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What makes a company successful? A good product on  
its own will not tip the scales toward success, nor is it the only 
element in a customer’s decision to buy. A company’s repu 
tation can also influence this decision. Business success 
requires something extra. Board members, managing 
directors, executives and employees working for Deutsche 
Telekom (employees) are expected to behave in a manner that 
complies with the legal obligations thus creating essentials 
such as trust, credibility, reliability and good reputation. 

 
That something extra also comprises integrity and each 
employee’s personal responsibility of his or her own actions. 
In less abstract terms, all these qualities together constitute 
the company’s valuebased culture of compliance. This is a 
factor that also influences the success of Deutsche Telekom 
Group (Deutsche Telekom). Business success does not stand 
above legal obligations nor is it unrelated to morality  
or integrity. The way Deutsche Telekom achieves business 
success is at least as important as the very success  
itself, and the Code of Conduct provides the framework of 
orientation for this. It combines two essential aspects. All 
employees are expected to comply with legal obligations  
and to behave with integrity. For Deutsche Telekom, the 
Code of Conduct is the combination between internal 
demands and the promise to outside at the same time. It also 
ensures that Deutsche Telekom remains a transparent and 
traceable enterprise for everybody. 

necessary, the basic principles of the Code of Conduct are 
specified in greater detail in internal policies and regulations. 
This understanding of values requires all our employees and 
management staff to show mutual respect, acknowledge 
ment and appreciation in their dealings with each other. When 
implementing the Code of Conduct, each business unit of 
Deutsche Telekom must observe both its specific national 
legal obligation and, on the basis of these, the individual 
culture of the country in which it operates respectively. 

 
Yet it would not be sufficient to consider the Code of Conduct 
simply as a general guideline. It must rather be filled with life 
and most actively promoted by role models. It is primarily the 
Executives of Deutsche Telekom who must assume  
this function of role modeling, not only by showing integrity, 
behaving in a legally compliant manner and exuding 
credibility. They must also ensure that their employees know 
the content of the Code of Conduct and comprehend what 
behavior is required. 

 
The Code of Conduct and the values it embodies are not 
limited to employees permanently working for Deutsche 
Telekom. This explains why Deutsche Telekom expects its 
suppliers and consultants to comply with the rules of behavior 
manifested in this Code of Conduct and to endeavor them to 
ensure that they are also obliged to abide to its regulation by 
contract. 

 

The Code of Conduct applies to all board members, mana 
ging directors, executives and employees of the Deutsche 
Telekom worldwide. Additionally it applies to people to who 
are viewed as equivalent to employees in functional  
terms, e. g. to temporary agency employees. It summarizes  
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the values of Deutsche Telekom and defines what kind of 
behavior is required by those who work for it. Whenever 

For all the reasons outlined above, Deutsche Telekom has 
determined the content of its Code of Conduct as follows: 
 

2 

Thomas Kremer 

ETICKÝ KÓDEX

ČO JE PRE NÁS 
CHARAKTERISTICKÉ

Vďaka čomu je firma úspešná? Dobrý produkt sám  
o sebe nerozhoduje o úspechu či neúspechu a nie 
je jediným faktorom, ktorý kupujúci zvažuje pri kúpe. 
Jeho rozhodnutie môže ovplyvniť aj pochybná reputá-
cia. Úspech firmy vyžaduje niečo viac. Očakáva sa, že 
členovia predstavenstva, konatelia, vedúci zamestnan-
ci, ako aj všetci zamestnanci sa budú správať v súlade  
s právom a platnými zákonmi. 

