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Către echipa noastră globală, 

Conducem cu toții o companie globală extraordinară 
care influențează viețile a milioane de oameni în fiecare 
zi. Misiunea noastră este de a Ajuta oamenii 
să se bucure de ce oferă lumea 
întreagă. Aceasta este pasiunea noastră, dar acest 
lucru nu va însemna nimic dacă nu reușim ținând cont 
de scopul nostru și în conformitate cu valorile noastre. 

Suntem una dintre cele mai diverse companii din lume, 
angajând oameni din peste 78 de țări care lucrează 
pentru mărcile noastre numeroase, fiecare cu propria 
cultură și propriul ADN. În ciuda caracteristicilor 
care fac ca mărcile și angajații noștri să fie unici, 
cea mai importantă legătură care ne unește este 
angajamentul nostru colectiv pentru integritate. 
Acest angajament este înglobat în valorile noastre 
fundamentale: onestitate, integritate și 
responsabilitate care ne impun să ne asumăm 
acțiunile și deciziile.

Codul este fundația angajamentului nostru. Oferă mai 
mult decât îndrumare pentru standardele noastre 
legale și etice. Este un compact, un acord între 
dumneavoastră și comunitatea noastră. Pe de o parte, 
vă spune care sunt așteptările pe care le puteți avea 
din partea companiei și a colegilor dumneavoastră 
și, pe de altă parte, vă spune care sunt așteptările pe 
care le avem, eu și compania, de la dumneavoastră. 
Fiecare dintre noi este responsabil 
personal, începând cu mine, de 
respectarea Codului. 

Vă încurajăm că citiți cu atenție, asigurându-vă că 
înțelegeți ce vă cer în calitatea de angajat. Dacă 
aveți vreodată întrebări despre angajamentul nostru 
sau despre Cod, nu ezitați să întrebați managerul, 
reprezentantul departamentului Conformitate, 
ambasadorul pe probleme de Etică sau puneți-mi 
întrebarea chiar mie. 

Este foarte important pentru mine ca, dacă observați 
ceva ce nu este în regulă, să luați atitudine. 
Ne angajăm să vă oferim un mediu sigur care să 
promoveze încrederea și transparența. Nu vom 
tolera represaliile împotriva celor care raportează o 
îngrijorare cu bună credință.

Vă mulțumim pentru dăruire, munca susținută și 
angajamentul continuu de a promova o cultură cu grad 
înalt de integritate și de a ne ridica la înălțimea motto-
ului nostru, The Right Results, The Right Way. 

Glenn Fogel 
Director General Executiv

Codul nostru, Angajamentul 
nostru, Compact

Cea mai 
importantă 
legătură care 
reunește 
angajamentul 
nostru colectiv 
pentru 
integritate.
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Booking Holdings este liderul 
global în servicii online de 
călătorii și servicii conexe, 
furnizate clienților și partenerilor 
locali în peste 220 de țări și 
teritorii, prin șase brand-uri 
principale: Booking.com, priceline.
com, KAYAK, Agoda, Rentalcars.
com și OpenTable.

THE  
RIGHT RESULTS 
THE RIGHT WAY



Nu am fost peste tot, dar Tokyo este un început #tokyostreet #awestrucked 

TOKYO, JAPONIA

INTRODUCERE

4 |  COD DE CONDUITĂ



Scopul Codului nostru de conduită
Ne angajăm să ne desfășurăm activitatea etic, legal și în sprijinul misiunii noastre 
de a obține rezultate corecte, în mod corect. 

Acest Cod de conduită („Codul”) rezumă cerințele legale, etice și de reglementare 
și politicile care guvernează activitatea noastră la nivel mondial în mai multe 
domenii importante. De asemenea, prezentul Cod conține informații cu privire la 
modul de a raporta posibile încălcări sau a obține îndrumări suplimentare atunci 
când este necesar.

Codul nu este destinat să acopere toate problemele sau situațiile cu care v-ați 
putea confrunta. În schimb, acesta este menit să fie utilizat ca ghid împreună cu 
Politicile mai detaliate ale Companiei, Manualul angajatului și bunul simț. Dacă nu 
sunteți sigur(ă) cum să acționați într-o anumită situație, întrebați înainte 
de a acționa și vorbiți cu managerul dumneavoastră sau cu una dintre 
resursele descrise în prezentul Cod.

Domeniul de aplicabilitate a Codului
Este important să parcurgeți Codul și să respectați principiile. Codul se aplică 
fiecărei persoane care lucrează cu sau pentru oricare dintre companiile Booking 
Holdings. Acestea includ Booking.com, priceline.com, KAYAK, Agoda, Rentalcars.
com, OpenTable și fiecare dintre filialele acestora (putând fi denumite individual 
și colectiv în continuare „Compania” sau „Booking Holdings”). Toți directorii, 
reprezentanții și angajații Companiei, din orice locație, trebuie să se familiarizeze cu 
Codul și să adere la principiile și procedurile aplicabile pe care acesta le stabilește.

Obligațiile noastre
Suntem o companie globală care se angajează să funcționeze în conformitate 
cu toate legile aplicabile în fiecare țară în care își desfășoară activitatea. Este 
inacceptabil să obținem rezultate prin mijloace ilegale sau lipsite de etică. Ne 
așteptăm să nu compromiteți angajamentul nostru față de integritate – mai bine 
am pierde oportunități de afaceri, decât să le câștigăm 
în mod necorespunzător.
Consiliul de administrație a adoptat acest Cod pentru a asigura:

 u  Conduită onestă și etică, inclusiv atitudine echitabilă și gestionarea etică a 
conflictului de interese

 u Conformitate cu legile aplicabile și normele și regulile guvernamentale 

 u Descurajarea ilegalității

 

Ne așteptăm să nu compromiteți 

angajamentul nostru față de 

integritate – mai bine am pierde 

oportunități de afaceri, decât să le 

câștigăm în mod necorespunzător.
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Ce lege se aplică?
Ne desfășurăm activitatea în peste 220 de țări și 
teritorii din lumea întreagă. Ca urmare, operațiunile 
noastre sunt supuse legilor numeroaselor țări, 
provincii, state, municipalități și organizații, precum 
Uniunea Europeană.

