் ஹாட்லைனைப் பயன்படுத்த
வேண்டும்.
பிலக்ஸ் அனைத்துக் குற்றச்சாட்டுகளையும்
தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டு, ஒவ்வொரு
விஷயத்தையும் சரியான முறையில்
மறுபரிசீலனை செய்து வசாரணை நடத்தும்.

பிலக்ஸ் திறந்த மற்றும் மரியாதைக்குரிய
சுற்றுச்சூழலை ஆதிரிக்கிறது, மற்றும்
எங்கள் திறந்த கதவுக் க�ொள்கை
ஊழியர்கள் மேலாளரை - ஏத�ோ ஒரு
மேலாளரை- உங்களுக்குக் கேள்வி
அல்லது கவலை இருக்கும்போது
த�ொடர்பு க�ொள்ள ஊக்குவிக்கிறது.
கேள்வி அல்லது கவலை
உங்கள் மேலாளரைப் பற்றியது
எனில், அல்லது உங்கள் நேரடி
மேலாளருடன் பேசுவதற்கு நீங்கள்
ச�ௌகரியப்படவில்லை எனில், உங்கள்
பகுதிக்குள்ளே அல்லது வெளியே உள்ள
வேற�ொரு மேலாளர்; உங்கள் உள்
மனித வள பிரதிநிதி; நெறுமுறைகள்
& இணக்கக் குழுவின் ஏதேனும்
உறுப்பினர்; அல்லது வழங்கப்பட்ட பிற
அறிக்கையிடும் வளங்கள் ஒன்றுடன்
தயக்கமின்றி பேச வேண்டும். அவர்கள்
அனைவரும் இங்கே உங்களுக்கு
உதவுவதற்காக இருக்கிறார்கள்!

ஒவ்வொரு இணக்க இயக்குநரும் நாம் நமது
க�ொள்கைகள், நடைமுறைகள், மற்றும் ப�ொருந்தும்
சட்டங்களை இந்த இணக்கப் பிரிவுகளில்
பின்பற்றுவதை உறுதி செய்வதற்க்கு ப�ொறுப்பு
ஆவர்.
இந்த இணக்க இயக்குநர்கள் அவர்களது
குறிப்பிட்ட பகுதிகள் பற்றி உங்களுக்குக்
கேள்விகள் இருந்தால், கவலையை புகாரளிக்க
விரும்பினால், அல்லது உங்களுக்குப்
ப�ொதுவான இணக்கக் கேள்வி அல்லது
கவலை இருப்பின் நீங்கள் த�ொடர்பு க�ொள்ள
வேண்டிய வளங்கள் ஆவர். அவர்கள்
பக்கத்திற்கு, பூரண மற்றும் சரியான நேரத்தில்
விசாரணைகள் நடத்தப்படுகின்றன என்பதற்கும்,
எந்தவ�ொரு பிரச்சனைகளும் சரியான முறைகள்
உரைக்கப்படுகின்றன என்பதையும் உறுதி
செய்கின்றனர்.
அனைத்து இணக்க இயக்குநர்கள் மற்றும்
அவர்களின் த�ொடர்புத் தகவல்களின் அன்றையநாள்-வரையிலான பட்டியல் இணக்க
வலைத்தளத்தில் கிடைக்கும்.
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தலைமை நெறிமுறைகள் & இணக்க
அதிகாரி
எங்கள் நெறிமுறைகள் மற்றும் இணக்கத் திட்டத்தை
மேற்பார்வை செய்தல் மற்றும் பிலக்ஸ் அனைத்துப்
ப�ொருந்தும் சட்டங்கள் மற்றும் நடைமுறைகளையும்
அதன�ோடு தனது ச�ொந்த க�ொள்கைகள் மற்றும்
நடைமுறைகளையும் பின்பற்றுவதை உறுதிபடுத்தும்
ப�ொறுப்பு பிலக்ஸ்-இன் தலைமை நெறிமுறைகள்&
இணக்க அதிகாரியுடையது. பங்குதாரர்களுடன்
கூட்டமைத்தல் மற்றும் வணிகத் தலைவர்கள்,
நிர்வாக ஆதரவாளர்கள், மற்றும் தணிக்கைக்
குழுவிற்கு இணக்கத் திட்டம் மற்றும் குறிப்பிட்ட
விஷயங்கள் குறித்து காலாந்திர அறிக்கை வழங்குதல்
ஆகியவற்றிற்கும் ப�ொறுப்பு தலைமை நெறிமுறைகள்
& இணக்க அதிகாரியுடையது.
ஆண்டி ப�ொவல்,
எங்கள் SVP & தலைமை
நெறிமுறைகள் மற்றும்
இணக்க அதிகாரி ஆவார்.
ஆண்டி், எங்களது
தலைமை நெறிமுறகள்
& இணக்கத் திட்டம்,
மற்றும் எங்கள் நீதித்
துறைப் பற்றி மேலும்
அறிய தயவுசெய்து சட்ட
முகப்புப் பக்கத்திற்குச்
செல்க
உங்களுக்கு கேள்வி அல்லது கவலை இருந்தால்,
தலைமை நெறிமுறை & இணக்க அதிகாரி அல்லது
பெருநிறுவன நெறிமுறை மற்றும் இணக்கக் குழுவில்
உள்ளவர்கள் உட்பட ஏத�ோ ஒரு நம்பகமிக்க
தலைவர்களை நேரடியாக எந்தவித தயக்கமும் இன்றி
த�ொடர்பு க�ொள்ளலாம்.

மனித வளங்கள்

நீதித் துறை

மனித வளங்கள் ( ஹச்ஆர்) ஆட்சேர்க்கை,
பணியமர்த்தல், சம்பலம், நன்மைகள்,
இலக்கு அமைத்தல், செயல்திறன்
மதிப்பீடு, பயிற்சி அளித்தல் மற்றும்
தலைமைத்துவ வளர்ச்சி உள்ளிட்ட
பிரிவுகளில் பிலக்ஸ்-இன் ஊழியர்களுக்கு
ஆதரவு அளிப்பர்.

பிலக்ஸ்-இன் நீதித் துறையானது
வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் பிற
நிபுணத்துவர்களால் ஆனது; அவர்கள்
வணிக-கவனத்துடன் நீதி ஆல�ோசனை
வழங்குவதன் மூலம் பிலக்ஸ் -ஐ ஆதரிப்பர்.

எங்களது ஹச்ஆர் துறை கட்டணம்
மற்றும் நன்மைகளில் த�ொடங்கி
சக-பணியாளர்கள் அல்லது
மேலாளர்களுடனான சர்ச்சைகள் குறித்த
கவலைகள் வரையிலான பிரச்சனைகளின்
கேள்விகள் மற்றும் கவலைகளுக்கு
உதவுவதற்கு உள்ளது.
ஹச்ஆர் மேலாளர்கள் எங்களது
மரியாதைக்குரிய மற்றும் திறந்த சூழலுக்கு
ஆதரவு அளிப்பத�ோடு, எங்களது
தனசரி பிரச்சனைகளின் சிந்தனைமிக்க
மற்றும் விளைவுறு கையாளுதலுக்கும்
உதவுகிறார்கள். உங்களது முதன்மையான
வளங்களான உங்கள் உள்ளூர் ஹச்ஆர்-ஐ
எந்த கேள்வி அல்லது கவலைக்கும்
தயக்கமின்றி பயன்படுத்திக் க�ொள்ள
வேண்டும். உங்கள் கேள்விகளுக்கு
அவர்களாலே பதில் கூற முடியவில்லை
எனில், அவர்களால் பிலக்ஸி-ற்குள்ளேயே
சரியான வளத்திற்கு திறம்பட வழிநடத்த
முடியும்.
ஹச்ஆர் பற்றிய தகவலுக்கு, ஹச்ஆர்
முகப்புப் பக்கத்திற்குச் செல்க.

நீதி துறை எங்களது ப�ொது ஆல�ோசகர்,
ஸ்காட் ஆஃபர் தலைமையில்
நடத்தப்படுகிறது. துறையின் அனைத்து
உறுப்பினர்களும் நமது கேள்விகளுக்கு
பதிலளிக்கவும், நமது கவலைகளைக்
கேட்கவும் மற்றும் உதவிக்காக சரியான
வளத்திற்கு நமக்கு உதவ அல்லது
வழிநடத்தவும் உள்ளனர்.
மேலும் தகவலுக்கு
சட்ட முகப்புப்
பக்கத்தைப்
பார்க்கவும்
அல்லது பிலக்ஸ்
வழக்கறிஞரைத்
த�ொடர்பு
க�ொள்ளவும்.
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ஐர�ோப்பிய யூனியன் அறிக்கையிடல்
ஐர�ோப்பிய யூனியனில் (EU) உள்ள அனைத்து நாடுகளும் நிறுவன
ஹாட்லைன்களின் பயன்பாடு த�ொடர்பான தரவுத் தனியுரிமைச்
சட்டங்கள் மற்றும் நடைமுறைகளைப் பராமரிக்கின்றனர்,
மற்றும் Flex எங்களது உலகளாவிய வணிகத்திற்குப் ப�ொருந்தும்
ப�ொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் நடைமுறைகளுடன்
இணங்குகிறது.
உங்கள் புகார் எங்களுக்கு முக்கியமானது, எனவே நீங்கள்
இருக்கும் நாட்டில் எதிக்ஸ் பாயிண்ட் ஹாட்லைன்
கிடைக்கவில்லை என்றாலும் கூட எதிக்ஸ் பாயிண்ட் வலைத்தளம்
வழியாக நீங்கள் புகாரளிக்க முடியும்.
EU-இல் உள்ள எந்த ஊழியரும் எதிக்ஸ் பாயிண்ட்டைய�ோ,
பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியில�ோ தயங்காமல்
த�ொடர்புக�ொள்ள வேண்டும்:
dataprotection@flex.com.

கூடுதல் அறிக்கையிடும்
சானல்கள்
சந்தேகத்தில் உள்ள ப�ோது, எப்போது
வேண்டுமானாலும் எங்களது
நெறிமுறை & இணக்கக் குழுவின்
உறுப்பினர், நீதித் துறை, தணிக்கைக்
குழு, இயக்குநர்கள் வாரியம், அல்லது
எங்கள் நம்பிக்கைக்குரிய தலைவர்கள்
எவரையேனும் ஏதேனும் கேள்விகள்
அல்லது கவலைகளுக்குத் த�ொடர்பு
க�ொள்ளலாம். அவர்கள் நேரடியாக
உங்களுக்கு உதவுவர் அல்லது
உங்கள் பிரச்சனையை உரைக்க மிகச்
சரியான வளத்திற்கு வழிநடத்துவர்.
கீழே உள்ள இணைப்பை
வேண்டுமானால் அறிக்கையிடும்
வளமாகவும் பயன்படுத்தலாம்:
இயக்குநர்கள் வாரியம்

1.4 நாங்கள் பதிலடியைப் ப�ொறுத்துக் க�ொள்ள மாட்டோம்.
பிலக்ஸ் Flex நல்ல நம்பிக்கைக்குரிய எவருக்கும் எதிரான பதிலடியைப் ப�ொறுத்து
க�ொள்ளாது, கேள்வியைக் கேட்கும், சாத்தியமான தவறான நடத்தைப் பற்றி
பேசும், அல்லது தணிக்கை அல்லது விசாரணையில் பங்கேற்கும். பதிலடியில்
மற்ற விஷயங்களுடன் சேர்த்து, வேலை நேரங்கள் அல்லது திட்டங்களில் மாற்றம்,
பதவி இறக்கம், அல்லது குறியீட்டின் சாத்தியமான விதிமீறல் பற்றி பேசும்போது
அது த�ொடர்பாக பிற பாதகமான விளைவை சுமத்துதல் ஆகியவை அடங்கும். ஒரு
கவலையை இரகசியமாக தெரிவிக்கும் ஓர் ஊழியரின் எந்தவ�ொரு பதிலடி, அல்லது
அடையாளம் காட்டும் முயற்சி அல்லது அடையாளத்தை வெளிப்படுத்துதல், வேலை
நீக்கம் மற்றும் அதுவரையில் க�ொண்டு செல்லும் ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கைக்கு வழி
வகுக்கும்.
உங்களுக்கு எதிராக பதிலடி எடுக்கப்பட்டதாக நீங்கள் நினைத்தால், உடனடியாக
புகாரளிக்கவும். நெறிமுறைகள் ஹாட்லைன்-ஐப் பார்க்கவும்.

