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1. Η φιλοδοξία μας

1.1  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

•  και εμπιστοσύνη
• Σεβασμός για το νόμο
• Ανθρώπινα Δικαιώματα
• Βιωσιμότητα

1 Οι εργαζόμενοι της LeasePlan μπορούν να επισκεφτούν το εσωτερικό εταιρικό δίκτυο της LeasePlan 
‘LeasePlanWorldwide’ για πληροφορίες σχετικά με τις γενικές πολιτικές

Δέσμευση Εξειδίκευση Πάθος Σεβασμός 
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1.2 Η αποστολή μας και το όραμά μας

1.3 Οι αξίες μας
Στη LeasePlan μοιραζόμαστε ένα σύνολο από βασικές αξίες:  

Δέσμευση

 

Εξειδίκευση

Πάθος

Σεβασμός
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1.4 Γενικές αρχές διεξαγωγής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

 

Σεβασμός για το νόμο 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 

Βιωσιμότητα

Κώδικας Δεοντολογίας

Αναρωτηθείτε

• Ποιες είναι οι βασικές αξίες και τι πρεσβεύουν;
• Συμμορφώνονται οι πράξεις μου με τις βασικές αξίες;
• Τι μπορώ και τι πρέπει να κάνω για να εφαρμόσω τις βασικές αξίες στη

δουλειά μου;
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2. Τα εμπλεκόμενα μέρη μας

2.1  Οι εργαζόμενοί μας ανά τον κόσμο

•
•

•

•

•

Κώδικας Δεοντολογίας

 Αναρωτηθείτε

Η συμμόρφωση με τις βασικές μας αξίες και αρχές διεξαγωγής 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι συχνά θέμα κοινής λογικής. Όταν 
έχετε αμφιβολίες, μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας μερικές ερωτήσεις:

• Συνάδει αυτό με τον Κώδικα Δεοντολογίας;
• Πώς θα ένιωθα, αν αυτό έβγαινε στις εφημερίδες;
• Υποστηρίζω αυτήν την απόφαση ή τη συμπεριφορά;
• Πώς θα ένιωθα, αν ενεργούσαν άλλοι έτσι;
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2.3 Οι προμηθευτές μας

2.4 Ευρύτερη κοινωνία και το περιβάλλον
Αναγνωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας προς την ευρύτερη κοινωνία και το περιβάλλον, 
τηρώντας τα εξής: 

•

•

•
•

•
•
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2.2 Οι πελάτες μας
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3. Η επιχειρηματική μας δραστηριότητα

3.1  Τα προϊόντα μας

 

•

•
•

•

3.2 Το σήμα μας
Η

Κώδικας Δεοντολογίας
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3.3 Η πνευματική μας ιδιοκτησία

4. Η επιχειρηματική μας συμπεριφορά

4.1 Ασφάλεια και ιδιωτικότητα των πληροφοριών

Κώδικας Δεοντολογίας



Η LeasePlan προστατεύει την ιδιωτικότητα των ατόμων 

Κώδικας Δεοντολογίας

Μην ξεχνάτε

Αναμένεται από εσάς

• να γνωρίζετε τις απαιτήσεις ασφάλειας των πληροφοριών, όπως
ορίζονται στις πολιτικές και τα πρότυπα Ασφάλειας Πληροφοριών και
στους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες της LeasePlan και να τις
εφαρμόζετε σε όλες τις περιπτώσεις όταν χειρίζεστε και όταν
επεξεργάζεστε πληροφορίες. Οι Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες μας
περιλαμβάνουν την Πολιτική Ιδιωτικότητας για τον Πελάτη, τον
Προμηθευτή και τον Επιχειρηματικό Εταίρο και την Πολιτική Ιδιωτικότητας
για τα Δεδομένα των Εργαζομένων, εξηγώντας πώς χειρίζεται η
LeasePlan τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αυτών των κατηγοριών,