Natura transfrontalieră a comerțului electronic 
prezintă, în general, provocări importante pentru toți, 
prin înțelegerea modului în care aceste legi se pot 
aplica la operațiunile și afacerile noastre. Referințele 
din acest Cod și din alte politici ale companiei de 
brand la legile Statelor Unite și ale altor țări unde ne 
desfășurăm activitatea reflectă realitatea că suntem 
o companie globală supusă unor legi diferite, în 
același timp. În unele cazuri, poate exista un conflict 
între legile în vigoare în două sau mai multe țări. 
Când întâlniți sau bănuiți un astfel de conflict, este 
deosebit de important să consultați responsabilul 
pentru conformitate și etică sau departamentul 
Juridic.

ÎNCREDERE în creștere 
Model de luare a deciziilor etice

THINK (ANALIZAȚI)
dilemele etice.

READ (CITIȚI) 
secțiunea 
corespunzătoare 
a Codului și/sau 
politica aplicabilă.

UNDERSTAND 
(ÎNȚELEGEȚI) 
riscul și 
impactul.

SPEAK 
(DISCUTAȚI) cu 
oamenii potriviți 
și solicitați 
îndrumare.

TAKE ACTION 
(ACȚIONAȚI) 
pentru a rezolva 
dilema etică.

01
02

Este o acțiune legală?

Este aceasta modalitatea corectă de a acționa?

Este o acțiune consecventă cu Codul nostru?

V-ați simți bine dacă acțiunile dumneavoastră ar � 
dezvăluite în mass-media? Colegilor dumneavoastră? 
Familiei dumneavoastră?

03
04

Dacă întâlniți vreodată o situație în care nu sunteți 
sigur(ă) de cursul corect al acțiunii, puneți-vă 
următoarele întrebări:

Dacă nu puteți răspunde cu „da” la aceste 
întrebări, atunci întrebați înainte de a acționa!

Faceți clic 
pentru a mări
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THE RIGHT RESULTS THE RIGHT WAY

http://www.priceline.com
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Răspuns la solicitări din partea unor 
instituții guvernamentale
Uneori, primim solicitări din partea agențiilor guvernamentale responsabile 
de implementarea legilor. Vom răspunde corect, prompt și precis solicitărilor 
corespunzătoare și legitime din partea agențiilor guvernamentale pentru obținerea 
de informații, în virtutea spiritului de colaborare și transparență. În cazul în care 
sunteți contactat(ă) de o agenție guvernamentală, este important să contactați 
imediat responsabilul pentru conformitate sau departamentul Juridic înainte să 
răspundeți, cu excepția cazului în care instituția de aplicare a legii sau autoritatea 
de reglementare relevantă decid altfel. 

Compania de brand poate avea politici specifice cu privire la vizitele în unități, 
controalele neanunțate sau solicitările de informații din partea agențiilor 
guvernamentale. Asigurați-vă că sunteți la curent și că înțelegeți aceste politici.

 �  a promova respectarea Codului în rândul subordonaților direcți, atât prin 
exemplu, cât și prin instrucțiuni; 

 �  a favoriza, a genera și a recompensa o cultură a responsabilității și 
integrității; 

 � a monitoriza respectarea Codului de către subordonații dumneavoastră 

 � a aplica Codul cu consecvență; 

 �  a vă asigura că sunt puse în aplicație controale de conformitate 
corespunzătoare în departamentul sau organizația dumneavoastră; 

 � a încuraja angajații să raporteze problemele cu bună-credință; 

 �  a se asigura că este respectată și aplicată cu strictețe politica Companiei 
de toleranță zero în ceea ce privește represaliile împotriva celor care 
raportează cu bună-credință.

MANAGERII AU RESPONSABILITĂȚI  
SUPLIMENTARE DE: Vom răspunde corect, prompt și precis 

solicitărilor corespunzătoare și legitime 
din partea agențiilor guvernamentale 
pentru obținerea de informații, în 
virtutea spiritului de colaborare și 
transparență. 
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În calitate de angajați, avem următoarele obligații etice:

 � să cunoaștem principiile Codului;

 �  să luăm decizii conform Codului;

 �  să cunoaștem și să respectăm legile și reglementările din jurisdicțiile în 
care ne desfășurăm activitatea;

 �  să raportăm orice încălcări sau fapte care nu sunt consistente cu Codul.

Dacă nu sunteți sigur(ă), întrebați înainte de a acționa!
...și efectuați întotdeauna instruirile online și în persoană având ca subiect 
conformitatea la timp! Acestea sunt o parte importantă a angajamentului 
nostru de a obține The Right Results, The Right Way.

THE RIGHT RESULTS THE RIGHT WAY



 

 Codul de conduită al Priceline Group

Puneți-vă centura de siguranță! #camelindesert #humpycamels #bucketlisted

ERG CHEBBIS, MAROC

RAPORTARE ȘI 
INVESTIGAȚIE
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Raportare și investigație
Dacă aflați despre o situație care încalcă sau pare să încalce acest Cod sau alte 
legi, regulamente sau politici în vigoare ale Companiei, aveți responsabilitatea 
(în măsura permisă de legea aplicabilă) de a raporta problema. 

Chiar dacă nu aveți toate detaliile, raportarea promptă este crucială pentru ca 
personalul adecvat să poată investiga problema, să descopere toate faptele 
și să stabilească dacă a avut loc efectiv o încălcare. Nu numai că ajută la 
prevenirea altor încălcări a regulilor, dar și contribuie la păstrarea dovezilor 
și la protejarea angajaților, reprezentanților și directorilor și a companiei de 
alte delicte. Atât timp cât credeți în mod rezonabil că a avut loc o încălcare a 
prevederilor, procedați corect. Avem o politică de toleranță zero 
față de represalii contra celor care raportează cu bună 
credință.
Efectuarea unei plângeri cu „bună credință” înseamnă încrederea onestă și 
sinceră în problema raportată. 