1.5 தகவலுக்காக சரியான அரசாங்க க�ோரிக்கைகளுடன்
அதற்கேற்றாற்போல் சரியாக ஒத்துழைப்போம்.
சரியான அரசாங்கக் க�ோரிக்கைகள் அல்லது விசாரணைகளுக்கு எப்போதும்
சரியாக ஒத்துழைப்போம். அரசாங்க அறிவிப்பு, சரணடைதல், தேடல் உத்தரவு,
நேர்க்காணலுக்கான க�ோரிக்கை, அல்லது நிறுவன விஷயத்துடன் த�ொடர்புள்ள
தகவலுக்காக வேறு ஏத�ோ ஒரு வாடிக்கையில்லா க�ோரிக்கையை நிறுவனம்
பெறுகின்றதெனில், அனைத்து ஊழியர்களும் தங்களது உள்ளூர்/பிராந்திய
நீதித் துறைக்கு கட்டாயம் தெரிவிக்க வேண்டும். அரசாங்கத்திற்கு வழங்கப்படும்
எந்தவ�ொரு தகவலும் உண்மையானதாகவும் தவறான வழிக்கு க�ொண்டு
செல்லாததாகவும் இருக்க வேண்டும். விசாரணை மற்றும்/அல்லது சட்டப்பூர்வமான
அறிக்கைத் த�ொடர்பான பதிவுகளை மாற்றவ�ோ, வைத்திருக்கவ�ோ அல்லது
அழிக்கவ�ோ கூடாது.
நிறுவனத்தில் இயக்கப்பட்ட சட்ட செயல்முறையான மேலே வழிக்காட்டுதலுக்கு
இணங்கக் கையாளப்பட வேண்டியிருந்தாலும், இந்தக் குறியீட்டில் உள்ள எதுவும்
எந்தவ�ொரு அரசாங்க, நிதி அமலாக்க, அல்லது நடைமுறை ஏஜன்சிகளுடனும்
சந்தேகத்திற்குரிய சட்ட மீறல்களை தெரிவிப்பது அல்லது பேசும் உங்கள் திறனை
முடக்கும் ந�ோக்கத்தைக் க�ொண்டிருக்கவில்லை.
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2

பண ிய ிடத ்தில ்
உள ்ள
ஒருமைப ்பாடு
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பிலக்ஸ் -இல், எங்களது ஊழியர்களின் பல்வேறு எண்ணங்கள் மற்றும்
அனுபவங்கள், மற்றும் அவர்களின் படைப்பாற்றல் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளை
நாங்கள் மதிக்கிற�ோம்.
நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் மரியாதைக் க�ொடுத்து, ஒரு பாதுகாப்பான,
ஆர�ோக்கியமான, நிலையான மற்றும் ப�ொறுப்புள்ள பணியிடத்தை வழங்கக்
கடமைபட்டுள்ளோம்.

2.1 நாங்கள் சரியான விஷயங்களையே செய்கிற�ோம்.
• நெறிமுறைத் தீர்மானங்களை எடுத்தல்.
• நாங்கள் எங்கள் குறியீடு, பிலக்ஸ் க�ொள்கைகள், மற்றும் சட்டத்தைப்
பின்பற்றுகிற�ோம்.
• 	ப�ொறுப்புள்ள வணிக கூட்டணியின் (ஆர்பிஎ) க�ொள்கைகளுக்கு அடிபணிந்து
ஏற்றுக்கொள்கிற�ோம்.
• நீங்கள் பிலக்ஸ் க�ொள்கைகள் அல்லது நடைமுறைகள் பற்றித் தெளிவாக
இல்லை எனில், அவற்றைப் பற்றி செயல்திறனுடன் கேள்வி கேட்க வேண்டும்.
• இந்தக் குறியீடு, சட்டம் அல்லது ப�ொருந்தும் நடைமுறைகளின் விதிமீறல்களைக்
கட்டாயம் புகாரளிக்க வேண்டும். நெறிமுறைகள் ஹாட்லைன்-ஐப் பார்க்கவும்.
• ஏதேனும் உள் தணிக்கை அல்லது விசாரணைக்கு நீங்கள் முழுமையாகவும்
நேர்மையுடனும் ஒத்துழைக்க வேண்டும்.
• ஊழியர்கள் கேள்விகள் கேட்கவும், கவலைகளை எழுப்பவும், மற்றும் பதிலடி
குறித்த பயமேதுமின்றி விஷயத்தைத் தெரியப்படுத்தவும் முடிகின்ற ஒரு
சுற்றுச்சூழலை நாம் வளர்க்க வேண்டும்.

2.2 நாங்கள் மற்றவர்களை மரியாதையுடன் நடத்துகிற�ோம்;
மேலும் நியாயமான த�ொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்புப்
பழக்கத்துடன் இணங்குகிற�ோம்.
• நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் திறந்த மனதுடனும் நேர்மையுடனும் இருக்கிற�ோம்,
மேலும் ஒருவருக்கொருவர் க�ௌரவத்துரனும் மரியாதையுடனும் நடத்துகிற�ோம்.
• நாங்கள் இனம், நிறம், பாலினம், வயது, தேசிய த�ோற்றம், மதம், பாலியல்
ஒருமுனைப்படுத்தல், பாலின அடையாளம், இயலாமை, அல்லது பிற
சட்டத்தால் பாதுகாக்கப்பட்ட வகைப்பாட்டின் அடிப்படையில் யாருக்கும்
எதிராக பாரபட்சம் காட்ட மாட்டோம்.

• 	க�ொடுமைப்படுத்துதல் உட்பட அனைத்து
விதாமான துன்புறுத்தல் அல்லது
துஷ்பிரய�ோகங்களில் ஏதுமின்றி இருக்கும் ஒரு
பணியிடத்தைத் தனிநபர்களுக்குப் பராமரிக்க
உழைக்கிற�ோம்.
• பல்வேறு விதமான பின்னணிகள், அனுபவங்கள்
மற்றும் த�ோற்றங்களுடன் இருக்கும்
ஊழியர்களுக்கு ஒரு பல்வேறுவகைப்பட்ட
பணியிடத்தை கட்டமைக்க நாங்கள்
உழைக்கிற�ோம்.
• நாங்கள் ப�ொருந்தும் ஊதியம் மற்றும் மணிநேர
சட்டங்களைப் பின்பற்றுகிற�ோம்.
• நாங்கள் ஊழியர்களுக்கு, குறைந்தபட்சம், சட்டப்பூர்வமாகத்
தேவையான அனைத்து நலன்களையும் வழங்குகிற�ோம்.
• நாங்கள் குழந்தை, கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட, அல்லது க�ொத்தடிமைத் த�ொழிலாளி,
ஆகிய�ோரைப் பயன்படுத்துவதில்லை; மேலும் வேலை வாய்ப்பிற்குக்
குறைந்தபட்ச வயது தேவையையே பராமரிக்கிற�ோம்.
• 	த�ொழிலாளர்களின் சுதந்திரமாக இணையும் உரிமைகளை நாங்கள்
அங்கீகரிக்கிற�ோம், மேலும் த�ொழிலாளர்களுக்கும் மேலாண்மைக்கும்
இடையேயான திறந்த த�ொடர்பு மற்றும் நேரடி ஈடுபாடே பணியிடப்
பிரச்சனைகளைத் தீர்க்க மிகச்சிறந்த பயனுள்ள வழியாகும்.
• பாகுபாடி, துன்புறுத்தல், அல்லது ஏதேனும் த�ொழிலாளி மற்றும் வேலை
வாய்ப்பு முறைத் த�ொடர்பாக கவலையை எழுப்பும் எவருக்கும் எதிராக
க�ொடுக்கப்படும் பதிலடியை நாங்கள் அனுமதிக்கவே மாட்டோம்.
• யூனியன் பிரதேசங்களின் வணிகம் மற்றும் மனித உரிமைகளின் மீதான
வழிகாட்டு க�ொள்கைகளின் ஒருமைப்பாட்டுடன், எங்கள் செயல்முறைகள்
மற்றும் மதிப்பு சங்கிலிகள் வழியாக அனைத்து மக்களின் மனித
உரிமைகளுக்கும் மதிப்பு க�ொடுக்க நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.
இதே தரத்தை எங்கள் வணிகக் கூட்டாளிகளும் நிறைவு செய்ய வேண்டுமென
நாங்கள் எதிர்பார்க்கிற�ோம்.
மனித வளங்கள் டிஎம்எஸ்போர்டலின் கீழ் வேற்றுமை-சம வேலை வாய்ப்பு
மற்றும் பணியிட துன்புறுத்தல் திட்டத் தடுப்பு மற்றும் புகார்/பிரச்சனை தீர்வுத்
திட்டம் ஆகியவற்றை நீங்கள் காணலாம்.
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2.3 தரவுத் தனியுரிமையின் முக்கியத்துவத்தை நாங்கள்
அங்கீகரிக்கிற�ோம்.

2.4 நாங்கள் எங்கள் ஊழியர்களுக்குப் பாதுகாப்பான பணிச்
சுழலை வழங்குகிற�ோம்.

• 	தனிப்பட்ட தரவின் தனியுரிமை மற்றும் இரகசியத்தன்மையைப் பாதுகாக்கும்
அனைத்து சட்டங்களுடனும் நாங்கள் இணங்குகிற�ோம்.

• எங்கள் த�ொழிலாளர்களின் ஆர�ோக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பே பிலக்ஸ்-இன்
தலையாய முன்னுரிமைகளாகும்.

• அங்கீகாரமற்ற அல்லது முறையற்ற அணுகல் அல்லது பயன்பாட்டிலிருந்து
ஊழியரின் தனிப்பட்ட தகவலை ஒழுங்காக நிர்வகிக்கவும் பாதுகாக்கவும்
சரியான நடவடிக்கைகளை எடுக்கிற�ோம்.

• எங்களது ழியர்களுக்கு பாதுகாப்பான பணிச் சூழலை ஏற்படுத்திக் க�ொடுக்க
நாங்கள் வசதிகள், கருவிகள், உபகரணம், செய்முறைகள், மற்றும் மக்கள் மீது
முதலீடு செய்கிற�ோம்.

• நாங்கள் தரவு தனியுரிமையை ஆளுமை செய்யும் ப�ொருந்தும் சட்டங்கள் மற்றும்
நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுகிற�ோம்.

• 	வேலை நேரத்தில் ஏற்படும் காயங்கள் மற்றும் ந�ோய்களைக் குறைக்கவும்
தடுக்கவும், பாதுகாப்புப் பணி முறைகள் மீது நமது ஊழியர்களுக்கு பயிற்சி
அளிக்கவும் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சிகளைக் க�ொண்டுள்ளோம்.
• 	வேலை நடவடிக்கைகளை பாதுகாப்பாகவும் திறன்மிக்கதாகவும் நடத்துவதில்
இருந்து நம்மைத் தடுக்கும் எந்தவ�ொரு ப�ொருளின் தாக்கமும் இன்றி வேலைக்கு
ஊழியர்கள் வர வேண்டும்.
• பணியிடத்தில் வன்முறை அல்லது வன்முறை அச்சுறுத்தல்களை நாங்கள்
கண்டிப்பாகத் தடை செய்கிற�ோம். எங்களது அனைத்து உலகளாவிய
செயல்முறைகளிலும் உட்லநலம் மற்றும் பாதுகாப்பு கலாச்சாரத்தை நாங்கள்
நாட்டுகிற�ோம்.
• பாதுகாப்பற்ற நிலைகள் பற்றிய கவலைகளைக் கூடிய விரைவாக
மேலாளருக்குத் தெரியப்படுத்த வேண்டும். குறைந்தபட்சம், இந்தக் குறியீட்டின்
பிரிவு 1.2 இல் கலந்துரையாட்டப்பட்டது ப�ோல அறிக்கையிடும் வளங்களில்
ஒன்று மூலமாக இத்தகைய விஷயங்களைத் தெரியப்படுத்துங்கள்.
EHS DMS ப�ோர்ட்டல் (சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு) ன் கீழ் கூடுதல்
தகவல்களை நீங்கள் காணலாம்.
நேர்மையாக ஒரு உழைப்பாளி அல்லது வேலை நடைமுறை, தரவுத் தனியுரிமைப்
பிரச்சனை, அல்லது ஆர�ோக்கியம், அல்லது பாதுகாப்புக் கவலையைப் பற்றிக்
கவலையை வெளிப்படுத்தும் எந்தவ�ொரு ஊழியருக்கும் எதிராக பதிலடி
க�ொடுப்பது எங்கள் குறியீட்டை மீறுவதாகும் மற்றும் அது ப�ொறுத்துக்
க�ொள்ளப்படாது. இஹச்எஸ் க�ொள்கையையும் பார்க்கவும்.
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3

எங்கள் நிறுவனம்
மற்றும் எங்கள்
பங்குதாரர்களுக்கான
ஒற்றுமை
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3.1 நாங்கள் கருத்து வேற்றுமையைத் தவிர்க்கிற�ோம்.

3.1.1 குடும்பம் மற்றும் தனிப்பட்ட உறவுகள்

ஒரு தனிநபரின் தனிப்பட்ட உறவுமுறை, நிதி அல்லது பிற ஆர்வங்கள் அவன்
அல்லது அவள் கடமைக்கு வழியில் வந்து பிலக்ஸ்இன் மிகச்சிறந்த ஆர்வங்களில்
நடக்கும்போத�ோ அல்லது பிலக்ஸ் சார்பான தீர்மானங்களில் சரியில்லாமல்
இருப்பதாக த�ோன்றுப�ோது “கருத்து வேற்றுமை” த�ோன்றும்.