To vytvára dôveru, dôveryhodnosť, spoľahlivosť a dob-
ré meno. Do okruhu týchto faktorov patrí aj integrita  
a osobná zodpovednosť každého jednotlivca za svoje 
konanie. Povedané menej abstraktne, súčet všetkých 
týchto vlastností predstavuje podnikovú kultúru z hľa-
diska „compliance“, ktorá sa opiera o určité hodnoty. 
Táto kultúra podmieňuje úspech skupiny Deutsche 
Telekom. Úspech v obchode nie je nadradený nad prá-
vo a zákon, ani nad morálku a integritu. Spôsob, akým 
Deutsche Telekom dosahuje úspechy v obchode, je 
rovnako dôležitý ako úspešné obchodovanie samotné 
a Etický kódex udáva základné smerovanie. Zjednocuje 
dva dôležité aspekty. Od zamestnancov sa očakáva ko-
nať v súlade s právnymi predpismi a zákonmi, ale tiež 
morálne bezúhonne. Etický kódex pre Deutsche Tele-
kom znamená požiadavku smerom do vlastných radov  
a zároveň prísľub smerom navonok. Prispieva k tomu, aby 
Deutsche Telekom bol a zostal transparentnou firmou 
pre všetkých. 

Etický kódex platí v skupine Deutsche Telekom pre 
všetkých členov predstavenstiev, konateľov, vedúcich 
zamestnancov, ako aj pre všetkých zamestnancov skupi-
ny po celom svete. Rovnako platí pre externých zamest-
nancov zamestnaných cez pracovné agentúry, ktorí sú 
organizačne na rovnakej úrovni ako kmeňoví zamest-
nanci. Etický kódex sumarizuje hodnoty Deutsche Tele-

kom a definuje, aké správanie od svojich zamestnancov 
očakáva. Základné princípy v konkrétnych oblastiach sú 
detailnejšie definované v interných smerniciach. Medzi 
základné hodnoty patrí vzájomný rešpekt, uznanie a úcta 
v každodennom vzájomnom kontakte. Každá spoločnosť 
Deutsche Telekom pri uplatňovaní zásad Etického kóde-
xu rešpektuje príslušné národné právo a platné zákony, 
a v súlade s nimi na individuálnu kultúru krajiny, v ktorej 
podniká. 

Formulovať Etický kódex ako návod však nestačí. Musia 
ho sprevádzať a podporovať vzory. Vzormi sú v prvom 
rade vedúci zamestnanci skupiny Deutsche Telekom tým,  
že ich konanie v praxi je vierohodné, bezúhonné z práv-
neho i morálneho hľadiska. Ich úlohou je tiež zabezpečiť, 
že zamestnanci poznajú a rozumejú Etickému kódexu  
a v ňom stanoveným požiadavkám na správanie. 

Hodnoty Etického kódexu sa však nekončia opuste-
ním budovy firmy. Deutsche Telekom preto očakáva tiež 
od svojich dodávateľov a poradcov, že sa budú riadiť pra-
vidlami správania stanovenými v Etickom kódexe a snaží 
sa ich k dodržiavaniu týchto pravidiel zaväzovať aj zmluv-
ne.

Thomas Kremer Manuela Mackert
Člen predstavenstva zodpovedný za ochranu Chief Compliance Officer

osobných údajov, právne záležitosti a compliance

Skupina Deutsche Telekom vo svojom Etickom kó-
dexe preto stanovila tieto pravidlá: 
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+ 01 
CORPORATE  
GOVERNANCE 
Deutsche Telekom complies with all legal regulations governing 
the management and monitoring of the company as well as 
to respect and maintain the internationally recognized 
standards of good and responsible corporate governance. 
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01
RIADENIE 
FIRMY
Deutsche Telekom dodržiava všetky právne a zákonne predpisy 
platné pre riadenie a kontrolu firmy, ako aj medzinárodne uzná-
vané štandardy dobrého a zodpovedného riadenia firmy. 

+



2.1 ACTIVE CORRUPTION 
In order to preserve the trust of its customers, business 
partners, shareholders and of the public, Deutsche Telekom 
firmly rejects any and all forms of corrupt behavior and avoids 
even the mere suggestion of such behavior. Specifically, this 
means that Deutsche Telekom employees may not offer, 
promise or grant benefits to any public officials in their local 
country or abroad, nor to any decisionmakers operating in 
the private sector in their local country or abroad, in order to 
achieve preferential treatment or a favorable decision for 
Deutsche Telekom. Deutsche Telekom employees must bear 
this in mind when dealing with gifts or invitations to business 
meals and events. 