Mai precis, necesită (i) necompromiterea gestului prin răutate sau altă motivație 
subiectivă și (ii) absența unui plan de fraudare, manipulare sau implementarea 
cu premeditare a unui plan de fraudare, cu excepția unei anchete oneste a 
problemei raportate. 

Am stabilit câteva modalități pentru a raporta problemele, astfel încât să puteți 
alege calea cea mai confortabilă pentru dumneavoastră. Indiferent de opțiunea 
pe care o alegeți, problema dumneavoastră va fi tratată cu sensibilitate și 
seriozitate. În plus, Compania va depune eforturi pentru a trata toate raportările 
cu același grad de confidențialitate și de protecție, după cum permite situația  
și/sau în concordanță cu legislația în vigoare.

Indiferent de locul unde vă aflați, în cazul în care aveți nelămuriri legate de 
contabilitate, controale interne, probleme de audit, înregistrarea datelor 
financiare, contravenții bancare sau financiare, mită și corupție sau antitrust și 
concurență, puteți raporta direct responsabilului din departamentul Conformitate 
și etică globală, departamentului Audit intern, puteți folosi Linia de asistență 
pentru conformitate www.bknghelpline.com, puteți informa Comitetul de audit al 
Consiliului de administrație al Booking Holdings sau orice persoană cu care vă 
este confortabil să discutați și care poate transmite situația mai departe în numele 
dumneavoastră. Dacă doriți să faceți o plângere la Comitetul de audit, consultați 
Procedurile Comitetului de audit pentru rezolvarea reclamațiilor.

Dacă aveți o întrebare cu privire la Cod sau doriți să raportați o presupusă 
faptă ilegală, puteți contacta una dintre resursele următoare:  

managerul sau supervizorul dumneavoastră 

reprezentantul (reprezentanții) departamentului de resurse umane 

Ambasadorul eticii la nivel local (dacă există) 

departamentul Juridic local 

responsabilul local pentru conformitate și etică 

responsabilul global pentru conformitate și etică 

directorul departamentului Juridic 

linia de asistență pentru conformitate: www.bknghelpline.com

RESURSE
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Linia de asistență pentru 
conformitate
Linia de asistență pentru conformitate este o resursă activată prin internet și 
telefonic, sigură și independentă, pentru formularea îngrijorărilor cu privire la 

infracțiuni sau abateri de la conduita etică. 

Linia de asistență pentru conformitate 
asigură:

 u  raportare confidențială și posibilitatea de a vă 
păstra anonimatul; 

 u  opțiuni de raportare prin telefon (gratuit) sau 
pe internet în 12 limbi; 

 u acces 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână; 

 u  posibilitatea de a primi un răspuns la problema prezentată de 
dumneavoastră, chiar dacă alegeți să vă păstrați anonimatul. 

În cazul în care legislația locală permite acest lucru, aveți posibilitatea de a raporta 
anonim îngrijorările dumneavoastră, prin intermediul Liniei de asistență pentru 
conformitate. Vă rugăm să rețineți totuși că, în anumite circumstanțe, poate fi dificil 
sau imposibil pentru Companie să investigheze temeinic raportările transmise 
anonim. De aceea, vă recomandăm să vă dezvăluiți identitatea și vă asigurăm că vor 
fi depuse eforturi din partea Companiei pentru a trata raportările cu confidențialitate 
și protecție, așa cum permite situația și/sau în concordanță cu legislația în vigoare. 

Apreciem contribuția dumneavoastră și vă recomandăm să raportați orice 
îngrijorare cu privire la conduita în afaceri. Toate îngrijorările vor fi luate în serios, iar 
represaliile sunt interzise împotriva oricărei persoane care ridică o problemă sau 
face o afirmație cu bună-credință. 

Ce se va întâmpla după ce voi 
raporta o problemă?
Tratăm cu seriozitate acuzațiile de abateri de la prezentul Cod și de încălcări 
ale acestuia. Atunci când problemele sunt raportate Companiei, vom 
răspunde cu promptitudine și ne vom strădui să păstrăm confidențialitatea 
angajaților care raportează activități ilegale sau încălcări ale Codului, după 
cum permite legea. 

Toate încălcările raportate vor fi investigate confidențial, minuțios și obiectiv. 
Pentru a se asigura că toate faptele sunt corect descoperite și analizate, toți 
angajații au responsabilitatea de a coopera la investigațiile interne și externe. 

În cazul în care se stabilește că a avut loc o încălcare a acestui Cod sau a legii, 
Compania va lua măsuri disciplinare corespunzătoare și preventive, mergând până 
la desfacerea contractului de muncă. În cazul unor infracțiuni de natură penală sau 
al altor încălcări grave ale legii, Compania poate notifica autoritățile guvernamentale 
competente. În cele mai multe cazuri, Compania va încerca să ofere angajaților 
implicați în orice investigații interne sau externe actualizări cu privire la rezultatele 
acestor investigații.

În plus, responsabilul global pentru Conformitate și etică raportează periodic toate 
anchetele în curs și deciziile finale referitoare la Cod, inclusiv măsurile disciplinare 
luate, conducerii și Comitetului de audit al Consiliului de administrație.