குடும்ப உறுப்பினர் அல்லது நெருங்கிய நண்பர், பிலக்ஸ்விற்பனையாளர்,
சப்ளையர், அல்லது ஊழியராக ஆக விரும்புகிறார். உங்கள் உறவுமுறைப் பற்றி
உங்கள் மேலாளரிடம் கண்டிப்பாக கூறவும்; மேலும் சாத்தியமான விற்பனையாளர்
அல்லது ஊழியரைத் தேர்ந்தெடுப்பதில�ோ அல்லது நிர்வகிப்பதில�ோ ஈடுபட
கூடாது.

கருத்து வேற்றுமை, சரியாக உரைக்கப்படவில்லை எனில், நிறுவனத்திற்கு தீராத
தீங்கை விளைவிக்கும். கருத்து வேற்றுமையின் த�ோற்றம் கூட நிறுவனத்தின்
நற்பெயர் மீது மாறாத தீங்கை விளைவிக்கக் கூடும். உங்கள் தனிப்பட்ட
ஆர்வங்கள் மற்றும் நிறுவனத்தின் ஆர்வங்கள் அல்லது வேலை ப�ொறுப்புகளை
செய்வதில் அல்லது நடத்துவதில் உங்கள் திறனுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும்
முரண்பாடை உருவாக்கும் அல்லது உருவாக்குவதாகத் த�ோன்றும் எந்தவித
நடவடிக்கை அல்லது தனிப்பட்ட ஆர்வத்தை நீங்கள் கட்டாயம் தவிர்க்க
வேண்டும்.
உங்களால் முடியாமல் ப�ோகலாம்:
• நிறுவன ச�ொத்துக்கள் அல்லது உங்கள் வசமுள்ள தகவலைப் பயன்படுத்துவதன்
மூலம் நீங்களே வாய்ப்பை எடுத்துக் க�ொள்வது.
• நிறுவன ச�ொத்துக்கள் அல்லது உங்கள் வசமுள்ள தகவலை தனிப்பட்ட இலாபம்
அல்லது குடும்ப உறுப்பினர் அல்லது நண்பரின் தனிப்பட்ட இலாபத்திற்காகப்
பயன்படுத்துவது.
• நிறுவனத்துடன் ப�ோட்டியிடுவது.
பின்பரும் பிரிவுகளில், அத்தகைய சூழ்நிலைகளில் ப�ொதுவாக எழக்கூடிய
சர்ச்சைகள் மற்றும் அதற்கான பதில்களின் உதாரணங்களைக் கருதுவ�ோம்.

நீங்கள் அல்லது உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களில் ஒருவர் பிலக்ஸ் உடன்
ப�ோட்டியிடும் நிறுவனத்தில் ஒரு நிலையில் அல்லது நிதி ஆர்வத்தில் உள்ளார்,
வணிகம் செய்கிறார், அல்லது வணிகம் செய்ய விரும்புகிறார். அப்படியெனில்,
உங்கள் மேலாளரிடம் உடனுக்குடன் கூறவும் அப்போதுதான் சர்ச்சை
உரைக்கப்படும்.
குடும்ப உறுப்பினர், நண்பர், அல்லது நீங்கள் காதல் உறவு க�ொண்டுள்ள
நபருக்கோ பணி நிர்ணயங்களை நிர்வகிக்கவ�ோ அல்லது செல்வாக்கு
செலுத்த்வோ முடியும். அப்படியெனில், உங்கள் மேலாளரிடம் உடனுக்குடன்
கூறவும் அப்போதுதான் அது உரைக்கப்படும். ஒரே அறிக்கையிடும் வரிசையில்
இருக்கும் ஊழியர்கள் உறவுமுறையில் இருக்கும் ப�ோது, ஒரு சாத்தியமான கருத்து
வேற்றுமை உருவாகும். அத்தகைய உறவுமுறைகள் வெளிப்படுத்தப்படாது.
கூடுதலாக, பணியிடத்தில் சாத்தியமான அல்லது உணரப்பட்ட சர்ச்சைகளை
முன்னிறுத்தும் வேறு ஏதேனும் காதல் உறவுகள் இருப்பின் அதை வெளிப்படுத்த
வேண்டும்.
நீங்கள் பணியில் உறவுமுறைகள் க�ொள்கை ஹச்ஆர் டிஎம்எஸ் ப�ோர்டலில்
காணலாம்.

3.1.2 நிதி, முதலீடு, அல்லது வணிக வாய்ப்புகள்
நீங்கள் பிலக்ஸ்-ற்கு கிடைக்கக்கூடிய வணிக அல்லது முதலீட்டு வாய்ப்பைப்
பயன்படுத்திக் க�ொள்ள விரும்புகிறீர்கள். அப்படியிருப்பின், உங்கள்
மேலாளர் மற்றும் நிறுவனத்தின் தலைமை நெறிமுறைகள் & இணக்க
அதிகாரிக்கு உடனடியாகத் தெரியப்படுத்தி, வாய்ப்பு முதலில் பிலக்ஸ்-ற்குக்
கிடைக்கப்பெறுவதை உறுதி செய்யவும். பிலக்ஸ் வாய்ப்பை மறுத்து, வேறு
எந்த சர்ச்சையும் இல்லாமல் மற்ற வழிகளில் நடவடிக்கை ப�ொருந்தும் நிறுவன
க�ொள்கைகளுடன் இணங்குமாயின், பின் அதை நீங்கள் த�ொடரலாம்.
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3.1.3 வெளி வாரியங்களின் மீதான சேவை
• நீங்கள் மற்றொரு இலாப-ந�ோக்கமுடைய அல்லது இலாப ந�ோக்கமற்ற
நிறுவனதிற்கு இயக்குனராக பணியாற்ற விரும்புகிறீர்கள். அப்படியென்றால்,
சரியான முந்திய எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதலைப் பெற ஊழியர் வாரிய சேவைக்
க�ொள்கையைப் பின்பற்றவும்.
• நீங்கள் ஊழியர் வெளி வாரிய சேவைக் க�ொள்கையை சட்ட டிஎம்எஸ்
ப�ோர்டலில் காணலாம்.

3.1.4 இரண்டாம் நிலை வேலை வாய்ப்பு; வெளி
நடவடிக்கைகள்
நீங்கள் இரண்டாவது வேலை செய்ய விரும்புகிறீர்கள் அல்லது பிலக்ஸ் உடன்
ப�ோட்டியிடும் மற்றொரு இலாப ந�ோக்கமுடைய நிறுவனத்தில் ஆல�ோசனை
நடத்த விரும்புகிறீர்கள், வணிகம் செய்கிறீர்கள், அல்லது பிலக்ஸ்இன்
வாடிக்கையாளர் ஆவீர்கள். அப்படியெனில், உங்கள் மேலாளரிடம் உடனடியாக
கூறவும் அப்போதுதான் சாத்தியமான சர்ச்சை உரைக்கப்படும். உங்கள்
பிலக்ஸ் வேலைக் கடமைகளுடன் எந்தவித கருத்து வேற்றுமைய�ோ அல்லது
குறுக்கிடாமல�ோ இருக்கும் இரண்டாம்நிலை வேலை வாய்ப்பு அனுமதிக்கப்படும்.
நீங்கள் ச�ொந்தமாக வணிகம் செய்கிறீர்கள் அல்லது பிலக்ஸ்-ற்காக வெளி
நிறுவனத்தில் பங்கு க�ொண்டிருக்கின்றீர்கள், மற்றும் அந்த வணிகம் பிலக்ஸ்
உடன் ப�ோட்டியிடுகிறது, வணிகம் செய்கிறது, அல்லது வாடிக்கையாளர் ஆகிறது.
அப்படியெனில், உங்கள் மேலாளரிடம் உடனடியாக கூறவும் அப்போதுதான்
சாத்தியமான சர்ச்சை உரைக்கப்படும்.
இது ப�ோன்ற அல்லது பிற உண்மையான அல்லது சாத்தியமான கருத்து
வேற்றுமை சூழ்நிலைகளை நீங்கள் கண்டால், உடனடியாக உங்கள் மேலாளரிடம்
கூறவும், அல்லது எங்கள் அறிக்கையிடும் வளங்களில் ஏதையேனும் பயன்படுத்தி
விஷயத்தை தெரியபடுத்தி, பிலக்ஸ்-இன் கருத்து வேற்றுமை திரையிடல்
செய்முறையை நிறைவு செய்ய நீதித் துறையின் தேவைகளுக்கு இணங்கவும்,
அப்போதுதான் அது மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு தீர்வு காணப்படும். கருத்து
வேற்றுமைத் த�ொடர்பான விஷயங்கள் அவர்களின் அமைப்பிற்குள் இருக்கும்
இயக்குநர், அல்லது பிலக்ஸ் நீதித் துறை அல்லது நெறிமுறைகள் & இணக்கத்திற்கு
நேரடியாக க�ொண்டு செல்லப்பட்டு அதிகமாக்கப்படுவதை மேலாளர்கள்
உறுதிபடுத்துவர்.

சர்ச்சைக்குப் பிறகு மேலாளர் மற்றும் நெறிமுறை இணக்கத்தால்
மீள்பார்வையிடப்பட்டு எழுத்து மூலம் ஒப்புதல் பெற்ற பிறகே உங்களால்
செயல்பட முடியும்.
நீங்கள் நடந்துக�ொள்ளும் முன் சாத்தியமான சர்ச்சையை முழுமையாக வெளியில்
தெரியப்படுத்துவதன் மூலம், வணிகம் பாரபட்சமின்றி, நியாயமாகவும், நிறுவனக்
க�ொள்கைக்கு ஏற்பவும் நடக்க உறுதி செய்ய உதவுகிறீர்கள். தவறான கருத்து
வேற்றுமைகளில் ஈடுபடுவதில் இருந்து விலகியே இருங்கள், அது வேலை நீக்கம்
மற்றும் அதுவரையில் க�ொண்டு செல்லும் ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கைக்கு வழி
வகுக்கும்.
நீங்கள் கருத்து வேற்றுமைக் க�ொள்கை & சரிபார்ப்புப் பட்டியலை சட்ட டிஎம்எஸ்
ப�ோர்டலில் காணலாம்.

3.2 நாங்கள் பிலக்ஸ்தகவலைப் பாதுகாக்கிற�ோம்.
3.2.1 இரகசியமிக்க தகவல்
நமது வேலையின் ப�ோது, நமது ஊழியர்கள் பற்றிய தகவல், அல்லது நாம் வணிகம்
செய்யும் நிறுவனங்கள் உல்ளிட்ட நம் நிறுவனம் பற்றிய இரகசியத் தகவலை
அடிக்கடி அணுகி பயன்படுத்துகிற�ோம். இந்த ந�ோக்கத்திற்காக, “இரகசியத்
தகவல்” என்பது ப�ொதுவாக நாம் வணிகம் செய்யும் மற்றும் ப�ொதுமக்களுக்குக்
கிடைக்கப்பெறாத அல்லது முங்கணிப்புகள், சந்தைப்படுத்தும் திட்டங்கள்,
மற்றும் ஊழியர்கள் பற்றிய தனிப்பட்ட தகவல் அல்லது இரகசியத்தன்மை
வாக்குறுதியின் கீழ் நம்மை நம்பியுள்ள மூன்றாம்-தரப்பினரின் தகவல்கள்
உள்ளிட்ட நியாயமாக இரகசியமானது என்று புரிந்துக�ொள்ளப்பட்ட நிறுவனம்
அல்லது நிறுவனங்களின் தகவல்கள் ஆகும். இந்தத் தகவல் தவறான கைகளுக்குச்
சென்றால், நமது ப�ோட்டியாளருக்கு அனுகூலமாகவ�ோ அல்லது நமது
நிறுவனத்திற்குத் தீங்கு விளைவிப்பதாகவ�ோ இருக்கக்கூடும், அல்லது அத்தகைய
தகவலின் தவறான பயன்பாடு அல்லது வெளியீட்டால் பிலக்ஸ் ப�ொறுப்பாளியாக
வெளிகாட்டப்படும். நீங்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் உங்கள் ச�ொந்த
சம்பலம் மற்றும் வேலையைப் பற்றிய விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை
வெளியில் கூறலாம் என்றாலும், இதில் ஊழியர்கள் குறித்த தனிப்பட்ட
தகவல்களும் அடங்கும்.
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இரகசிய தகவலின் ப�ொதுவான உதாரணங்களில் அடங்குபவை:• வாடிக்கையாளர் அல்லது சப்ளையர் பட்டியல்கள்

பிலக்ஸ் உடன் நீங்கள் வேலை செய்யும் ப�ோதும், பின்னரும் கூட, இரகசியத்
தகவலை நீங்கள் காப்பாற்றி, பாதுகாக்க வேண்டும், மற்றும் அவற்றை
இவர்களுக்கு மட்டுமே வெளிப்படுத்தலாம்:

• வாடிக்கையாளர் அல்லது சப்ளையர் விதிமுறைகள், தள்ளுபடி விலைகள்,
விலை தரவு

1. வணிகம் க�ொண்டிருக்கும் சகபணியாளர்கள் தகவல் க�ொண்டிருக்க வேண்டும்;