• να ενεργείτε σύμφωνα με τα πρότυπα και τις πολιτικές της LeasePlan
που ισχύουν κατά τη χρήση τεχνολογίας ή συσκευών της LeasePlan. Σε
αυτά περιλαμβάνονται τυχόν πολιτικές αποδεκτής χρήσης ή τοπικά
ισοδύναμα,

• να εξοικειωθείτε με την πολιτική παραβίασης δεδομένων και
περιστατικών ασφαλείας η οποία ισχύει στη δικαιοδοσία σας και να
ενεργείτε ανάλογα σε περίπτωση που πιστεύετε ότι έχετε ανακαλύψει μια
παραβίαση δεδομένων ή ένα περιστατικό ασφαλείας.

11
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4.2 Θεμιτός ανταγωνισμός 

.

• να λαμβάνετε προηγούμενη έγκριση από το τοπικό νομικό τμήμα, όταν
εξετάζετε το ενδεχόμενο επίσκεψης σε μια εμπορική ή επαγγελματική
ένωση,

• να παρίστασθε σε συναντήσεις, μόνο εάν έχει γνωστοποιηθεί ημερήσια
διάταξη, και να βεβαιώνεστε ότι τηρούνται και κυκλοφορούν τα πρακτικά
των εν λόγω συναντήσεων,

• να μη συζητάτε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες. Αποχωρήστε
αμέσως, εάν συζητιούνται εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες και
επικοινωνήστε με το τοπικό νομικό τμήμα για καθοδήγηση.

Μην ξεχνάτε

Θα πρέπει να έχετε επίγνωση των κινδύνων που διατρέχετε από εμπορικές 
και επαγγελματικές ενώσεις. Απαιτείται να συμμορφώνεστε με τους εξής 
κανόνες:

Αναρωτηθείτε

• Τα δεδομένα είναι πολύτιμα για τις επιχειρηματικές μας
δραστηριότητες, ωστόσο η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα θα πρέπει να είναι περιορισμένη και πρέπει να
αναρωτηθούμε:

• Επεξεργάζομαι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, αν ναι, τι είδους
δεδομένα και για ποιον λόγο;

• Χρειάζομαι πραγματικά τα δεδομένα για να παρέχω τις υπηρεσίες στον
πελάτη, τους οδηγούς ή τους εργαζομένους;

• Θα μπορούσα να εκτελέσω τα καθήκοντά μου και με λιγότερα
δεδομένα ή με ανώνυμα δεδομένα;

• Πώς θα ένιωθα, αν ήξερα ότι θα μπορούσαν να διαβάσουν άλλοι τα
δεδομένα που τηρώ για διάφορα πρόσωπα;

• Πώς μπορώ να προστατεύσω τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη
κοινοποίηση, πρόσβαση, απώλεια ή ζημιά;

• Χρειάζομαι ακόμη τα δεδομένα ή μπορούν να διαγραφούν/
ανωνυμοποιηθούν;
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4.3 Συγκρούσεις συμφερόντων

Μην ξεχνάτε

• Αν η εξωτερική θέση είναι με προσωπική ιδιότητα, θα πρέπει να
βεβαιωθείτε ότι δεν ενεργείτε ή δεν δίνετε την εντύπωση ότι ενεργείτε εκ
μέρους της LeasePlan υπό αυτήν την ιδιότητα.

• Αν αμφιβάλλετε ποτέ σχετικά με το εάν έχετε σύγκρουση συμφερόντων
ενώ εκτελείτε τα επιχειρηματικά σας καθήκοντα, συζητήστε το με τον
προϊστάμενό σας ή τον Τοπικό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης για να
αξιολογήσετε τα συμφέροντά σας και να διαπιστώσετε εάν υπάρχει
σύγκρουση.

4.4 Αποτροπή των δωροδοκιών
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Να έχετε υπόψη:

• Οι τοπικοί κανόνες και τα έθιμα αναφορικά με τα δώρα και την ψυχαγωγία
διαφέρουν. Πάντα να ελέγχετε την τοπική πολιτική.