Toate îngrijorările vor fi luate în serios, 
iar represaliile sunt interzise împotriva 
oricărei persoane care ridică o problemă 
sau face o afirmație cu bună-credință. 
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Atitudinea noastră împotriva  
represaliilor
Angajații care raportează infracțiuni aduc un serviciu important Companiei, 
iar aceasta nu va tolera represalii sub forma unei decizii de muncă adverse 
(inclusiv separare, retrogradare, suspendare, pierderi de beneficii, amenințări, 
hărțuire sau discriminare) împotriva dumneavoastră pentru că ați transmis 
cu bună-credință îngrijorările. Represaliile împotriva colegilor, ca urmare a 
raportării cu bună-credință sau a cooperării acestora în orice anchete ulterioare 
reprezintă o încălcare a Codului de către Companie sau angajații acesteia.

Fiecare companie de brand va încerca să-i protejeze de represalii pe cei care 
raportează cu bună-credință și va lua măsuri disciplinare corespunzătoare 
împotriva oricărei persoane care trece la represalii. Pe de altă parte, orice 
raportare cu rea-credință ar putea conduce la sancțiuni disciplinare, până la 
concediere.

Anumite companii de brand desfășoară programul Ambasadorii eticii, pentru 
a asigura o mai bună aplicare a principiilor de conformitate și etică. Pentru 
toate mărcile există peste 500 de Ambasadori ai eticii. Ambasadorii eticii 
sunt colegi instruiți în mod special pentru (i) a funcționa ca resursă locală sau 
departamentală pentru angajații care au întrebări sau doresc să raporteze o 
problemă; (ii) a acționa ca intermediari între departamentul de conformitate și 
biroul sau departamentul local; (iii) a asigura cunoașterea Codului și pentru a 
ajuta la implementarea acestuia, a valorilor și politicilor noastre în profunzime, 
la nivel local sau departamental. 

Dacă sunteți interesat(ă) să deveniți un Ambasador al eticii, discutați cu 
reprezentantul pentru conformitate din compania de brand pentru a afla 
mai multe detalii despre Program și pentru a vedea dacă vă calificați pentru 
a deveni Ambasador al eticii în locația sau departamentul dumneavoastră.

AMBASADORII ETICII

Efectuarea unei plângeri cu „bună credință” înseamnă încrederea onestă 
și sinceră în problema raportată. 

Mai precis, necesită (i) necompromiterea gestului prin răutate sau altă 
motivație subiectivă și (ii) absența unui plan de fraudare, manipulare sau 
implementarea cu premeditare a unui plan de fraudare, cu excepția unei 
anchete oneste a problemei raportate.
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 Codul de conduită al Priceline Group

RESPECT LA LOCUL 
DE MUNCĂ

Codul de conduită al Priceline Group

Călătoria imposibilă este cea pe care nu o începeți niciodată  
#journeybegins #norwegianmountains #journeyneverends #glentherentalcars.comguru #thanksrentalcars

MUNȚII NORVEGIEI
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Diversitate și includere
Personalul nostru reprezintă bunul cel mai de preț și punctul nostru forte și 
ne stimăm angajații pentru contribuția lor la succesul nostru. Ne desfășurăm 
activitatea în peste 70 de țări. În concordanță cu natura globală a companiei 
și a afacerii noastre, încercăm să lucrăm într-un mod compatibil cu toate 
culturile și obiceiurile de afaceri locale, atât timp cât acestea nu intră în 
conflict cu acest Cod și cu cerințele legale aplicabile. 

Diversitatea forței de lucru contribuie la succesul nostru prin idei, puncte de 
vedere, talente și valori unice. Încercăm să promovăm un mediu de lucru în care 
toți indivizii au șanse egale și sunt tratați cu respect și demnitate. Contractele de 
muncă se bazează pe meritul individual și calificările legate direct de competența 
profesională. Recunoaștem și apreciem contribuțiile angajaților cu experiențe 
și formare diverse. Ne străduim să creăm o echipă globală care să reflecte 
diversitatea societății pe care o servim și cerem ca angajații noștri să îmbrățișeze o 
cultură globală în ceea ce privește forța de muncă. Compania susține și respectă 
toate legile și reglementările care guvernează practicile noastre de angajare, iar noi 
interzicem discriminarea de orice tip.

Angajamentul nostru de a fi buni 
cetățeni
Fiecare dintre brandurile noastre are un istoric de realizări bazate pe practici 
de afaceri oneste și corecte. Nu căutăm avantaje competitive prin mijloace 
ilegale sau lipsite de etică. Prețuim civismul și interzicem orice comportament 
sau acțiune care ar putea dăuna reputației noastre. Noi credem în tratarea 
persoanelor în mod decent și nu exploatăm punctele slabe ale celorlalți. Nu ne 
implicăm în folosirea traficului de ființe umane, sclavie, munca ilegală a copiilor 
sau în utilizarea muncitorilor fără documente legale. 

Nu facem discriminări în mod ilegal. Evaluăm toți angajații posibilii 
angajați pe baza meritelor și calificărilor acestora și niciodată pe baza 
caracteristicilor individuale, precum:

 � rasa

 � culoarea

 � religia

 � sexul

 � identitatea de gen

 � originea națională

 � vârsta

 � starea civilă

 �  sarcină/maternitate și probleme 

medicale aferente

 � dizabilitățile

 �  orientarea sexuală/identitatea 

de gen

 �  serviciul militar/afilierea/statutul 

de veteran

 �  orice caracteristici care ar putea 

fi protejate de politica acestei 

companii sau de lege

THE RIGHT RESULTS THE RIGHT WAY
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Diversitatea forței de lucru contribuie la succesul nostru prin idei, puncte de vedere, talente și valori unice. 



Comportament, hărțuire și abuzuri  
la locul de muncă 
Angajații noștri au dreptul de a lucra într-un mediu în care se simt respectați, 
în siguranță și protejați. Ne așteptăm ca toți angajații să respecte acest drept 
și să acționeze profesionist. Nu tolerăm utilizarea comentariilor insultătoare, 
vătămătoare, amenințătoare sau abuzive. Toți angajații trebuie să conștientizeze 
și să respecte diversitatea punctelor de vedere, a credințelor și valorilor tuturor 
colegilor noștri și trebuie să se abțină să profereze sau să comunice mai departe 
opinii despre subiecte delicate, precum cele legate de politică sau religie care nu 
au legătură cu locul de muncă, care afectează negativ locul de muncă sau care 
afectează capacitatea dumneavoastră sau a colegilor de a lucra. 