• நிதித் தகவல்
• வடிவமைப்புகள், வரைபடங்கள், சூத்திரங்கள், வர்த்தக இரகசியங்கள்,
கண்டுபிடிப்புகள், காப்புரிமை பயன்பாடுகள்
• 	சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் விற்பனைத் திட்டங்கள், தயாரிப்பை
அறிமுகப்படுத்துதல், கையகப்படுத்துதல்
• உற்பத்திச் செய்முறைகள்
• ஊழியர் தரவு (உங்களுக்குச் ச�ொந்தமானவற்றைத் தவிர)
• வாரியம் மற்றும் வாரியக் குழு விவாதங்கள் பற்றிய தகவல்கள்

2. நம் நிறுவனத்திற்கு வெளியே வணிக க�ொண்டிருக்கும் மக்கள், தகவலை
இரகசியமாக வைத்துக்கொள்ளும் தெளிவான கடமை, மற்றும்
கைய�ொப்பமிட்ட வெளிப்படுத்தப்படாத ஒப்பந்தம் ஆகியவற்றின் தகவலைக்
க�ொண்டிருக்க வேண்டும்; அல்லது
3. 	தகவலைப் பெற சட்ட உரிமை க�ொண்டவர்கள்.
நீங்கள் வெளிப்படுத்தும் எந்தவ�ொரு தகவலின் இரகசிய இயல்பைப் பற்றி
அத்தகைய அதிகாரிக்கு கூற வேண்டும் என்றாலும், மற்றும் வழக்கறிஞர்வாடிக்கையாளர் சிறப்புரிமைத் தகவல் த�ொடர்புகளை வெளியில் தெரியப்படுத்த
உங்களுக்கு அனுமதி இல்லை என்றாலும், உங்களின் இரகசியத்தன்மைக்
கடமையானது நீங்காள் இரகசியத் தகவலை சந்தேகத்திற்குரிய சட்ட
விதிமீறல்களை அறிக்கையிடுவதன் த�ொடர்பாக, நிறுவனத்திற்கு கூறவ�ோ
அல்லது குறிப்பிடவ�ோ எந்தத் தேவையுமின்றி அரசாங்க அதிகாரிகளிடம்
வெளிப்படுத்துவதைத் தடுக்கவ�ோ அல்லது வரம்பிற்குட்படுத்தவ�ோ இல்லை.
எங்கள் இரகசியத் தகவலைக் கையாள எங்கள் நிறுவனத்தின் தரவு
வகைப்பாடு அமைப்பைப் பின்பற்றுகிற�ோம், அதற்கு ஆவணங்களை
“வறையரைப்படுத்தப்பட்டது”, “உணர்ச்சிமிக்க தனிப்பட்ட தகவல்”, “இரகசிய
தனிப்பட்ட தகவல்”, “உள் பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்”, அல்லது “ப�ொது” என நாங்கள்
வகைப்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது.
நீங்கள் தரவுப் பாதுகாப்புக் க�ொள்கையின் ஆவண வகைப்பாட்டை சட்ட
டிஎம்எஸ் ப�ோர்டலில் காணலாம்.
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3.2.2 பிலக்ஸ் அறிவுசார் ச�ொத்து
• "அறிவுசார் ச�ொத்து" என்பது காப்புரிமைகள், வர்த்தக முத்திரைகள்,
பதிப்புரிமைகள், வணிக இரகசியங்கள், தெரிந்துக�ொள்ளுதல் மற்றும் அதன்
படைப்பாளரின் அறிவுசார்ந்த முயற்சிகளால் உருவாக்கப்பட்ட வேறு எந்த
த�ொட்டுணர முடியாத தனிப்பட்ட ச�ொத்துக்களையும் உள்ளடக்கியது.
• பிலக்ஸ் அறிவுசார் ச�ொத்து என்பது நிறுவனத்தின் முக்கிய ச�ொத்து ஆகும்,
மேலும் எங்கள் அறிவுசார் ச�ொத்துகளை அடையாளம் காணவும், கைப்பற்றவும்,
பாதுகாக்கவும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறீர்கள்.
• நமது ஊழியர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகளின் காப்புரிமைப்
பாதுகாப்புகளுக்கான தாக்கலைக் கருதுவதற்காக க�ொள்கைகள் மற்றும்
நடைமுறைகளை நிறுவனம் க�ொண்டுள்ளது - நீங்கள் செய்முறைப் பற்றி மேலும்
அறிய உங்கள் மேலாளரிடம் அல்லது நீதித் துறையிடம் பேசலாம்.
• அனுமதியின்றி மூன்றாம் தரப்பினரின் அறிவுசார் ச�ொத்துக்களை நீங்கள்
தெரிந்தே பயன்படுத்தக்கூடாது, எங்கள் சப்ளையர்கள், வாடிக்கையாளர்கள்,
வியாபார கூட்டாளிகள், ப�ோட்டியாளர்கள், மற்றும் பிற மூன்றாம் தரப்பினரின்
அறிவுசார் ச�ொத்துக்களை (மென்பொருள் நிரல்கள் மற்றும் இரகசியத் தகவல்
ப�ோன்ற பதிப்புரிமை பெற்ற ப�ொருட்கள் உட்பட) மதிக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு
ஊழியரின் ப�ொறுப்பு ஆகும்.
• முன்னாள் ஊழியர் சம்பந்தமான இரகசிய தகவல் அல்லது வியாபார
இரகசியங்கள் பிலக்ஸ்-ற்கு உதவும் என்று நினைத்தாலும் கூட கட்டாயமாக
அவற்றைப் பயன்படுத்தவ�ோ அல்லது வெளிப்படுத்தவ�ோ கூடாது. பிலக்ஸ்-ற்குச்
சேராத தகவலைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் அனுமதி பற்றி நிச்சயமாகத்
தெரியவில்லை எனில் வழிகாட்டலுக்கு நீதித் துறையைக் கேட்கவும்.
அறிவுசார் ச�ொத்து உரிமைகள் பற்றி உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் அல்லது
கவலைகள் இருந்தால், நீதித் துறையைத் த�ொடர்பு க�ொள்ளவும்.

3.3 நாங்கள் பரிசுகள் மற்றும் வணிக ப�ொழுதுப�ோக்கு
சரியானதாக இருக்கும் பட்சத்தில் மட்டுமே
ஏற்றுக்கொள்வோம்.
நீங்கள் நிறுவனம் சார்பான உங்கள் வணிக முடிவுகள் மீது செல்வாக்கு
செலுத்துவதாக உணரப்படும் எந்தவ�ொரு பரிசுகள், ப�ொழுதுப�ோக்கு அல்லது பிற
வணிக நய நாகரீக நடைகளை ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது. நீங்கள் நிறுவனத்துடன்
வணிகம் செய்யும் மக்களிடம் இருந்து பரிசுகள், ப�ொழுதுப�ோக்கு அல்லது
வேறு பிற வணிக நய நாகரீக நடைகளை ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது. பரிசு
அல்லது ஏதேனும் பணம் இலஞ்சமாக வழங்கவ�ோ அல்லது வாங்கவ�ோ அல்லது
கையூட்டுவத�ோ முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
பிலக்ஸ் வாடிக்கையாளர் அல்லது விற்பனையாளரிடம் இருந்து மதிப்புமிக்க ஒன்று
உங்களுக்குக் க�ொடுக்கப்பட்டால�ோ அல்லது வழங்கப்பட்டால�ோ (உதாரணமாக,
ஒரு உபகரணம் மீதான சிறப்புச் சலுகை, விளையாட்டு நிகழ்வுக்கான இலவச
டிக்கெட்டுகள், தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட அபார்ட்மெண்ட், அல்லது பிற ப�ொருள்)
அது பகட்டானது, நிறுவனத்தின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் வராது, அல்லது கேள்விக்கு
உட்பட்டது, அதை உங்கள் மேலாளரிடம் உடனடியாக கூறவும் அப்போதுதான்
சாத்தியமான சர்ச்சை உரைக்கப்படும். கருத்து வேற்றுமைத் த�ொடர்பான
விஷயங்கள் அல்லது சாத்தியமான தவறான பரிசுகள் அவர்களின் அமைப்பிற்குள்
இருக்கும் துணைத் தலைவர், அல்லது பிலக்ஸ் நீதித் துறை அல்லது நெறிமுறைகள்
மற்றும் இணக்கத்திற்கு நேரடியாக க�ொண்டு செல்லப்பட்டு அதிகமாக்கப்படுவதை
மேலாளர்கள் உறுதிபடுத்துவர்.
குறிப்பாக, நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாதவை:
• ஆடம்பர பரிசுகள், தனிப்பட்ட கடன்கள், பணம், பணத்திற்கு சமமான அல்லது
பத்திரங்களின் வடிவத்தில் பரிசு.
•	தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்கான விடுமுறை வசதிகள் அல்லது உபகரணங்கள்
உட்பட்ட ச�ொத்துக்களின் கடன்கள்.
• 	சந்தை மதிப்பை விடவும் குறைவானதுக்கு செய்யப்படும் தனிநபர் சேவைகள்.
• 	தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக சரக்குகள் அல்லது சேவைகளின் க�ொள்முதல்
மீதான தள்ளுபடி.
குறியீடு பிரிவு 4.4ஐயும் பார்க்கவும் அரசாங்கத்துடன் வணிகம் செய்தல், பிரிவு5.2
க�ொள்முதல் நடைமுறைகள் மற்றும் பிரிவு6.2 இலஞ்சம் அல்லது கையூட்டம்
எதுவுமில்லை.
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ஒரு உலகளாவிய நிறுவனமாக, பிலக்ஸ் நம்மில் பலரை அடிக்கடி வணிக
ந�ோக்கங்களுக்காக பயணிக்க தேவைப்படுகிறது. நாம் நமது நிறுவனத்தின் பயண
மற்றும் ப�ொழுதுப�ோக்குத் திட்டத்தைப் பின்பற்றுவதும், அந்த வணிகத்திற்கு
நேரடியான த�ொடர்புள்ள மற்றும் திருப்பித்தரும் கட்டணத்திற்குச் சரியானதாக
உள்ள திருப்பித்தரும் கட்டணத்திற்கான இரசீதுகளை மட்டுமே சமர்பிப்பதையும்
உறுதிபடுத்துவது நமது ப�ொறுப்பு ஆகும்.
நீங்கள் எங்கள் உலகளாவிய பயணம் மற்றும் செலவீனக்்் க�ொள்கை பிலக்ஸ் பயண
ப�ோர்டலில் காணலாம்.

3.4 நாங்கள் பிலக்ஸ் ச�ொத்துக்களை புத்திசாலித்தனமாகப்
பயன்படுத்துவ�ோம்.
3.4.1 உடல்ரீதியான ச�ொத்துகள் மற்றும் த�ொழில்நுட்பம்
• பணியிடங்கள், வசதிகள், கணினிகள், ம�ொபைல் மற்றும் மேசைத்
த�ொலைப்பேசிகள், பிற உபகரணங்கள், இரகசிய தகவல்கள் மற்றும் நாம்
கட்டுப்படுத்தும் அல்லது நிர்வகிக்கும் எந்த நிறுவன நிதிகள் உள்ளிட்ட நிறுவனச்
ச�ொத்துக்களை நாங்கள் நம்புகிற�ோம்.
• எங்கள் நிறுவனத்தின் ச�ொத்துக்களை நாங்கள் மதித்து, கவனித்து, ஒழுங்காகப்
பயன்படுத்துகிற�ோம், மேலும் அதன் திருட்டு, அழிவு, அல்லது தவறான
பயன்பாட்டைத் தடுக்க கடினமாக உழைக்கிற�ோம்.
• நிறுவனத்தின் த�ொழில்நுட்பத்தைச் சரியான முறையில் பயன்படுத்துவதற்கு,
மற்றும் தரவு முறைகேடுகள் அல்லது பிற இணையபாதுகாப்புச் சம்பவங்களுக்கு
எதிராக எங்கள் அமைப்புகளைப் பாதுகாப்பாக இருக்க உதவவும் நம்
ஒவ்வொருவருக்கும் ப�ொறுப்பு இருக்கிறது. எங்களது மடிக்கணினிகள் மற்றும்
பிற சாதனங்களை எப்பொழுதும் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கிற�ோம்; அவற்றின்
இழப்பு அல்லது திருட்டு குறித்து உடனடியாகப் புகாரளிக்கிற�ோம்; எங்களது
கடவுச்சொற்களைப் பகிர்ந்து க�ொள்ள மாட்டோம்; அறிமுகமில்லாத வைஃபை
நெட்வொர்க்குகளுடன் இணைக்கும்போது அல்லது மென்பொருள் அல்லது
மின்னஞ்சல் இணைப்புகளை பதிவிறக்கும்போது கவனமாக இருக்கிற�ோம். நீங்கள்
சந்தேகத்திற்குரிய அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகல் அல்லது நிறுவன அமைப்புகள்
அல்லது ஐ.டிக்கான நெட்வொர்க்குகள் மீறலைப் பற்றி உடனடியாக புகாரளிக்க
வேண்டும்.
• நிறுவன உபகரணம், அல்லது பிற ச�ொத்துக்களை சட்டபூர்வமாகவும் சரியான
முறையிலும் நாங்கள் விலக்குகிற�ோம், மேலும் எங்கள் ச�ொத்து அல்லது
த�ொழில்நுட்பத்தை திருடிய�ோ அல்லது தவறாகப் பயன்படுத்தவ�ோ இல்லை.