2.2 PASSIVE CORRUPTION 
Deutsche Telekom employees may not allow themselves to 
be promised or offered benefits and shall not accept  
any benefits if this creates, or could create, the impression 
with the parties bestowing the benefits that they can  
thus influence the employees’ business decisions. Further, 
Deutsche Telekom employees must never request any benefits 
for themselves or third parties. 

2.3 PUBLIC SERVICE CONTRACTS 
The public service market is an important market for 
Deutsche Telekom. Deutsche Telekom’s employees adhere 
to the rules prohibiting undue influence in publicsector 
tenders and ensuring fair competition. 

2.4 TRADE CONTROLS 
Deutsche Telekom has international business relations. It is 
thus actively involved in the global trade in goods and 
services, and is a supporter of free trade. Within this context, 
Deutsche Telekom complies with the applicable trade 
regulations regarding import /export controls and 
embargoes. 

2.5 PROCUREMENT 

 
 
 
 
 
+ 02 

BUSINESS 
RELATION
-SHIPS 

CODE OF CONDUCT 

Deutsche Telekom Procurement and authorized parties are 
responsible for procuring goods and services in a profes 
sional manner and at optimal conditions for the benefit of 
Deutsche Telekom. Procurement acts in compliance with the 
applicable laws of the countries in which Deutsche Telekom 
operates. As bypassing Procurement can lead to disad 
vantages for Deutsche Telekom, Procurement has been 
given responsibility for all of the purchasing activities. 

 
Trust and fairness in all business decisions 
are the indispensible elements of Deutsche 
Telekom dealing with its business partners. 
The private interests or personal gain of 
employees do not have any influence on 
business decisions. 
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02
OBCHODNÉ 
VZŤAHY

Dôvera a čestný prístup v obchodných rozhod-
nutiach charakterizujú interakciu s obchodnými 
partnermi skupiny Deutsche Telekom. Súkromné 
záujmy či osobné výhody zamestnancov nesmú 
mať vplyv na obchodné rozhodnutia.

+

2.1 AKTÍVNA KORUPCIA
Aby si Deutsche Telekom udržal dôveru zákazníkov, 
obchodných partnerov, akcionárov a verejnosti, rozhod-
ne odmieta akúkoľvek formu korupčného správania a 
vyhýba sa všetkým aktivitám s náznakom korupcie. To 
konkrétne znamená, že zamestnanci skupiny Deutsche 
Telekom nesmú ani doma, ani v zahraničí ponúkať, sľu-
bovať či poskytovať výhody verejným činiteľom, predsta-
viteľom súkromného sektora zodpovedným za prijímanie 
rozhodnutí, aby dosiahli zvýhodnenie alebo ovplyvnili 
rozhodovanie v prospech skupiny Deutsche Telekom. Na 
túto zásadu musia zamestnanci skupiny Deutsche Tele-
kom dbať i pri poskytovaní darov rovnako ako pri pozýva-
ní na obchodné obedy/večere a spoločenské podujatia. 

2.2 PASÍVNA KORUPCIA
Zamestnanci skupiny Deutsche Telekom si nenecha-
jú sľúbiť či ponúknuť žiadne zvýhodnenia ani nevyužijú 
žiadne výhody, ak by na strane poskytovateľa zvýhodne-
nia mohol vzniknúť alebo vznikol dojem, že by tým mohlo 
byť ovplyvnené obchodné rozhodovanie zamestnanca. 
Zamestnanci skupiny Deutsche Telekom zároveň nikdy 
nepožadujú osobné výhody pre seba ani pre tretie osoby. 

2.3 VEREJNÉ ZÁKAZKY
Verejná správa je dôležitým zákazníkom skupiny Deut-
sche Telekom. Zamestnanci skupiny Deutsche Telekom 
dodržiavajú pravidlá pre zamedzenie neprimeraného 
ovplyvňovania pri verejných výberových konaniach
a pre zabezpečenie férovej súťaže. 

2.4 OBCHODNÉ KONTROLY
Deutsche Telekom udržiava medzinárodné obchodné 
vzťahy. Aktívne sa podieľa na medzinárodnom obcho-
de s tovarmi a službami a podporuje voľný svetový ob-
chod. Deutsche Telekom dodržiava príslušné obchodné 
usmernenia a predpisy platné pre kontroly dovozu a vý-
vozu, ako aj pre obchodné embargá. 