Compania interzice orice abuz, intimidare sau hărțuire ilegală de orice tip, inclusiv 
hărțuire emoțională, fizică sau sexuală. Dacă simțiți că ați fost hărțuit(ă) sau 
discriminat(ă), trebuie să contactați imediat managerul local sau un reprezentant 

local al departamentului de Resurse umane, pentru luarea de măsuri corective 
prompte. Rețineți că nu vom tolera represaliile împotriva niciunei persoane care 
expune o problemă sau face o plângere de hărțuire sau discriminare cu bună 
credință. Pentru mai multe informații despre acest subiect, vă rugăm să consultați 
Manualul angajatului.

Respectul pentru angajați include angajamentul nostru de a crea un loc de muncă 
sigur, lipsit de pericole, atât pentru oameni, cât și pentru mediu. Dacă aveți 
vreodată îngrijorări pentru sănătatea sau siguranța la locul de muncă, vă rugăm 
să contactați imediat managerul.

Definim „hărțuirea” ca orice formă de 

comportament verbal, non-verbal sau 

fizic nedorit, care are ca scop sau efect 

încălcarea demnității persoanei, în special 

când creează un mediu intimidant, ostil, 

înjositor, umilitor sau jignitor.

„Intimidarea la locul de muncă” 
înseamnă un comportament jignitor prin 
încercări de răzbunare, crud, răuvoitor 
sau umilitor de a afecta o persoană sau 
grupuri de angajați.

Tratați-i pe ceilalți cu respect, demnitate și politețe. Comportamentele care 
pot fi considerate drept hărțuire includ: 

 � comentarii sau glume jignitoare 
sau nepotrivite pentru locul de 
muncă

 � abuz
 � contact fizic sau gesturi nedorite 
 � crearea unui mediu de lucru ostil 

sau intimidant, inclusiv a unuia 
în care angajații pot fi îndemnați 
să se conformeze practicilor 
nepotrivite de lucru pentru „a se 
încadra” 

 � amenințări verbale sau fizice de 
orice fel 

 � imagini sau texte explicite, 
jignitoare necorespunzătoare 
pentru locul de muncă 

 � avansuri sexuale sau cereri de 
favoruri sexuale 

 � insulte rasiale sau etnice 

THE RIGHT RESULTS THE RIGHT WAY
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Siguranța la locul de muncă
Nu tolerăm consumul de droguri ilegale. Lucrul sub influența drogurilor ilegale 
sau a alcoolului poate crea condiții de muncă nesigure pentru dumneavoastră 
si cei din jurul dumneavoastră. Angajații care sunt martori sau bănuiesc că 
un coleg consumă droguri sau alcool în timpul programului de lucru ar trebui 
să contacteze managerul sau un reprezentant al departamentului de resurse 
umane. De asemenea, consultați Politica privind drogurile și alcoolul a brandului 
dumneavoastră sau Manualul angajatului pentru mai multe informații. 

Interzicem toate actele de violență și amenințările la locul de muncă. Deținerea 
de arme, inclusiv cuțite și arme de foc, este interzisă pe proprietatea Companiei. 
În cazul în care Compania stabilește că un angajat a acționat violent sau s-a 
comportat într-un mod amenințător sau nepotrivit, vor fi luate măsuri disciplinare 
corespunzătoare și pot fi contactate autoritățile corespunzătoare de aplicare a legii.

Raportați imediat managerului local orice comportament sau activitate care pune 
în pericol sănătatea și siguranța angajaților sau a locului de muncă. Dacă simțiți 
că dumneavoastră sau altcineva sunteți în pericol imediat, apelați la serviciile 
oferite de autoritățile locale/de urgență.

Raportați imediat managerului local 
orice comportament sau activitate care 
pune în pericol sănătatea și siguranța 
angajaților sau a locului de muncă. 
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MARELE ZID, CHINA

ÎMPOTRIVA MITEI 
ȘI CORUPȚIEI

Golden Gate, vă mulțumim pentru susținere #bridgepuns #powerpose 

GOLDEN GATE BRIDGE, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, S.U.A.
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Interzicerea mitei 
Politica noastră este de toleranță zero față de orice fel de mită sau corupție. 
Facem afaceri în întreaga lume și trebuie să respectăm o serie de legi care interzic 
strict oferirea, furnizarea sau autorizarea mitei de orice fel. Multe dintre aceste legi 
interzic, de asemenea, primirea de mită (sau de comisioane ilegale) în legătură cu 
desfășurarea activității noastre. Având în vedere domeniul de aplicare multinațional 
al acestor legi, politica Companiei este de a respecta ad literam spiritul tuturor 
legilor împotriva mitei aplicabile, inclusiv Legea S.U.A. privind practicile de corupție 
în străinătate (FCPA) și Legea contra mitei din Marea Britanie (UK Bribery Act 
2010). Datorită legilor complexe din acest domeniu, am creat o Politică globală 
împotriva mitei și corupției pentru a vă oferi instrucțiuni suplimentare cu privire la 
așteptările noastre de la toți angajații și terții cu privire la acest subiect. Cu toate 
acestea, următoarele principii ar trebui să servească drept ghid:

FURNIZAREA ȘI OFERIREA DE PLĂȚI NECORESPUNZĂTOARE: Niciun 
angajat nu poate furniza, oferi sau autoriza nimic de valoare unui funcționar 
guvernamental sau unui angajat din sectorul privat (de exemplu, vânzător, furnizor, 
contractor, client sau reprezentant) cu scopul de a obține sau păstra contracte 
sau de a obține influență, tratament favorabil sau orice alt avantaj pentru 
Companie. Această interdicție se extinde dincolo de plățile către funcționari 
guvernamentali și include plățile către reprezentanți ai unor companii private cu 
care colaborăm. 