• 	சில குறிப்பிட்ட பிலக்ஸ்சொத்துகள் தற்செயலாக மற்றும் எப்போதாவது
தனிப்பட்ட ந�ோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படலாம் என்றும் (நிறுவனத்தால்
நியமிக்கப்பட்ட ம�ொபைல் ப�ோன்கள் ப�ோன்றவை), அது அணுகல், தேடல்
மற்றும் எந்தவ�ொரு தகவல்தொடர்பு மீள்பார்வை, தரவு அல்லது இங்கே
ஏத�ோ சில இடங்களில் பராமரிக்கப்படும் உபகரணம் ஆகியவற்றை உங்கள்
அனுமதியுடன�ோ அல்லது இல்லாமல�ோ சட்டத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவிற்கு
மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் நாங்கள் புரிந்து க�ொள்கிற�ோம் .
பிலக்ஸ்-ற்குச் ச�ொந்தமான உபகரணத்தில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள எதற்கும் அல்லது
உள்ளூர் சட்டத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்தில் பிலக்ஸ் அமைப்புகள் மூலமாக
அனுப்பப்படும் எதற்கும் தனியுரிமையை எதிர்பார்க்க முடியாது.
• நாங்கள் நிறுவன ச�ொத்துக்களை ஒரு பாதுகாப்பான, சட்டபூர்வமான, மற்றும்
சரியான விதத்தில் பயன்படுத்துகிற�ோம் மற்றும் பாலியல் வெளிப்படையான,
தாக்குதல், அல்லது பாகுபாடு க�ொண்ட ப�ொருளைப் பதிவிறக்கவ�ோ, சேமிக்கவ�ோ
அல்லது அனுப்புவதற்கோ நிறுவனத்தின் ச�ொத்துக்களை பயன்படுத்துவதில்லை.
• நாங்கள் தனிப்பட்ட பயனர் அடையாள எண்கள் அல்லது கடவுச்சொற்களை
பகிர்ந்து க�ொள்வதில்லை.
• நாங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களின் சட்டவிர�ோதமான அல்லது தற்செயலான
பகிர்வை உடனடியாக Flexபிலக்ஸ் தரவு மீறலைப் பின்பற்றித் தெரிவிக்கிற�ோம்.
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3.4.2 தகவல் த�ொடர்புகள் மற்றும் சமூக ஊடகம்
எங்கள் வணிகங்களைப் பற்றிய தெளிவான, துல்லியமான, இன்றைய-தேதிவரையிலான, மற்றும் சரியான தகவலை நாங்கள் த�ொடர்புபடுத்துகிற�ோம்,
ஆனால் தலைவர், தலைமை நிர்வாக அதிகாரி, தலைமை நிதி அதிகாரி,
ப�ொருளாளர் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல், தகவல்தொடர்புகள், நிலைத்தன்மையின்
VP ஆகிய�ோர் மட்டுமே எங்கள் நிறுவனத்தின் சார்பாக ப�ொது மக்களுடன்
த�ொடர்புக�ொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஊடகங்கள், நிதிச் சமூகம்,
பங்குதாரர்கள் அல்லது ப�ொதுமக்களிடமிருந்து நிறுவனம் பற்றிய நிதி அல்லது
பிற தகவல்களுக்கான க�ோரிக்கைகள் அதிகாரப்பூர்வ செய்தித் த�ொடர்பாளர்களில்
ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்களுக்குக் குறிப்பிட வேண்டும். ஊடகங்கள்,
பாதுகாப்பு ஆய்வாளர்கள், நடப்பு அல்லது வருங்கால முதலீட்டாளர்கள்
அல்லது பிற மூன்றாம் தரப்பினர்களுக்கு முன் அனுமதியின்றி பிலக்ஸ் பற்றிய
தகவல்களுக்கு எந்தவ�ொரு க�ோரிக்கைக்கும் பதிலளிக்க மற்ற அனைத்து
ஊழியர்களும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளனர். அதாவது, அல்லது ஏதேனும்
வலைப்பதிவுகள், சமூக நெர்வொர்க் தளம், புகைப்படம்/வீடிய�ோ பகிர்வு, மற்றும்
அரட்டை அறைகள் உள்ளிட்ட சமூக ஊடகத்தைப் பயன்படுத்தும்போதுஒரு நிருபர்
அல்லது ஆய்வாளரால் அணுக நேரிட்டால், நாம்:
• நமது நிறுவனம் அல்லது வாடிக்கையாளர்களின் தகவல்களைப் பகிரக் கூடாது.
• எங்கள் நிறுவனத்தைப் பற்றிய எந்தவ�ொரு உத்திய�ோகபூர்வ தகவலையும்
ப�ொது களத்தில் வெளியிடுவதற்கு முன் பெருநிறுவன சமூக ஊடகம் மற்றும்
வர்த்தகத் தகவல்தொடர்புகள் குழுக்கள் ஒப்புதலைப் பெறுங்கள்.
• நமது நிறுவனத்தின் ச�ொத்துக்களைப் பாதுகாக்கவும்.
• நிருபர்கள் அல்லது ஆய்வாளர்கள் ஒரு வசதியைப் பார்வையிட அனுமதிப்பதற்கு
முன், பெருநிறுவனத் தகவல்தொடர்புகளின் மூத்த இயக்குநர் முன் அனுமதியைப்
பெறுங்கள்.
• இரகசியத் தகவல்களைப் பாதுகாத்தல்.
நீங்கள் சமூக ஊடகக் க�ொள்கையை சந்தைப்படுத்தல்
மற்றும் பெருநிறுவன தகவல்தொடர்புப் ப�ோர்டல் மற்றும்
இணைய பயன்பாட்டு க�ொள்கையில் டிஎம்எஸ் ப�ோர்டலின்
கீழ் காணலாம். மேலும் குறியீடு பிரிவு 3.2.1இல் இரகசியத்
தகவல் மற்றும் பிரிவு 3.6 பாதுகாப்புச் சட்டங்களுடன்
இணங்குதல்.

3.5 நாங்கள் துல்லியமான புத்தகங்கள் மற்றும் பதிவுகளை
பராமரிக்கிற�ோம்.
• உயர்ந்த நிதி முடிவுகளை அடைவதன் மூலம் நாங்கள் மதிப்பை உருவாக்க
முயற்சி செய்கிற�ோம். நாம் எப்போதும் நேர்மையான, துல்லியமான
மற்றும் முழுமையான நிதித் தகவலையே தயாரிக்க வேண்டும், ப�ொதுவாக
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் க�ொள்கைகளைத் ("ஜிஎஎபி")
தீவிரமாக பின்பற்ற வேண்டும், மற்றும் அனைத்து கணக்கியல் மற்றும்
நிதி அறிக்கைகளும் ப�ொருந்தும் விதிமுறைகளுக்கு இணங்க மற்றும்
ஒழுங்காக ஆவணப்படுத்தப்படுவதை உறுதிப்படுத்துவதற்குச் சரியான உள்
கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் செயல்முறைகளைக் க�ொண்டிருக்க வேண்டும்.
• சுயாதீன தணிக்கையாளர்கள் ஈடுபடும் எங்கள் புத்தகங்கள் மற்றும் பதிவுகள்
தவறான அல்லது தவறாக வழிநடத்தும் உள்ளீடுகள் ஏதுமில்லாமல் இருப்பதை
உறுதி செய்வதும், மற்றும் எங்கள் புத்தகங்கள் மற்றும் பதிவுகளை சட்டத்
தேவைகள் மற்றும் ப�ொருந்தும் கணக்கியல் தரநிலைகளுக்கு உட்பட்டவாறு
வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றும் உறுதிசெய்வது நமது ப�ொறுப்பு ஆகும்.
• எந்தவித ந�ோக்கத்திற்காகவும் அறிவிக்கப்படாத அல்லது பதிவு செய்யப்படாத
பெருநிறுவன நிதிகளை நாங்கள் வைத்திருக்க மாட்டோம்.
• 	சரியான, முழுமையான, மற்றும் துல்லியமான ஆதாரிக்கும் பதிவுகள் மற்றும்
ஒப்புதல்கள் இருப்பதற்கு மட்டுமே நாங்கள் கட்டணம் செலுத்துகிற�ோம்.
ஏதேனும் பிலக்ஸ்வணிகப் பதிவுகள் அல்லது கணக்குகள்
ப�ொய்யாக்கப்பட்டதாகவ�ோ, தவறாக மாற்றப்பட்டதாகவ�ோ, அல்லது
அழிக்கப்பட்டுவிட்டதாகவ�ோ நீங்கள் நம்பினால், உடனடியாக நீதித் துறையைத்
த�ொடர்பு க�ொள்ளுங்கள் அல்லது எங்களுடைய புகாரளிக்கும் வளங்களில்
இன்னொரு அம்சத்தைப் பயன்படுத்தவும். இந்த வகையான நடவடிக்கை
ப�ொறுத்துக் க�ொள்ள்ப்பட மாட்டாது. நீங்கள் நிறுவன பதிவு வைத்திருத்தல்
க�ொள்கையை பெருநிறுவன பதிவுகள்
மேலாண்மைப் ப�ோர்டலில் காணலாம்.
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3.6 நாங்கள் அனைத்துப் பாதுகாப்புச் சட்டங்களுக்கும்
இணங்குகிற�ோம்.
• 	மேலாண்மையால் நிர்ணயிக்கப்பட்டபடி, பாதுகாப்புச் சட்டங்களை
மேற்கொள்வதில் முதலீடு செய்யும் ப�ொதுமக்களுக்கு நேரத்தில்,
முழுமையான, நியாயமான, துல்லியமான மற்றும் புரிந்துக�ொள்ளக்கூடிய
தகவலை வழங்குகிற�ோம்.
• நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ப�ொருள், தனிப்பட்ட தகவல் வெளிப்பாட்டை
தடுக்கும் ஒழுங்குமுறைஎஃப்டிஐப் பின்பற்றுகிற�ோம் (எ.கா.,
பாதுகாப்புதாரர்கள் அல்லது நிதி ஆய்வாளர் சமூகத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு).
• பாதுகாப்புச் சந்தைகள் என்று வரும்போது நாங்கள் ஒருமைப்பாடுடன்
செயல்படுகிற�ோம், மற்றும் உள் வர்த்தக க�ொள்கையை
நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளோம், இதற்கு தேவையானவை:
- நீங்கள் Flexபிலக்ஸ் பற்றிய ப�ொதுவானது அல்லாத ப�ொருள் தகவலை
அறிந்திருக்கும்போது பிலக்ஸ்பாதுகாப்புகளில் வியாபாரம் செய்யாமல்
ப�ோகலாம். பிலக்ஸ்-ற்காக பணிபுரியும் ப�ோது, வெளிப்படையாகவியாபாரம் செய்யும் நிறுவனங்களின் விஷயங்கள், ப�ொதுவானதல்லாத
தகவல் ஆகியவற்றைக் கற்க நேரிடும் அவற்றின் பாதுகாப்புகளில்
செய்யும் பரிவர்த்தனைகளிலும் இந்தத் தடைப் ப�ொருந்தும். "ப�ொருள்
தகவல்" என்பது பரவலாக வரையறுக்கப்படும் மற்றும் ப�ொதுமக்களுக்கு
கிடைக்காத மற்றும் ஒரு நியாயமான முதலீட்டாளர் பாதுகாப்புகளை
வாங்க, விற்க அல்லது தக்கவைத்துக் க�ொள்வதில் முக்கியமாக கருதும்
எந்த தகவலையும் உள்ளடக்கும். நியாயமாக பாதுகாப்புக் கட்டணத்தை
பாதிக்கக்கூடிய எந்த தகவலும் ப�ொருளே ஆகும். ப�ொருள் தகவல்
நேர்மறையாகவ�ோ அல்லது எதிர்மறையாகவ�ோ இருக்கலாம். ப�ொருள்
த�ொடர்பான அனைத்து வகைப்பாடுகளையும் வரையறுக்க முடியாது,
மேலும் சந்தேகத்தில் இருக்கும் ப�ோது, நீங்கள் ப�ொதுவானதல்லாத
அல்லது இரகசியத் தகவல்களைப் ப�ொருளாகக் கருதி, பாதுகாப்புப்
பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபடுவதற்கு முன் நீதித் துறையுடன் கலந்தால�ோசிக்க
வேண்டும்.