2.5 NÁKUP
Nákup skupiny Deutsche Telekom a poverené osoby 
nesú zodpovednosť za obstarávanie tovarov a služieb za 
optimálnych nákupných podmienok v prospech skupiny 
Deutsche Telekom. Nákup prebieha v súlade s právom 
a platnými zákonmi krajín, v ktorých Deutsche Telekom 
pôsobí. Obchádzanie procesu nákupu môže viesť k ne-
výhodám pre Deutsche Telekom. Nákupné oddelenie je 
preto zodpovedné za všetky nákupné aktivity. 
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2.6 SUPPLIERS 
Deutsche Telekom maintains business relations with its 
suppliers that are based on trust and fairness. In turn, 
Deutsche Telekom expects its suppliers to treat it with the 
same respect and integrity it shows them. Suppliers are 
frequently also customers. Deutsche Telekom refrains from 
taking unfair advantage of such situations and strictly 
separates any related purchasing and sales activities. Any 
reciprocal arrangements must be approved accordingly by 
responsible  procurement department. 

2.7 COMPETITION 
Deutsche Telekom and its employees commit themselves to 
fair competition in all business relationships. They ensure  
that no agreements are concluded with competitors, 
customers or suppliers which restrict competition on prices 
or by division of product or geographic markets. This applies,  
in particular, to tenders. Business decisions are made 
independently and without the exchange of sensitive 
information with competitors. Deutsche Telekom neither 
disseminates incorrect information on products or services of 
competitors, nor seeks to gain a competitive advantage in any 
other unfair or abusive manner. 

2.8 TRANSPARENT FINANCIAL REPORTING 
Deutsche Telekom’s financial reporting is carried out in 
compliance with local and international financial reporting 
regulations and gives a true and fair view of its assets, 
liabilities and results of its operations and financial position. 

ETICKÝ KÓDEX

2.6 DODÁVATELIA
So svojimi dodávateľmi udržiava Deutsche Telekom vzťa-
hy založené na dôvere a čestnom prístupe. Na druhej 
strane Deutsche Telekom očakáva od svojich dodávate-
ľov, že k nemu budú pristupovať s rovnakým rešpektom 
a integritou. Dodávatelia sú často i našimi zákazníkmi. 
Deutsche Telekom z toho nevyužíva žiadne neprípustné 
výhody a zásadne rozlišuje nákupné a predajné aktivity. 
Akékoľvek recipročné dojednania vyžadujú schválenie 
zo strany príslušného zamestnanca nákupu. 

2.7 KONKURENCIA
Deutsche Telekom a jeho zamestnanci sa hlásia k voľnej 
hospodárskej súťaži vo všetkých obchodných vzťahoch. 
Zabezpečujú, aby sa s konkurentmi, zákazníkmi a dodá-
vateľmi neuzatvárali žiadne dohody o cenách, rozdelení 
trhov či oblastí, ktoré by obmedzovali voľnú hospodársku 
súťaž. To platí predovšetkým pre výberové konania. Pod-
nikateľské rozhodnutia sa prijímajú nezávisle a bez vý-
meny citlivých informácií s konkurentmi. Deutsche Tele-
kom nešíri klamlivé informácie o produktoch a službách 
konkurencie, ani sa neprípustným či neprimeraným spô-
sobom neusiluje o získanie konkurenčných výhod. 

2.8 TRANSPARENTNÉ FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO
Finančné výkazníctvo prebieha v súlade s miestnymi  
a medzinárodnými predpismi platnými pre účtovné vý-
kazy a odzrkadľuje skutočný stav majetkovej, finančnej  
a výnosovej situácie skupiny Deutsche Telekom. 
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2.9 DONATIONS 
As a responsible member of society, Deutsche Telekom 
takes social responsibility in all those countries it operates. 
Deutsche Telekom acts as a supporter and sponsor of 
education, science, culture, activities relating to social 
responsibility, sports and environment protection on a  
large scale, all on the basis of the specific local laws and  
its internal policies and regulations with regard to its 
financial possibilities. This support is being shaped by 
partnerships, cash and noncash donations, and services. 
Deutsche Telekom makes no donations in order to obtain 
any commercial advantage. Donations to individuals or 
private accounts as well as individuals or organizations  
that could potentially damage either the Deutsche 
Telekom’s interests or image will not be granted. 