Un „funcționar guvernamental” este orice persoană care acționează în calitate 
oficială, în numele oricărui guvern străin, agenție străină, departament străin, 
autoritate străină de reglementare sau instrumentare. Termenul este definit vag 
și include, de asemenea, angajații statului la nivel național sau local, candidații 
la o funcție politică, partidele politice, funcționarii din partidele politice, angajații 
întreprinderilor de stat (inclusiv companii aeriene naționale sau hoteluri deținute 
de stat) și angajații/reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale cvasi-publice 
sau internaționale, precum Organizația Națiunilor Unite și Crucea Roșie.

SOLICITAREA ȘI PRIMIREA DE PLĂȚI NECORESPUNZĂTOARE: De 
asemenea, angajaților companiei li se interzice să primească sau să solicite orice 
lucru de valoare de la terțe părți, cum ar fi vânzători, furnizori, contractori sau 
reprezentanți ai clienților. Se interzice efectuarea acestui lucru în mod direct sau 
indirect.

Niciun angajat nu poate fi mustrat pentru refuzul de a plăti o mită, indiferent de 
impactul negativ asupra încasărilor, vânzărilor sau altor aspecte ale afacerii. 
Costul și implicațiile dăunătoare ale mitei și corupției depășesc cu mult orice 
beneficii obținute pe termen scurt.

Încălcările legilor împotriva mitei, incluzând atât FCPA, cât și Legea împotriva 
mitei din Marea Britanie (UK Bribery Act), sunt foarte grave și pot duce la 
sancțiuni civile și penale pentru Companie, directori, reprezentanți și angajați. 
Aceste sancțiuni pot include amenzi importante și pedepse cu închisoarea pentru 
cei implicați.

Politica noastră este de toleranță zero 

față de orice fel de mită sau corupție. 
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Dosare și înregistrări precise
Toți angajații trebuie să înregistreze plățile și alte recompense în dosarele, 
înregistrările și conturile companiei de brand în mod prompt și cu nivel rezonabil 
al detaliilor. Nu pot fi create înregistrări necomunicate sau neînregistrate, 
indiferent de scop. Sunt interzise intrările false, înșelătoare, incomplete, imprecise 
sau artificiale din dosare. Nu puteți folosi fonduri personale pentru a obține ceea 
ce este interzis prin această politică și prin alte politici ale companiei.

Lucrul cu agenți terți
Legile împotriva mitei interzic companiei să angajeze agenți terți care să facă plăți 
corupte în numele companiei. Legile împotriva mitei incriminează un astfel de 
comportament nu numai în cazul în care compania știa, de fapt, despre un astfel 
de comportament, ci și în condițiile în care se poate concluziona rezonabil că 
aceasta știa sau ar fi trebuit să știe că aceste plăți se vor face.

Prin urmare, este imperativ ca fiecare dintre agenții terți să înțeleagă că sunt 
strict interzise darea sau primirea oricărui tip de mită (inclusiv plățile de facilitare, 
grăbire sau „ungere”) în numele nostru. Ca atare, toți agenții terți ai companiei, 
care acționează în numele nostru, trebuie să fie atent verificați și conștienți de 
așteptările Companiei în ceea ce privește respectarea legilor împotriva mitei, 
care includ semnarea unei Declarații împotriva mitei. Vă rugăm să colaborați 
cu responsabilul local pentru conformitate și etică pentru a obține Declarația 
împotriva mitei și pentru a vă asigura că toți agenții terți sunt verificați.

Termenul „agenți terți” include orice entitate sau individ care acționează în numele 
nostru, inclusiv agenți (de exemplu, agenți vamali, agenți imobiliari), contractori, 
consultați, companii de servicii corporative, servicii de contabilitate, agenții de 
publicitate sau firme de consultanță juridică.

Date fiind legile complexe în acest domeniu, vă rugăm să consultați Politica 
globală împotriva mitei și corupției și/sau să contactați responsabilul local pentru 
conformitate și etică.

Sunt interzise intrările false, înșelătoare, incomplete, imprecise sau 
artificiale din dosare. 
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INTEGRITATE 
FINANCIARĂ ȘI 

RAPORTARE

Ce aveți în meniu, OpenTable? #foodie #diningout 

BERLIN, GERMANIA

19 |  COD DE CONDUITĂ



 Codul de conduită al Priceline GroupCATEDRALA SF. VASILE, 

MOSCOVA

Raportare financiară, divulgarea  
informațiilor și controale interne
În calitate de companie publică listată la NASDAQ, trebuie să furnizăm toate 
informațiile publice, inclusiv informațiile financiare despre companie. Este 
important să raportăm cu precizie publicului informațiile financiare și alte 
informații despre Companie. Nerespectarea acestei cerințe ar putea duce la 
tragerea la răspundere a Companiei și, în anumite cazuri, a reprezentanților, a 
directorilor sau a angajaților Companiei și ar putea atrage pierderea încrederii 
investitorilor, analiștilor și altor părți în Companie. 

Declarațiile publice ale companiei, inclusiv comunicatele de presă și documentele 
publice, nu trebuie să conțină informații incorecte sau înșelătoare. Dosarele 
necesare pentru U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) trebuie să fie 
complete, transmise în timp util și în deplină conformitate cu cerințele SEC. 