- அந்தத் தகவலின் அடிப்படையில் பிலக்ஸ்பாதுகாப்புகளில்
(அல்லது வேறு ஏத�ோ ஒரு ப�ொது வியாபார
பாதுகாப்புகளில்) வியாபாரம் செய்யக்கூடிய
மற்றவர்களிடம் நீங்கள் ப�ொருளைய�ோ,
ப�ொதுவானதல்லாத தகவல்களைத் த�ொடர்பு
க�ொள்ளவ�ோ அல்லது "சிறுகுறிப்பு" க�ொடுக்கவ�ோ
கூடாது. அந்தத் தகவலின் அடிப்படையில் பிலக்ஸ்
பாதுகாப்புகளில் (அல்லது வேறு ஏத�ோ ஒரு ப�ொது
வியாபார பாதுகாப்புகளில்) வியாபாரம் செய்யக்கூடிய
மற்றவர்களிடம் நீங்கள் வேற�ொரு நபருடன் வியாபாரம்
செய்யக் கூடாது.
- ஏதேனும் வட்டி வியாபாரம் ப�ோன்ற பெறுதி
பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபடவ�ோ அல்லது “ப�ோடு”,
“அழை”, அல்லது “குறுகிய விற்பனை” ப�ோன்ற பிலக்ஸ்இன் பாதுகாப்புகளில் வருங்கால விலைத் த�ொடர்பான
நிலை, மற்றும் பிலக்ஸ்-இன் பாதுகாப்புகளுடனான
இழப்புக் காப்புப் பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபடவ�ோ அல்லது
அத்தகைய பத்திரங்களைத் துணை ஈடாக விளிப்புக்
கணக்குகள் அல்லது கடன்களில் பயன்படுத்தவ�ோ
கூடாது.
- நீங்கள் ஒரு இயக்குனர், அலுவலர், ஊழியர், ஆல�ோசகர்
அல்லது நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தக்காரராக இருப்பதில்
இருந்து நிறுத்தப்படும்போது நீங்கள் ப�ொருள்,
ப�ொதுவானதல்லாத தகவல் ப�ோன்றவற்றைப்
பெற்றிருந்தால், இந்த தகவல்கள் ப�ொதுமக்கள் அல்லது
இனி ப�ொருளற்றதாக இருக்கும் வரையிலும் த�ொடர்ந்து
ப�ொருந்தும்.
மேலும் தகவல்கள் உள் வியாபாரக் க�ொள்கையில் சட்ட
டிஎம்எஸ் ப�ோர்டலில் அல்லது நீதித் துறையுடனான
அறிவுரைக்குப் பிறகுக் கிடைக்கப்பெறும்.
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4

எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள்
மற்றும் வர்த்தக
கூட்டாள ிகளுக்கான
ஒருமைப்பாடு
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4.1 நாங்கள் ப�ொறுப்புள்ள விற்பனை மற்றும்
சந்தைப்படுத்தும் நடைமுறைகளில் ஈடுபடுகிற�ோம்.
எங்களின் விளம்பர, விற்பனை, மற்றும் சந்தைப்படுத்தும் ப�ொருட்கள்
பிலக்ஸ், எங்களது சேவைகள், மற்றும் உற்பத்தி செய்யும் தயாரிப்புக்கள்
பற்றிய உண்மையான அறிக்கைகளையே க�ொண்டுள்ளன என்பதற்கு நாங்கள்
ப�ொறுப்பேற்கிற�ோம் மற்றும் உறுதிப்படுத்துகிற�ோம்.

4.2 சந்தையில் நியாயமான முறையில் ப�ோட்டியிடுகிற�ோம்.
• 	ப�ோட்டி மற்றும் நம்பிக்கையில்லா சட்டங்கள் அடிமைப்படாத மற்றும்
நியாயமான ப�ோட்டியை ஊக்குவிக்கும் மற்றும் பாதுகாக்கும் ந�ோக்கத்திற்காக
உள்ளன. நாங்கள் வலுவான ப�ோட்டியை ஆதரிக்கிற�ோம் மற்றும் நியாயமற்ற
வணிக நடைமுறைகளைப் ப�ொறுத்துக்கொள்ள மாட்டோம்.
• எங்கள் இயக்குநர்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் வாடிக்கையாளர்கள்,
சப்ளையர்கள், ப�ோட்டியாளர்கள், மற்றும் அவர்களது ஊழியர்களுடன் மிகவும்
நியாயமாக உடன்படுகிறார்கள். கையாளுதல், மறைத்தல், சலுகை பெற்றத்
தகவல் துஷ்பிரய�ோகம் செய்தல், ப�ொருள் உண்மைகளைத் தவறாகப் பேசுதல்
அல்லது நியாயமற்ற ஒப்பந்தம் சம்பந்தப்பட்ட வேறு ஏதேனும் நடைமுறை
ஆகியவற்றின் மூலமாகத் தவறான அனுகூலங்களை நாங்கள் பெறவில்லை.
• மற்றவர்களுடைய நடவடிக்கைகள் பற்றிய தகவலைச் சேகரிக்கும் ப�ோது,
சட்டம் மற்றும் அறநெறி இரண்டு ரீதியாகவும் நாங்கள் செய்கிற�ோம்.
• நாங்கள் ப�ோட்டியாளர்களுடன் ஒத்துப்போக மாட்டோம், மற்றும் நாங்கள்
வர்த்தக சங்கங்களில் சேர்ந்தால�ோ அல்லது அவ்வப்போது திறனளவிடல்
அல்லது பிற நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்றால�ோ, நீதித் துறையின் ஒப்புதலுடன்
மட்டுமே அவ்வாறு செய்வோம். குறிப்பாக, நீங்கள் நீதித் துறையிடம் இருந்து
ஒப்புதல் பெறாமல் பிலக்ஸ்-ற்கு வெளியே உள்ளவர்களுடன் த�ொடர்ந்து
கலந்துரையாட கூடாது
- விலை அல்லது விலையிடல் க�ொள்கை, விற்பனை விதிமுறைகள், செலவுகள்,
சந்தைப்படுத்தல் அல்லது மூல�ோபாயத் திட்டங்கள், உற்பத்தி அளவுகள்
- 	தனியுரிமையுடைய அல்லது இரகசிய தகவல்கள்
- 	சாத்தியமான சேர்க்கை மற்றும் கையகப்படுத்துதல், கூட்டு முயற்சிகள்,
அல்லது மற்ற கூட்டுக்கள்
- புறக்கணிப்புகள்

- வாடிக்கையாளர்கள், தயாரிப்புகள், சேவைகள், விற்பனை, வழங்குதல்கள்
அல்லது பிரதேசங்களின் ஒதுக்கீடுகள்
- பிரத்யேகமான ஒப்பந்த ஏற்பாடுகள்
- 	சப்ளையர்கள் அல்லது வாடிக்கையாளர்களுடனான குறிப்பிட்ட
கட்டுப்பாடுகள், அல்லது உறவுகளை ஏற்படுத்துதல்
- 	சப்ளையர் அல்லது வாடிக்கையாளருடன் எந்தவ�ொரு ஒப்பந்தத்தின் வேறு
எந்த குறிப்பிட்ட விதிமுறைகள்
எங்களுடைய தகவல்களை பகிர்ந்து க�ொள்ளுதல் அல்லது எங்களுடைய
ப�ோட்டியாளர்களில் ஒருவரைப் பற்றிய தகவல்களைப் பயன்படுத்தல் பற்றிய
கேள்விகள் உங்களுக்கு இருந்தால், நீதித் துறையின் வழிகாட்டலைப் பெறவும்.
நீங்கள் நம்பிக்கையில்லா மற்றும் ப�ோட்டிக் க�ொள்கையை சட்ட டிஎம்எஸ்
ப�ோர்டலின் கீழ் காணலாம்.
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4.3 நாங்கள் மூன்றாம் தரப்பு தகவல் மற்றும் ச�ொத்துக்களை
பாதுகாக்கிற�ோம்.
• எங்களுடைய வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் வணிகப் கூட்டாளிகள்
எங்களுடன்கிரும் இரகசியத் தகவலை நாங்கள் பாதுகாக்கிற�ோம், சட்டப்பூர்வ
அல்லது ஒப்பந்த உரிமை அல்லது சட்டபூர்வமான வியாபாரத்தில் இல்லாத
நிறுவனத்திற்கு உள்ளேய�ோ அல்லது வெளியேயுள்ள எவருடனும் இந்தத்
தகவலை நாங்கள் பகிர்ந்து க�ொள்ள மாட்டோம்.
• எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள், சப்ளையர்கள், மற்றும் வணிக கூட்டாளிகளின்
தகவல் மற்றும் ச�ொத்துகளைப் பாதுகாக்க நாங்கள் செயல்திறன்மிக்க
படிகளை எடுக்கிற�ோம்.
• நாங்கள் மற்ற நிறுவனங்களால் தயாரிக்கப்பட்ட மென்பொருளைப்
பயன்படுத்துகிற�ோம், ஆனால் அனுமதியற்ற கல்களை எடுக்கவ�ோ அல்லது
ப�ொருந்தும் உரிம ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அனுமதியின்றி மென்பொருளை
மறுவிற்பனை செய்யவ�ோ அல்லது மாற்றவ�ோ இல்லை. அனுமதிக்கப்பட்ட
மற்றும் உரிமம் பெற்ற மென்பொருளே நிறுவப்பட்டிருக்கிறதா என்று
சரிபார்க்க பிலக்ஸ் உங்கள் கணினிகளையும் பிற சாதனங்களையும்
பரிச�ோதிக்க நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம்.
நீங்கள் மென்பொருள் பதிப்புரிமை க�ொள்கை, இறுதி பயனர் க�ொள்கை
மற்றும் பிலக்ஸ்இன் இணையப் பயன்பாட்டுக் க�ொள்கையை ஐடி
ப�ோர்டலில் காணலாம். குறியீடு பிரிவு 3.6ஐப் பார்க்கவும் பாதுகாப்புச்
சட்டங்களுடன் இணங்குதல்.
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4.4 அரசாங்கங்கத்துடன் வணிகம் செய்யும் ப�ோது நாங்கள்
ஒருமைப்பாட்டுடன் செயல்படுகிற�ோம்.
• அரசாங்கத்துடன் வேலை செய்யும் ப�ோது நேர்மையாகவும்
ஒருமைப்பாட்டுடனும் செயல்படுகிற�ோம் மற்றும் எங்கள் சார்பாக
அரசாங்கங்களுடன் ஊடாடும் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தளரா ஊக்கத்தை
நடத்துவ�ோம்.
• அரசாங்க ஒப்பந்தங்களுக்குத் த�ொடர்புடைய பதிவுகளை தயாரிப்பதிலும்
பராமரிப்பதிலும் நாங்கள் கவனமாக இருக்கிற�ோம்.
• அரசாங்க ஒப்பந்தத்திற்கு ப�ொருந்துகின்ற ப�ொருந்தும் சட்டங்களையும்
நடைமுறைகளையும் நாங்கள் பின்பற்றுகிற�ோம், மற்றும் எந்த அரசாங்க
உருப்படியுடனும் எந்த ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகளையும் நிபந்தனைகளையும்
பின்பற்றுகிற�ோம். நீதித்துறை எந்தவ�ொரு அரசாங்க உருப்படியுடனான
அனைத்து ஒப்பந்தங்களையும் மதிப்பாய்வு செய்து ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும்.
• நீங்கள் எந்தவ�ொரு அரசாங்க அதிகாரிக்கோ அல்லது அரசாங்கத்திற்குச�ொந்தமான அல்லது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிறுவனம் அல்லது ஏஜன்சியின்
எந்தவ�ொரு ஊழியருக்கும் தவறாகப் பாதுகாக்க அல்லது வியாபாரத்தை
வைத்திருக்க, அல்லது பிலக்ஸ் த�ொடர்பான எந்தவ�ொரு முடிவையும் தவறான
முறையில் செல்வாக்கு செலுத்தவும் மதிப்புமிக்க எதையும் க�ொடுக்கவ�ோ,
வாக்களிக்கவ�ோ, அல்லது வழங்கவ�ோ கூடாது, மற்றும் பிலக்ஸ்-ற்கு
அவ்வாறு செய்ய எந்த மூன்றாம் தரப்பினரையும் (ஆல�ோசகர், முகவர் அல்லது
வியாபார கூட்டாளி ப�ோன்ற) நாங்கள் பயன்படுத்த மாட்டோம். அரசாங்க
அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களிடம் உணவு, ப�ொழுதுப�ோக்கு, ப�ோக்குவரத்து
மற்றும் உறைவிடம் உட்பட்ட பரிசுகளை வழங்குவதை ஆளுமைச் செய்யும்
கடுமையான சட்டங்கள் உள்ளன. நீதித் துறையின் முன் ஒப்புதல் இன்றி
நிறுவன வணிகத் த�ொடர்பாக அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கோ அல்லது
ஊழியர்களுக்கோ அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கோ நாங்கள் பரிசுகளைய�ோ
அல்லது மதிப்புமிக்க எதையும் வழங்குவதில்லை.
நீங்கள் ஒரு அரசாங்க உருப்படியிலிருந்து ஒரு விசாரணை அல்லது
க�ோரிக்கையைப் பெற்றால், எப்படி பதிலளிப்பது என்பது பற்றி தீர்மானிக்க,
நீங்கள் உடனடியாக பிலக்ஸ் நீதிக் குழுவை த�ொடர்பு க�ொள்ள வேண்டும்.
குறியீடு பிரிவு 6.2ஐப் பார்க்கவும் இலஞ்சம் அல்லது கையூட்டம் எதுவுமில்லை,
பிரிவு5.2 க�ொள்முதல் நடைமுறைகள், மற்றும் பிரிவு 3.3 பரிசுகள் மற்றும் வணிக
ப�ொழுதுப�ோக்கைப் பெறுதல். நீங்கள் ஊழல் எதிர்ப்பு க�ொள்கையை சட்ட
டிஎம்எஸ் ப�ோர்டலில் காணலாம்.
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5

எங்களது உலகளாவ ிய
வழங்கும் சங்கிலிய ில் உள்ள
ஒருமைப்பாடு
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5.1 நாங்கள் ப�ொறுப்புள்ள சப்ளையர்கள் மற்றும் வியாபார
கூட்டாளிகளுடன் வணிகம் செய்கிற�ோம்.