2.10 POLITICAL CONTRIBUTIONS 
Deutsche Telekom does not donate any money to political 
parties or elected officials, and does not grant them any 
noncash benefits beyond what is legally permissible. 

2.11 MONEY LAUNDERING 
Deutsche Telekom takes all necessary measures to prevent 
moneylaundering activities within its sphere of influence. 

2.12 SPONSORING 
Sponsoring is one of Deutsche Telekom’s corporate 
communications instruments. Sponsoring activities are 
focused on the platforms of sports (mainly soccer), music 
and activities relating to social responsibility. All spon- 
soring activities must conform to the respective legal  
system in each country and the internal sponsoring  
policy. All sponsoring activities are handled transparently, 
and involve appropriate and verifiable communications  
and marketing services on the part of the sponsoring 
partners / organizers. 
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2.9 DARY
Deutsche Telekom ako zodpovedný člen spoločnosti 
preberá v krajinách, kde pôsobí, i spoločenskú zodpo-
vednosť. Deutsche Telekom v súlade s príslušným práv-
nym poriadkom a internými smernicami a pravidlami, 
ako aj s ohľadom na vlastné ekonomické možnosti pod-
poruje vzdelávanie, vedu, kultúru, spoločensky prínosné 
aktivity, šport a ochranu životného prostredia. Táto pod-
pora prebieha formou partnerskej spolupráce, poskyto-
vania finančných aj vecných darov, ako aj poskytovania 
služieb. Deutsche Telekom neposkytuje dary s cieľom 
získať obchodné výhody. Deutsche Telekom neposkytu-
je dary jednotlivcom či na súkromné účty, ani osobám 
či organizáciám, ktoré by mohli poškodiť záujmy alebo 
dobré meno skupiny. 

2.10 POLITICKÁ PODPORA
Deutsche Telekom neposkytuje finančné dary politickým 
stranám ani voleným zástupcom a taktiež im neposkytu-
je nepeňažné výhody, ktoré sú nad rámec zákonne prí-
pustného rámca. 

2.11 LEGALIZÁCIA PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI
Deutsche Telekom prijíma všetky potrebné opatrenia, 
aby v oblasti svojej pôsobnosti zabránil legalizácii príj-
mov z trestnej činnosti. 

2.12 SPONZORING
Sponzoring je jedným z komunikačných nástrojov skupi-
ny Deutsche Telekom. Sponzoringová podpora smeruje 
predovšetkým do sféry športu, hudby a aktivít so spolo-
čenskou zodpovednosťou. Všetky sponzoringové aktivity 
musia byť v súlade s platným právnym poriadkom, ako 
aj internými pravidlami pre sponzoring. Sponzoringové 
aktivity vyžadujú transparentnú organizáciu a primerané 
a preukázateľné komunikačné a marketingové služby 
na strane sponzoringových partnerov, resp. príslušných  
organizátorov. 



3.1 SECONDARY EMPLOYMENT 
Secondary employment must not conflict with the interests  of 
Deutsche Telekom; that applies in particular to secondary 
employment with competitors. 

3.2 EQUITY PARTICIPATIONS 
Equity participations by Deutsche Telekom employees in 
competitors or business partners of Deutsche Telekom that 
grant the investor influence over the business are not in the 
interests of Deutsche Telekom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 03 
AVOIDING 
OTHER CONFLICTS OF 
INTEREST 
Deutsche Telekom expects that the personal interests of its Board 
of Management members, managing directors, executives and 
employees will not interfere conflict with its interests. 
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03 
PREDCHÁDZANIE INÝM 
KONFLIKTOM ZÁUJMOV

Deutsche Telekom očakáva, že osobné záujmy členov predstavenstva, 
konateľov, vedúcich zamestnancov a zamestnancov nie sú v rozpore 
so záujmami skupiny. 