• Τα δώρα και η ψυχαγωγία που επιτρέπονται μεταξύ ιδιωτικών εταιριών
ενδεχομένως να μην επιτρέπονται σε σχέσεις με δημόσιους αξιωματούχους.

• Δεν επιτρέπονται χρηματικά δώρα με τη μορφή μετρητών.
• Δεν επιτρέπονται δώρα και ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε

διαγωνισμό για έναν πελάτη.

4.5 

4.6 Επιχειρηματικές και εταιρικές επικοινωνίες

•

•

•

•

Κώδικας Δεοντολογίας

4.5 

4.6 Επιχειρηματικές και εταιρικές επικοινωνίες

 

•

•

•

•

Μην ξεχνάτε

• Οι τοπικοί νόμοι και τα έθιμα σχετικά με τα δώρα και την επιχειρηματική
φιλοξενία διαφέρουν.  Ελέγχετε πάντα την τοπική πολιτική.

• Τα δώρα και η επιχειρηματική φιλοξενία που επιτρέπονται μεταξύ 
ιδιωτικών εταιρειών ενδεχομένως να μην επιτρέπονται σε σχέσεις με 
δημόσιους λειτουργούς.

• Τα χρηματικά δώρα με την έννοια των πληρωμών σε μετρητά δεν
επιτρέπονται.

• Τα δώρα και η επιχειρηματική φιλοξενία δεν επιτρέπονται κατά τη
διάρκεια διαδικασιών προσφοράς σε πελάτες.
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4.5 

4.6 Επιχειρηματικές και εταιρικές επικοινωνίες

•

•

•

•
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Αναρωτηθείτε

• Θα έπρεπε να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση ή να την
παραπέμψω σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο;

• Είναι τα περιεχόμενα και ο τόνος της επικοινωνίας μου κατάλληλα 
και αποδεκτά εντός του εργασιακού περιβάλλοντος της LeasePlan;

5. Κλείνοντας

5.1  Εφαρμόζοντας τον Κώδικα Δεοντολογίας μας

Αναρωτηθείτε

Καθένας από εμάς είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τον παρόντα 
Κώδικα Δεοντολογίας, και για τη χρήση της κοινής λογικής σε περιπτώσεις για 
τις οποίες αυτός δεν παρέχει σαφή καθοδήγηση.

• Τι θα σκέφτονταν οι άλλοι για τις πράξεις μου;
• Θα ήθελα να θεωρηθώ υπεύθυνος για αυτό;

Μην ξεχνάτε

• Ό,τι δημοσιεύετε στο Twitter ή αλλού ή ό,τι δηλώνετε πως σας αρέσει 
δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και μπορούν να το βλέπουν όλοι.

• Είστε προσωπικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που δημοσιεύετε.
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5.2  

Εντός κάθε επιχειρηματικής οντότητας:

 

• Η διεύθυνση στον επόμενο βαθμό ιεραρχίας
• Ο Τοπικός Υπεύθυνος Συμμόρφωσης
• Η τοπική ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού

Μην ξεχνάτε

• Οι τοπικοί νόμοι και τα έθιμα σχετικά με τα δώΟι τοπικοί νόμοι και τα έ
φιλοξενία διαφέρουν.  Ελέγχετε πάντα την τοπική πολιτική.

• Τα δώρα και η επιχειρηματική φιλοξενία που επιτρέπονται μεταξύ
ιδιωτικών εταιρειών ενδεχομένως να μην επιτρέπονταιιδιωτικών εταιρ
δημόσιους λειτουργούς.

• Τα χρηματικά δώρα με την έννοια των πληρωμών σε μετρητά δεν
επιτρέπονται.

• Τα δώρα και η επιχειρηματική φιλοξενία δεν επιτρέπονται κατά τη
διάρκεια διαδικασιών προσφοράς σε πελάτες.
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Εντός των εταιρικών κεντρικών γραφείων: 
 

 
 

•

•

 

5.3 Κυρώσεις  
 

 
 

 

LeasePlan Corporation N.V. P.J. Oudweg 41
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