Trebuie să ne asigurăm că întreaga Companie menține un sistem adecvat 
de controale interne și că tranzacțiile noastre sunt procesate în timp util, în 
conformitate cu principiile de contabilitate general acceptate (GAAP) sau 
cu alte principii locale sau legale aplicabile. Suntem responsabili pentru 
elaborarea și aderarea la un sistem de controale interne menit să ofere 
garanția rezonabilă că: 

 u  fiecare tranzacție a fost înregistrată în mod adecvat și a fost autorizată în 
mod corespunzător de către conducere;

 u  bunurile Companiei sunt protejate în mod corespunzător și folosite numai 
într-un mod compatibil cu autorizarea conducerii;

 u  fiecare tranzacție este înregistrată suficient de clar pentru a permite 
Companiei să dea seamă pentru activele și riscurile sale, precum și să 
pregătească declarațiile financiare în conformitate cu standardele contabile 
corespunzătoare. 

Fiecare angajat al Companiei trebuie să se asigure că dosarele și înregistrările 
noastre sunt corecte și că sistemul de controale interne este eficient și nu 
este ocolit. În legătură cu această cerință, toți angajații Companiei trebuie să 
obțină suficiente documente care să justifice tranzacțiile în care sunt implicați. 
Rapoartele și înregistrările falsificate, înșelătoare sau inexacte încalcă legea și ar 
putea duce la amenzi grave și chiar la pedeapsa cu închisoarea. 
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Dacă vi se cere să pregătiți, să prezentați sau să aprobați un contract, un 
document de plată sau orice alt document sau înregistrare a Companiei 
care nu reflectă cu exactitate tranzacția, trebuie să refuzați să faceți acest 
lucru și să raportați imediat acest comportament prin canalele stabilite în 
Raportare și investigație.

De asemenea, nu trebuie să cereți niciodată ca o terță parte (inclusiv un 
vânzător, furnizor, consultant sau altă terță parte) să prezinte o înregistrare 
care nu reflectă cu exactitate tranzacția.

Sunteți încurajat(ă) să expuneți orice problemă în cazul în care suspectați 
că alte persoane, intenționat sau neintenționat, subminează sau evită 
controalele interne. Rețineți că nu tolerăm represaliile împotriva niciunei 
persoane care expune o problemă cu bună credință. 

THE RIGHT RESULTS THE RIGHT WAY



Responsabilități suplimentare pentru directorii, reprezentanții și 
angajații implicați în procesul de dezvăluire a informațiilor
În plus, fiecare director, reprezentant sau angajat implicat în sistemul de 
dezvăluire din cadrul companiei trebuie să se familiarizeze cu și să respecte 
procedurile și metodele de control ale Companiei, precum și controalele 
interne privind raportările financiare, în măsura în care sunt relevante pentru 
responsabilitățile care îi revin. 

Fiecare persoană care are autoritate directă sau de supraveghere cu privire la 
documentele SEC sau la oricare dintre celelalte comunicări publice financiare ale 
Companiei trebuie să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura prezentări 
complete, corecte, exacte, oportune și ușor de înțeles, inclusiv să se consulte cu 
alți reprezentanți ai Companiei. 

Fiecare director, reprezentant sau angajat care este implicat în procesul de 
dezvăluire de către Companie trebuie:

 u  să se familiarizeze cu cerințele privind dezvăluirea aplicabile Companiei, 
precum și cu operațiunile de afaceri și financiare ale Companiei;

 u  să nu denatureze în cunoștință de cauză sau să îndemne pe alții să 
denatureze fapte despre Companie față de alte părți, inclusiv față de auditorii 
independenți, agenții guvernamentali de reglementare și organizațiile de 
autoreglementare;

 u  să revizuiască în mod corespunzător și să analizeze critic informațiile 
propuse spre dezvăluire, din punct de vedere al corectitudinii și caracterului 
exhaustiv (sau, după caz, să delege această sarcină altora).

Fiecare director, reprezentant sau angajat 

implicat în procesul de comunicare publică 

a companiei trebuie să se familiarizeze cu 

și să respecte controalele și procedurile de 

comunicare publică a companiei.
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CADOURI ȘI 
CONFLICTE DE 

INTERESE 

Un pas mic prin securitate, un salt enorm în nori #planespotting 

UN AEROPORT OARECARE, UNDEVA
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Codul de conduită al Priceline GroupSAMPAN ÎN PORTUL HONG KONG Codul de conduită al Priceline Group

Cadouri, divertisment și ospitalitate
Oferirea și primirea de cadouri de afaceri sau de ocazii de divertisment sunt 
modalități obișnuite de a consolida relațiile de afaceri și, cu unele restricții, 
acestea sunt practici de afaceri legale și acceptabile. 

Cu toate acestea, cadourile și ocaziile de divertisment nu ar trebui să compromită 
niciodată integritatea relațiilor de afaceri ale Companiei.

Acordați atenție relațiilor de afaceri cu funcționarii 
de stat. Deși acordarea de cadouri, ocazii de divertisment și ospitalitate către 
oricare parte poate ridica probleme, riscul este deosebit de semnificativ în cazul în 
care acestea sunt furnizate sau oferite funcționarilor de stat. Orice cadouri, ocazii 
de divertisment sau ospitalitate furnizate sau oferite în interacțiunea cu statul sau 
cu funcționarii de stat necesită o autorizare în prealabil din partea departamentului 
Juridic și trebuie să respecte strict Politica globală împotriva mitei și corupției și 
Politica privind cadourile și divertismentul.

În general, politica noastră este că angajații Companiei pot da și primi cadouri de 
afaceri sau activități de divertisment corecte în contextul colaborării cu furnizorii 
și alte entități non-guvernamentale, cu condiția ca toate aceste cadouri sau ocazii 
de divertisment să fie nominale ca valoare și ar trebui:

 u să fie consecvente cu practicile de afaceri obișnuite, acceptate;

 u să aibă o frecvență care să nu fie nici excesivă, nici nerezonabilă;

 u  să nu fie de un fel care ar putea fi interpretat ca plată sau despre care s-ar 
putea considera că influențează sau recompensează o anumită decizie sau 
acțiune;

 u  să nu fie sub formă de titluri de valoare, în numerar, echivalent în numerar 
sau similar (de exemplu, card cadou, voucher sau alte tipuri de cupoane);

 u să nu încalce legea în vigoare;

 u să nu aducă prejudicii de imagine Companiei dacă sunt divulgate public.