• ஒழுங்கான மற்றும் சரியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூலங்களில் இருந்து மட்டுமே
ப�ொருள்களை வாங்கவும் பயன்படுத்தவும் நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

• நாங்கள் சப்ளையர்களை அவர்களின் தகுதிகள் மற்றும் செயல் வண்ணவீத
அடிப்படையில் தேர்வு செய்கிற�ோம்.

• எங்களது விநிய�ோகச் சங்கிலி பாதுகாப்புத் திட்டங்களின் கீழ் பாதுகாப்பு
மற்றும் ஒப்பந்தக் கடமைகளுக்கு இணங்க எங்கள் விநிய�ோகச் சங்கிலி சேவை
வழங்குநர்களை நாங்கள் தணிக்கைச் செய்கிற�ோம்.

• 	சிறந்த தரம், சிறந்த சேவை, ப�ோட்டிக்குரிய விலையை வழங்கும்
சப்ளையர்களுடன் வலுவான வேலை உறவுகளை நாங்கள் வளர்த்துக்
க�ொள்கிற�ோம், மேலும் எங்கள் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தம், சட்டப்பூர்வ,
தனியுரிமை மற்றும் நெறிமுறை வணிகத் தரங்களைப் பின்பற்றுகிற�ோம்.

இந்த எதிர்பார்ப்புகளுடன் ப�ொருந்தாத வகையில் ஒரு சப்ளையர் செயல்படுவதாக
நீங்கள் சந்தேகித்தால், நெறிமுறைகள் ஹாட்லைன் அல்லது குறியீட்டின் பிரிவு 1.2
-இல் உள்ள ஏத�ோ ஒரு அறிக்கையிடும் வளங்களைப் பயன்படுத்தி உங்கள் குரலை
எழுப்பவும்.

• நாங்கள் ப�ொறுப்புள்ள வியாபார கூட்டணி (ஆர்பிஎ) இன் ஸ்தாபக மற்றும்
செயல்திறனிக்க உறுப்பினராக இருக்கிற�ோம் மற்றும் எங்கள் சப்ளையர்கள்
எங்கள் வழங்கு சங்கிலி பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் உட்பட்ட அனைத்திற்கும்
ஆர்பிஎ க்கு இணங்க வேண்டும்.
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5.2 நாங்கள் நியாயமான க�ொள்முதல் நடைமுறைகளைப்
பராமரிக்கிற�ோம்.
• பிலக்ஸ் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு தகுதிவாய்ந்த மற்றும் துரிதமானத்
தயாரிப்பு மேம்பாடு, அதிக உற்பத்தித்திறன், உயர்ந்த தரம், சுறுசுறுப்பு, மற்றும்
செலவு ப�ோட்டித்திறன் ஆகியவற்றின் மூலம் மதிப்பை உருவாக்குகிறது.
• எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள், சப்ளையர்கள் மற்றும் வணிகக்
கூட்டாளிகளுடனான பிலக்ஸ்இன் ஒப்பந்தங்கள் நல்ல வணிகத் தீர்ப்பு மற்றும்
நியாயமான ஒப்பந்த அடிப்படையில் அமைந்திருக்கின்றன.
• நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான ஒரு ப�ோட்டியிடும்ஏல செயல்முறையை
நாங்கள் பயன்படுத்துகிற�ோம், மேலும் எங்கள் உலகளாவிய ஆதாரக்
க�ொள்கைகள் மற்றும் ப�ொருத்தமானத் தளக் க�ொள்கைகள் ஆகியவற்றுடன்
ஒத்துப்போகும் க�ொள்முதல் நடைமுறைகளிலேயே ஈடுபடுகிற�ோம்.
• 	க�ொள்முதல் நடவடிக்கைகளை நடத்தும்போது, நாங்கள் எந்தவித இலஞ்சம�ோ,
கையூட்டம�ோ, அல்லது மதிப்புமிக்கனவற்றைய�ோ, அல்லது பெறுநரின்
நடத்தைகள் அல்லது முடிவுகளை தவறான முறையில் கட்டுப்படுத்த வணிகக்
கூட்டாளிகளை வழங்கவ�ோ அல்லது பெறவ�ோ மாட்டோம்.
எங்கள் நிறுவனத்தின் க�ொள்முதல் நடைமுறைகள் அல்லது க�ொள்கைகளுடன்
இணங்காத விதத்தில் சப்ளையர் தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பதாக நீங்கள்
சந்தேகித்தால�ோ அல்லது விற்பனையாளர் தேர்வுசெய்தல் செயல்முறையில்
தவறான அனுதாப ஈடுபட்டிருப்பதாக நீங்கள் சந்தேகித்தால�ோ, நெறிமுறைகள்
ஹாட்லைன் அல்லது குறியீட்டின் பிரிவு 1.2 -இல் உள்ள ஏத�ோ ஒரு
அறிக்கையிடும் வளங்களைப் பயன்படுத்தி உங்கள் குரலை எழுப்பவும்.
நீங்கள் க�ொள்முதல் நடைமுறைகள் வழிகாட்டிப் புத்தகம், சப்ளையர் தேர்வு
மற்றும் மேலாண்மை க�ொள்கை, உலகளாவிய துண்டு மற்றும் கழிவு
மேலாண்மைச் செயல்முறை மற்றும உலகளாவிய க�ொள்முதல் ்சப்ளை சங்கிலி
க�ொள்கையை் மற்றும் சப்ளை சங்கிலி ப�ோர்டலில் காணலாம். குறியீடு பிரிவு
6.2ஐயும் பார்க்கவும் இலஞ்சம் அல்லது கையூட்டம் எதுவுமில்லை மற்றும் பிரிவு
3.3 பரிசுகள் மற்றும் வணிக ப�ொழுதுப�ோக்கைப் பெறுதல்.
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எங்களது
உலகளாவ ிய
சமூகத்தில் உள்ள
ஒருமைப்பாடு
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ஒரு நல்ல பெருநிறுவன குடிமகனாக, நாங்கள் ப�ொறுப்புடன் செயல்படுகிற�ோம்,
நடவடிக்கைகளை பாதுகாப்பாக நடத்தி, நடக்கக்கூடிய அவசரநிலைக்கு
ஏற்பாட்டுடன் இருக்கிற�ோம். கல்வி, குடிமை மற்றும் அறநெறி அமைப்புகளுடன்
ஆதரிப்பதன் மூலமும், பங்களிப்பதன் மூலமும் சமூகத்திற்கு நாங்கள் திருப்பிக்
க�ொடுக்கிற�ோம்.

6.1 சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க நாங்கள்
கடமைப்பட்டுள்ளோம்.
• சுற்றுச்சூழலுக்கு இணக்கமான உற்பத்தி செயல்முறைகள் மற்றும்
சப்ளையர்களைப் பயன்படுத்தி சுற்றுச்சூழலுக்கு இணக்கமான தயாரிப்புகளை
உற்பத்தி செய்வதில் கவனம் செலுத்துவதை உறுதிபடுத்த பிலக்ஸ் ஒரு பலமான
சுற்றுச்சூழல் மூல�ோபாயத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.
• சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதற்கும், ஆற்றல் மற்றும் இயற்கை வளங்களை
காப்பாற்றுவதற்கும், மற்றும் மேலாண்மை நடைமுறைகளையும்
த�ொழில்நுட்பத்தையும் பயன்படுத்தி மாசுபாட்டைத் தடுக்கவும் ப�ொருந்தும்
அனைத்துச் சுற்றுச்சூழல் சட்டங்களையும் விதிகளையும் பின்பற்றுகிற�ோம்.
• பயன்பாடு, சேமிப்பு, வெளியேற்றம் மற்றும் எங்கள் உற்பத்திச்
செயல்முறைகளின் ப�ோது பயன்படுத்தப்படும் அபாயகரமான ப�ொருட்களை
அகற்றுவது த�ொடர்பானவற்றில் ளாவிய மற்றும் உள்ளூர் கட்டுப்பாட்டுத்
தேவைகளை நாங்கள் கடைப்பிடிக்கிற�ோம்.
• நாங்கள் ப�ொறுப்பாளியாகும் தயாரிப்புகள், ப�ொருட்கள் மற்றும்
கூறுபாடுகள் ஆகியவற்றில் உள்ள ஆபத்தான ப�ொருட்களுக்கு உலகளாவிய
நடைமுறைகளுடன் நாங்கள் இணங்குகிற�ோம்.
• நாங்கள் செயல்படும் அனைத்து உலக சமூகங்களிலும் ஒரு ப�ொறுப்பான
பெருநிறுவனக் குடிமகனாக எங்கள் நிலையைப் பராமரிக்க இந்த
சட்டங்களுடனான எங்கள் இணக்கத்தை நாங்கள் கண்காணிக்கிற�ோம்.
கூடுதலாக, மாறும் சூழ்நிலைகளை உரைக்கவும், மற்றும் த�ொடர்ச்சியாக எங்கள்
செயல்திறனை மேம்படுத்தவும் எங்களது பயிற்சிகளையும் நடைமுறைகளையும்
முறையாக மதிப்பாய்வு செய்கிற�ோம்.
• நீங்கள் பிலக்ஸ் நிலைத்தன்மை அறிக்கையை உலகளாவிய குடியுரிமை
ப�ோர்டலில் காணலாம்.
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6.2 நாம் யாருக்கும் சலுகை வழங்கவ�ோ அல்லது லஞ்சம்
க�ொடுக்கவ�ோ அல்லது கையூட்டவ�ோ மாட்டோம்.
• நாங்கள் இலஞ்சம், ஊழல் மற்றும் தவறான கட்டணங்களை எந்த
வடிவத்திலும் எவருக்கும் வழங்குவதைத் தடைசெய்கிற�ோம்.
• அமெரிக்க வெளிநாட்டு ஊழல் நடைமுறைகள் சட்டம் (எஃப்சிபிஎ, யூ.கே.
இலஞ்சச் சட்டம் 2010 மற்றும் நாங்கள் வணிகம் நடத்தும் நாடுகளில் உள்ள
இலஞ்சத்திற்கு-எதிரான மற்றும் ஊழல்-எதிர்ப்பு சட்டங்களுடன் நாங்கள்
இணங்குகிற�ோம்.
• நீங்கள் அரசாங்க அதிகாரி உள்ளிட்ட எவருக்கும் தவறாகப் பாதுகாக்க
அல்லது வியாபாரத்தை வைத்திருக்க, அல்லது பிலக்ஸ் த�ொடர்பான
எந்தவ�ொரு முடிவிலும் தவறான முறையில் செல்வாக்கு செலுத்தவும்
மதிப்புமிக்க (பணம், பணத்திற்குச் சமமான அல்லது வணிகமல்லாத பயணம்
ப�ோன்றவை) எதையும் க�ொடுக்கவ�ோ, வாக்களிக்கவ�ோ, அல்லது வழங்கவ�ோ
கூடாது; மற்றும் பிலக்ஸ்-ன் சார்பில் அவ்வாறு செய்ய எந்த மூன்றாம்
தரப்பினரையும் (ஆல�ோசகர், முகவர் அல்லது வியாபார கூட்டாளி ப�ோன்ற)
பயன்படுத்த கூடாது.
• 	த�ொழில் மற்றும் குறிப்பிட்ட நாட்டு நடைமுறைகளின்படி நியாயமான
பரிசுகள் மற்றும் ப�ொழுதுப�ோக்குகளை மட்டுமே வழங்குவ�ோம், ஆனால்
அவர்கள் எந்தவ�ொரு விதத்திலும் பிணைக்கப்பட்டிருந்தால�ோ அல்லது
அவற்றைப் பெற்றுக் க�ொள்ளும் நபருக்கு பிணைக்கப்பட்டிருப்பதாகத்
த�ோன்றினால�ோ நாங்கள் அத்தகைய பரிசுகள் அல்லது ப�ொழுதுப�ோக்குகளை
வழங்க மாட்டோம். ப�ொருந்தும் சட்டம் அல்லது பெறுநர் நிறுவனத்தின்
க�ொள்கைக்கு எதிரான பரிசுகளை நீங்கள் வழங்கக்கூடாது.
• 	தரக்குறைவை ஏற்படுத்தும் அல்லது சுரண்டும் இயல்பைக் க�ொண்டிருக்கும்
ப�ொழுதுப�ோக்கு உள்ளிட்ட நிறுவனத்தின் மன உளைவிற்கு வழிவகுக்கும்
ப�ொழுதுப�ோக்குகளை நீங்கள் வழங்கக்கூடாது.
• அனைத்துப் ப�ொருந்தும் ஊழல்-எதிர்ப்பு சட்டங்கள் மற்றும் நிறுவனத்தின்
ஒருமைப்பாட்டுத் தரங்களையும் பிலக்ஸ் மூலம் நிச்சயிக்கப்பட்ட மூன்றாம்
தரப்பினர்களும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
• 	நேரடியாகவ�ோ அல்லது மறைமுகமாகவ�ோ உங்களுக்கு அளிக்கப்படும்
அல்லது வழங்கப்படும் எந்தவ�ொரு தனிப்பட்ட நன்மையின்
அடிப்படையிலான எந்தவ�ொரு சப்ளையர், விற்பனையாளர், வாடிக்கையாளர்
அல்லது பிற வியாபார கூட்டாளருடனும் நீங்கள் வணிக முடிவுகளை
எடுக்கக்கூடாது.