+

3.1 VEDĽAJŠIE ZAMESTNANIE
Vedľajšie zamestnanie nesmie byť v rozpore so záujmami 
skupiny Deutsche Telekom, čo platí najmä v prípade vy-
konávania vedľajšej činnosti pre konkurenciu. 

3.2 KAPITÁLOVÉ INVESTÍCIE
Investície zamestnancov do obchodných podielov v kon-
kurenčných spoločnostiach alebo u jeho obchodných 
partnerov, ktoré by umožňovali ovplyvňovanie podnika-
nia, nie sú v záujme skupiny Deutsche Telekom.

ETICKÝ KÓDEX
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+ 04 

PRIVATE 
USE OF 
COMPANY 
PROPERTY 
The private use of company property is permissible only where 
provided for by individual contract, collective agreement or 
company regulations, or where such use is accepted company 
practice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Používanie majetku spoločnosti na súkromné účely je povolené len 
vtedy, ak je to stanovené samostatnou zmluvou, v kolektívnej zmluve, 
v interných predpisoch alebo pokiaľ je takéto používanie interne povo-
lené.

+

ETICKÝ KÓDEX

04 
POUŽÍVANIE 
MAJETKU 
SPOLOČNOSTI 
NA SÚKROMNÉ 
ÚČELY

Gabriela Dodevska
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5.1 DATA SECURITY 
Data security is of paramount concern to Deutsche Telekom. 
It is a decisive factor of its success and public image. That is 
why Deutsche Telekom uses all the appropriate and reason 
able technical and organizational means at its disposal  
to protect company data and the data of its customers, 
business partners, shareholders and employees against 
unauthorized access, unauthorized or improper use, loss  
and premature destruction. It does so within the respective 
legal framework and national laws as well as in compliance 
with its own internal policies and regulations. 

5.2 DATA PRIVACY 
Deutsche Telekom is aware that the personal data its 
customers, business partners, shareholders and employees 
entrust to it is highly sensitive, and protects that data by 
handling it in a careful and responsible manner. Therefore 
Deutsche Telekom takes a variety of technical and organi 
zational measures to ensure the confidentiality of personal 
data in these efforts. Every individual is responsible within  
the scope of his/her duties for ensuring a high level of data 
privacy at Deutsche Telekom. The Deutsche Telekom’s 
employees adhere strictly to the data privacy regulations  
and, in particular, respect and observe the comprehensive 
rights of those whose data they collect, process and use. 

 

+ 05 
HANDLING 
INFORMATION 

5.3 GENERAL DUTY OF CONFIDENTIALITY 
In addition to the technical and organizational measures  
of dataprivacy, each Deutsche Telekom employee is obliged 
to protect the company’s business interests. For this reason, 
any information leaving the company or any information 
related to Deutsche Telekom issues must be communicated 
to authorized recipients only, no matter if they are employees 
of Deutsche Telekom or third parties. Similarly, Deutsche 
Telekom considers the confidentiality of information and 
saveguards business documents against unauthorized 
access. 

5.4 INSIDE INFORMATION 
In order to ensure market integrity and enhance public 
confidence in the financial markets, Deutsche Telekom’s 
employees adhere to the rules prohibiting the use of inside 
information, in particular the rules on confidentiality, the 
prohibition on making recommendations to or inducing 
others and the prohibition of insider dealings. 

 
 
 
 
 

Cathya Gonzalez Valencia 9 

05 
ZAOBCHÁDZANIE  
S INFORMÁCIAMI

+
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5.1 BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV
Bezpečnosť údajov má pre Deutsche Telekom mimoriad-
ny význam. Bezpečnosť údajov ovplyvňuje úspešnosť 
obchodovania i verejnú reputáciu podniku. Deutsche  
Telekom preto využíva primerané technické a organizač-
né prostriedky, aby ochránil údaje o podniku, zákazní-
koch, obchodných partneroch, akcionároch a zamest-
nancoch pred neoprávneným prístupom, nepovoleným 
využívaním, zneužitím, odcudzením a predčasným zniče-
ním. K ochrane údajov pristupuje v súlade s príslušný-
mi právnymi požiadavkami a zákonmi, ako aj internými 
smernicami a usmerneniami. 