• நாங்கள் இலஞ்சம் அல்லது கையூட்டத்தைக் கேட்கவ�ோ, அதிகாரம்
செய்யவ�ோ, அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளவ�ோ மாட்டோம்.
• நாங்கள் எந்தவித இலஞ்சம�ோ, கையூட்டம�ோ, அல்லது
மதிப்புமிக்கனவற்றைய�ோ, அல்லது பெறுநரின் நடத்தைகள் அல்லது
முடிவுகளை தவறான முறையில் கட்டுப்படுத்த வணிகக் கூட்டாளிகளை
வழங்கவ�ோ அல்லது பெறவ�ோ மாட்டோம்; மற்றும் மத்தியிம் எந்த மூன்றாம்
தரப்பினரையும் முகவர், ஆல�ோசகர், விநிய�ோகஸ்தகர், அல்லது வணிகக்
கூட்டாளி ப�ோன்ற) பிலக்ஸ்-ற்காகச் செய்ய பயன்படுத்துவதில்லை.
“இலஞ்சம்” என்பது தவறான முறையில் வேற�ொருவரின் நடத்தைகள் அல்லது
முடிவுகள் மீது செல்வாக்கு செலுத்தி வணிகத்தைப் பெற அல்லது தக்கவைத்துக்
க�ொள்ள, அல்லது நியாயமில்லாத வணிக நன்மைக்காகக் க�ொடுக்கப்படும்
ஏதேனும் மதிப்புமிக்க, பணம் உட்பட, பரிசுகள், ப�ொழுதுப�ோக்கு, அல்லது
வணிக நய நாகரீக நடைகள் ஆகும்.
ஒரு “கையூட்டம்” என்பது வணிகத்திற்கு க�ொடுக்க கட்டப்படும் பணம் அல்லது
வெகுமதியாக க�ொடுக்கப்படும் மதிப்புமிக்க ஒன்று, அல்லது தவறான வணிக
நன்மைக்காகக் க�ொடுக்கப்படுவதைக் குறிக்கும்.
நீங்கள் ஊழல்-எதிர்ப்புக் க�ொள்கையை சட்ட DMSடிஎம்எஸ் ப�ோர்டலில்
காணலாம். குறியீடு பிரிவு 3.3ஐயும் பார்க்கவும் பரிசுகள் மற்றும் வணிகம்
ப�ொழுதுப�ோக்கைப் பெறுதல், பிரிவு4.4 அரசுகளுடன் வணிகம் செய்தல், மற்றும்
பிரிவு 5.2 க�ொள்முதல் நடைமுறைகள்.
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6.3 பணம�ோசடி அல்லது பயங்கரவாதம்-த�ொடர்பான
நடவடிக்கைகளில் நாங்கள் ஈடுபடவில்லை.
பணம�ோசடி ந�ோக்கத்திற்காக பிலக்ஸ் வளங்களைப் பயன்படுத்துவதைத்
தவிர்ப்பதற்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம்; இது வருமானம் சரியான அல்லது
சட்டபூர்வமானதாக த�ோன்றும்படி செய்வதற்கு ஒரு குற்றத்தின் வருவாயை
மறைக்கும் முயற்சியாகும். இந்த இறுதி வரைக்கும், பணம் செலுத்துவதற்கு
சட்டப்பூர்வமாக அனுமதிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனைக்கான ஒரு கூட்டில்-இல்லாத
எந்தவ�ொரு நிறுவனத்திலிருந்தும் நாங்கள் பணம் ஏற்றுக�ொள்வதில்லை.
பயங்கரவாதம் அல்லது பயங்கரவாதம்-த�ொடர்பான நடவடிக்கைகளுக்கு பிலக்ஸ்
ச�ொத்துக்களை நாங்கள் பயன்படுத்துவதில்லை.

6.4 நன்கொடை அல்லது அரசியல் பங்களிப்புகளைச்
செய்வதற்கு முன்பும் அல்லது பிலக்ஸ் சார்பாக ஆதரவை
நாடும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் முன்பும் நாங்கள்
ஒப்புதலை பெறுவ�ோம்.
• எந்தவ�ொரு அரசியல் வேட்பாளருக்கோ அல்லது அரசாங்க அலுவலகம்
வைத்திருக்கும் நபருக்கோ முன் எழுதப்பூர்வ அங்கீகாரமின்றி அரசியல்
பங்களிப்பிற்காக நீங்கள் பிலக்ஸ் நிதிகளைப் பயன்படுத்தக்கூடாது. "அரசியல்
பங்களிப்புகள்"-இல் நேரடி மற்றும் மறைமுக கட்டணங்கள், கடன்கள்,
முன்பணங்கள், வைப்புக்கள், அல்லது பணப்பரிசு, அல்லது எந்த சேவையும்
அடங்கும். இதில் சந்தாக்கள், உறுப்பினர் தகுதிகள், டிக்கெட்டுகள், விளம்பர
இடத்தை வாங்குவது, செலவினங்களைச் செலுத்துதல், அல்லது ஒரு அரசியல்
அமைப்பு, வேட்பாளர் அல்லது ப�ொது அலுவலருக்கு ஊழியர்களின் இழப்பீடு
ஆகியவையும் அடங்கும்.
• எங்களுடைய ச�ொந்த பணம் மற்றும் நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் எந்த
அரசியல் பங்களிப்பையும் நீங்கள் செய்யலாம்.
நிறுவனம் சார்பாக எந்தவ�ொரு ஆதரவு பெறும் நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபடுவதற்கு
முன்னர் நாங்கள் நீதி துறையிலிருந்து முன் அனுமதி பெறுகிற�ோம்.

6.5 நாங்கள் சர்வதேச வர்த்தகத்தை ஆளும் சட்டங்களுடன்
இணங்குகிற�ோம்.
6.5.1 இறக்குமதிகள் மற்றும் ஏற்றுமதிகள்
• ஒரு இறக்குமதியாளராக, நாங்கள் துல்லியமாக ப�ொருட்களை விவரிக்கவும்
வகைப்படுத்தவும் செய்கிற�ொம் மற்றும் அவர்களின் மதிப்பு மற்றும் நாட்டின்
த�ோற்றத்தை வெளிப்படுத்துகிற�ோம். நாங்கள் உள்ளூர் சுங்கம் மற்றும் பிற
அரசாங்க முகவர் இறக்குமதிச் சட்டங்கள் மற்றும் நடைமுறைகளையும்
பின்பற்றுகிற�ோம்.
• ஒரு ஏற்றுமதியாளராக, எங்கள் முடிக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளை கப்பலேற்றும்
நாட்டின் சட்டங்கள், கூறுகள் அல்லது த�ொழில்நுட்பம், அதன�ோடு சேர்த்து
கப்பலேற்றப்படும் நாட்டைப் ப�ொருட்படுத்தாது அமெரிக்காவின் ஏற்றுமதிச்
சட்டங்களையும் நாங்கள் பின்பற்றுகிற�ோம்.

6.5.2 புறக்கணிப்புகள் மற்றும் தடைசெய்யப்பட்ட நாடுகள்
• 	தடைசெய்யப்பட்ட நாடுகளுடன�ோ அல்லது தனிநபர்களுடன�ோ நாங்கள்
வியாபாரம் செய்வதுமில்லை, நாடுகளின் அனுமதிக்கப்படாத வெளிநாட்டுப்
புறக்கணிப்புகளுக்கு ஒத்துழைப்பதுமில்லை.
நீங்கள் உலகளாவிய வியாபார இணக்கம் பற்றிய மேலும் தகவலை உலகளாவிய
வியாபார ப�ோர்டலில் காணலாம்.
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இணக்கமற்றலின் விளைவுகள்
ஒவ்வொரு நாளும் நாம் ஒவ்வொருவரும் சவால்கள் மற்றும் கடினமான முடிவுகளை
எதிர்நோக்குகிற�ோம். நாம் ஒவ்வொருவரும் நல்ல முடிவுகளை எடுப்பதற்கும், ஒருமைப்பட்டுடனும்
நேர்மையுடனும் நடந்துக�ொள்ள பிலக்ஸ்-ற்கு உதவுவதற்கும் நமக்கு ப�ொறுப்பு இருக்கிறது.
அனைத்து இயக்குநர்கள், அலுவலர்கள் மற்றும் பிலக்ஸ் ஊழியர்கள் அனைவரும் வணிக நடத்தை
மற்றும் நெறிமுறைகளின் குறியீட்டுடன் இணங்குவதாகவும், சந்தேகத்திற்குரிய மீறல்களின் உள்
விசாரணையில் ஒத்துழைப்பதாகவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள். மீறல்கள் பிலக்ஸ் மற்றும் அதன்
இயக்குநர்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு விளைவுகளை ஏற்படுத்தும், இதில் அடங்குபவை:
• வணிக இழப்பு மற்றும் ப�ோட்டிக்குரிய நன்மை மற்றும் வேலைகள் இழப்பு.
•	வேலை நீக்கம் மற்றும் அதுவரையில் க�ொண்டு செல்லும் ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கை அல்லது
நிறுவனத்துடனான பிற இணக்கம், ப�ொருந்தும் சட்டம் மற்றும் நிறுவனக் க�ொள்கைகளுடன்
நிலையாக இருத்தல்.
• 	சட்ட அமலாக்கம் மற்றும் வேறு எந்த சரியான திருத்தும் நடவடிக்கைகளுக்குமான குறிப்பு.
• 	தவறான நடத்தையில் ஈடுபடும் எவருக்கும் தவறான நடத்தையில் ஈடுபட அங்கீகரிக்கும்,
அறியப்பட்ட தவறான நடத்தைகளைத் தடுக்க நியாயமான நடவடிக்கைகளை எடுக்காமலும் அல்லது
நல்ல க�ோட்பாட்டில் எங்கள் குறியீடு அல்லது க�ொள்கைகளை மீறுவதையும் அறிக்கையிடும்
எவருக்கும் எதிராக பதிலடி க�ொடுக்கும் எந்தவ�ொரு ஊழியருக்கும் விளைவுகள் உட்படும்.
நீங்கள் திருத்தமான செயல், ஒழுக்கம் & நடத்தைக் க�ொள்கையை “ஹச்ஆர் க�ொள்கைகள் &
வழிகாட்டல்கள்” கீழ் மனித வளங்கள் ப�ோர்டலில் காணலாம்.
பிலக்ஸ் தனது ஊழியர்களை இந்த குறியீட்டில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கும் தகவல் வளங்கள்
மூலம் நிறுவனக் க�ொள்கையின் எந்த சந்தேகத்திற்குரிய மீறல்களையும் அறிவிக்க கடுமையாக
ஊக்குவிக்கிறது. பிலக்ஸ், ஏதேனும் இயக்குனர், அதிகாரி அல்லது ஊழியர் அல்லது பிலக்ஸ்சார்பாக
செயல்படும் எந்த நபரும் வணிக நடத்தை மற்றும் நெறிமுறை அல்லது சட்டம் ஆகியவற்றின் சட்டத்தை
மீறுவதாக தகவலைப் பெற்றால் அல்லது நீங்கள் நம்பினால், உடனடியாக அறிக்கையிடும் வளங்கள்
மூலம் கட்டாயமாக பிரிவு 1.2இல் விவரிக்கப்பட்டபடி தெரியபடுத்தவும். மேலே குறிப்பிட்டது ப�ோல்,
அவ்வாறு செய்வதற்குத் தவறினால் நீங்கள் தீவிர விளைவுகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும்.

பிலக்ஸ்Flex-இல், நாம் செய்யும் அனைத்தும்
நெறிமுறைகள், ஒருமைப்பாடு மற்றும் உயர்தர
செயல்திறனை அடிப்படையாகக் க�ொண்டது.
நமது நிறுவன நடத்தை மற்றும் நெறிமுறைகள்
சரியான விஷயத்தை, எல்லா நேரத்திலும்,
மற்றும் நாங்கள் செயல்படும் எல்லா இடத்திலும்
செய்வதற்கு நமக்கு உதவும் நம்முடைய
வழிகாட்டி.