5.2 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Deutsche Telekom si je vedomý mimoriadnej citlivosti 
osobných údajov svojich zákazníkov, obchodných part-
nerov, akcionárov a zamestnancov a pristupuje k ich 
ochrane s najväčšou starostlivosťou. Deutsche Telekom 
využíva všetky dostupné technické a organizačné opat-
renia s cieľom zabezpečiť ochranu osobných údajov. 
Každý jednotlivec je v rámci svojich úloh zodpovedný za 
zabezpečovanie vysokej úrovne ochrany údajov. Zamest-
nanci skupiny dôsledne dodržiavajú predpisy pre ochra-
nu osobných údajov a rešpektujú a dbajú predovšetkým 
na dodržiavanie platných práv osôb, ktorých údaje zisťu-
jú, spracovávajú a využívajú. 

5.3 VŠEOBECNÉ UTAJOVANIE 
CITLIVÝCH INFORMÁCIÍ
Popri technických a organizačných opatreniach ochrany 
údajov je každý zamestnanec skupiny Deutsche Tele-
kom povinný chrániť obchodné záujmy podniku. Preto 
všetky informácie, ktoré smerujú do externého prostre-
dia alebo ktoré sa týkajú Deutsche Telekom, môžu byť 
komunikované výlučne oprávneným adresátom, či už ide 
o interných zamestnancov, alebo tretie strany. Deutsche 
Telekom dbá na utajovanie citlivých informácií a chráni 
firemné dokumenty pred neoprávnenými osobami. 

5.4 DÔVERNÉ INFORMÁCIE PRI OBCHODOVANÍ
Pre zaistenie dôvery investorov vo funkčnosť kapitálo-
vého trhu dodržiavajú zamestnanci skupiny Deutsche  
Telekom pravidlá pre zaobchádzanie s citlivými informá-
ciami v obchodovaní s akciami, predovšetkým povinnosti 
dodržiavania mlčanlivosti, zákaz poskytovania odporú-
čaní a zákaz obchodovania na základe dôverných infor-
mácií. 
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Deutsche Telekom expects its Board of Management 
members, managing directors, executives and employees to 
behave in line with the Code of Conduct. 

Any breaches of these rules, legal obligations, or of internal 
policies and regulations may have serious consequences not 
only for the individuals committing them, but also for 
Deutsche Telekom. Therefore, deliberate misconduct will not 
be tolerated. 

Without any exception, Deutsche Telekom will severely sanc 
tion any such misconduct or violation against legal provisions. 
In doing so Deutsche Telekom will take no account of the 
employee’s rank or position within the company. 

Deutsche Telekom creates a climate and atmosphere free of 
any fear of negative consequences to encourage employees 
to communicate violations and misconduct, if necessary. 

06 
DODRŽIAVANIE 
ŠTANDARDOV 
SPRÁVANIA

+

ETICKÝ KÓDEX

Deutsche Telekom očakáva od členov predstavenstva, 
konateľov, vedúcich zamestnancov a zamestnancov, že sa 
budú správať podľa zásad Etického kódexu. 

Porušenie týchto pravidiel, právnych predpisov, interných 
smerníc a nariadení môže mať závažné následky nielen 
pre jednotlivca osobne, ale aj pre skupinu Deutsche Tele-
kom. Vedomé nevhodné správanie nie je tolerované. 

Deutsche Telekom v prípade nevhodného správania  
a porušenia zásad vyvodzuje dôsledky v rámci zákonných 
možností dôsledne, bez výnimiek a bez ohľadu na posta-
venie a pozíciu zamestnanca v spoločnosti. 

Deutsche Telekom buduje prostredie a kultúru, v ktorej 
podporuje zamestnancov k oznamovaniu prípadov ne-
vhodného správania a porušovania predpisov bez strachu 
z negatívnych dôsledkov podania oznámenia.
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AND NOTES 

Levent Dogan

 

PRÍLOHA:  
OTÁZKY, 
PORADENSTVO  
A ĎALŠIE 
INFORMÁCIE

ETICKÝ KÓDEX

Prvou kontaktnou osobou v prípade otázok uplatňovania 
Etického kódexu v  každodennej praxi je nadriadený 
zamestnanec. Pre možné prípady adresovania otázok 
týkajúcich sa požiadaviek „compliance“ je k dispozícii 
e-mailová adresa 'etickykodex@firma.zoznam.sk'. 
Závažné porušovanie interných pravidiel je potrebné 
oznámiť, aby sa mu v budúcnosti dalo zabrániť a mohli 
byť z takéhoto porušenia vyvodené primerané dôsledky. 
Podozrenia možno oznamovať na e-mailovú adresu 
'etickykodex@firma.zoznam.sk.'

PORADENSKÝ PORTÁL ETICKÉHO KÓDEXU!
Poradenský portal ETICKÉHO KÓDEXU poskytuje odpo-
vede na otázky týkajúce sa Etického kódexu s ohľadom 
na dodržiavanie zákonov a interné smernice Compli-
ance.

KONTAKTY
e-mail: etickykodex@firma.zoznam.sk
Link:
http://media.zoznam.sk/uploads/eticky_kodex.pdf

OZNAMOVANIE PODNETOV!
Pre oznamovanie porušení, resp. podozrenia z porušení 
právnych predpisov a zákonov, ako aj interných smerníc 
a predpisov slúži emailová adresa whistleblowing@fir-
ma.zoznam.sk'. Oznamovateľ podnetu, ktorý v dobrej 
viere a na základe vlastných poznatkov upozorní na 
porušenia, sa nemusí obávať negatívnych postihov, 
pokiaľ sa sám nedopustí porušenia príslušných pred-

pisov. Kto však z nedbanlivosti alebo vedome vysloví 
falošné, neoprávnené obvinenie alebo nepodložené 
tvrdenie, musí počítať s dôsledkami. 

Zamestnanci by sa pri oznamovaní podnetov mali v 
prvom rade obrátiť na svojho priameho nadriadeného. 
Mnohokrát sa dajú problémy vyriešiť týmto spôsobom. 
Ak takýto postup nie je možný, upozornenie na 
porušenie predpisov možno zaslať poštou, oznámiť ho 
telefonicky alebo e-mailom. Podnety je možné oznámiť 
aj anonymne. Tento postup by sa však mal aplikovať len 
vo výnimočných prípadoch, pokiaľ máte obavy spojené s 
vážnou osobnou, pracovnou, profesionálnou alebo 
spoločenskou ujmou. 

Všetky poskytnuté informácie budú považované za 
prísne dôverné, pričom s nimi budú pracovať a hodnotiť 
ich len špeciálne vyškolení zamestnanci, ktorí sú viazaní 
mlčanlivosťou.



Kontakty

Zoznam, s.r.o.
Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava
e-mail: etickykodex@firma.zoznam.sk
              whistleblowing@firma.zoznam.sk

Etický kódex :
http://media.zoznam.sk/uploads/eticky_kodex.pdf

Ostatné predpisy z oblasti Compliance :
\\SERVER-PRN\dokumenty\INTERNE PREDPISY\ETICKÝ KODEX A WHISTLEBLOWING  

Doplňujúce informácie týkajúce sa spoločnosti Zoznam, s.r.o. :  http://media.zoznam.sk/o-nas

Nemecký Kódex riadenia a kontroly korporátnych spoločností (Corporate Governance Kodex) vypracovaný vládnou 
komisiou, ktorý je pre Deutsche Telekom merítkom dobrého a zodpovedného riadenia podniku:
Internet:  http://www.dcgk.de/en/home.html

ORIGINÁL DOKUMENTU
Deutsche Telekom AG
Group Compliance Management Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn Germany

PRÍLOHA: 
ĎALŠIE 
INFORMÁCIE

ETICKÝ KÓDEX
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Na sprievodných fotografiách sú zamestnanci skupiny Deutsche Telekom. December 2017