Există excepții și avertismente privind aceste declarații generale referitoare la 
cadouri și divertisment. Pentru mai multe informații, instrucțiuni și restricții, vă 
rugăm să consultați Politica privind cadourile și divertismentul.

„Valoarea nominală” este 

considerată, în general, a fi 

mai mică de 100 USD/EUR sau 

echivalentul în moneda locală.

Fiți atent(ă) la încercările de a face sau de a cere plăți:

 �  în alte valute decât cele specificate în factura, contractul sau jurisdicția 

unde serviciile vor fi prestate;

 � către sau din alte țări care nu au nicio legătură evidentă cu afacerea;

 � în numerar sau echivalent de numerar;

 � de către sau către cineva care nu este parte la tranzacție;

 � din sau către un alt cont decât contul normal pentru relația de afaceri; 

 � cu cecuri sau polițe multiple;

 � atunci când observați că sunt plăți suplimentare;

 �  atunci când sunt implicați intermediari inutili sau necunoscuți, cu 

excepția cazului când rolul acestor intermediari vă este clar;

 � cu complicații inutile sau fără un scop de afaceri legal evident;

 � care implică țări sau părți cu risc mare.

Dacă întâlniți oricare dintre aceste indicii, ar trebui să raportați problemele 
managerului dumneavoastră sau departamentului Juridic.

Dacă nu sunteți sigur(ă), întrebați înainte de a acționa!

THE RIGHT RESULTS THE RIGHT WAY
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Activități de spălare a banilor
Ne angajăm să respectăm toate legile, regulile și reglementările privind combaterea 
spălării de bani. Spălarea de bani este procesul de acoperire a fondurilor ilicite sau de 
a le face să pară ca fiind legale. Trebuie să luați măsuri pentru a vă asigura că facem 
afaceri numai cu vânzători, furnizori, antreprenori și clienți cinstiți, implicați în activități 
de afaceri legale, cu fonduri care vin din surse legale.

Ar trebui, de asemenea, să evitați angajarea în orice tranzacție care este 
structurată într-un mod care poate fi privit ca ascunzând un comportament ilegal 
sau o natură ilegală a activităților sau a bunurilor implicate în tranzacție. Dacă 
suspectați că o tranzacție în care suntem implicați poate prezenta o problemă 
legată de spălare de bani, vă rugăm să contactați imediat departamentul Juridic 
sau responsabilul local pentru conformitate și etică.

Conflictele de interese
În calitate de angajați, avem responsabilitatea de a acționa mereu în cel mai bun 
interes al Companiei. Această responsabilitate include evitarea conflictelor de 
interese reale sau aparente, care apar atunci când interesele noastre personale, 
sociale sau financiare interferează sau numai par să interfereze cu interesele 
Companiei. Angajații, reprezentanții și directorii au datoria față de Companie de 
a îi promova interesele de afaceri atunci când au ocazia să o facă. Mai jos sunt 
câteva exemple comune de conflicte potențiale de interese:

Alte locuri de muncă
Având un alt doilea loc de muncă, este posibil să fie afectată capacitatea 
dumneavoastră de a acționa în cel mai bun interes al companiei sau 
productivitatea dumneavoastră poate fi redusă, mai ales dacă al doilea loc de 
muncă este la un competitor al grupului sau dacă orele de program se suprapun 
cu ziua de muncă din cadrul companiei.

Un alt loc de muncă nu înseamnă numai un loc de muncă în afara orelor de program, 
ci se referă și la servicii profesionale sau de consultanță care se pot desfășura în 
timpul zilei lucrătoare. Acest lucru încalcă politica referitoare la folosirea resurselor 
Companiei (inclusiv timpul din cursul programului de lucru) pentru afaceri care nu 
aparțin Companiei.

Dacă vă gândiți să vă luați un al doilea loc de muncă în afara Companiei, vă 
rugăm să vă consultați mai întâi cu managerul dumneavoastră pentru a fi sigur(ă) 
că nu reprezintă un conflict de interese.

Oportunități corporative
Angajații, reprezentanții și directorii nu au voie să folosească o oportunitate de 
afaceri (sau să direcționeze o terță parte către o oportunitate de afaceri) care este 
descoperită prin folosirea bunurilor, informațiilor sau poziției lor în Companie, 
cu excepția cazului în care Compania a avut acea oportunitate și a refuzat-o. 
În general, nu aveți voie să folosiți bunurile, informațiile sau poziția în companie 
pentru un câștig personal sau pentru a concura împotriva Companiei.

Uneori, este dificil să se tragă o linie între oportunitățile personale și cele 
ale Companiei și, în anumite activități, pot să apară oportunități atât pentru 
dumneavoastră, cât și pentru Companie. Vă rugăm să vă consultați cu managerul 
dumneavoastră înainte de a folosi bunurile, informațiile sau poziția dumneavoastră în 
Companie într-o manieră care nu este exclusiv în interesul Companiei.

Spălarea de bani este procesul de 

acoperire a fondurilor ilicite sau de  

a le face să pară ca fiind legale.

24 |  COD DE CONDUITĂ



Afilieri externe și interese financiare
Trebuie să vă asigurați că afilierile, activitățile și interesele financiare personale nu intră 
în conflict cu obligațiile față de interesele Companiei.

Exceptând capitalul neesențial deținut în acțiuni, angajații nu pot deține interese 
financiare într-o companie concurentă sau furnizoare a Booking Holdings fără aprobare 
din partea responsabilului global pentru Conformitate și etică sau din partea directorului 
departamentului Juridic. 

Angajații nu pot să dețină funcții într-un consiliu de administrație (de conducere/
de supraveghere) (sau în orice alt tip de autoritate sau organism similar) al oricărei 
organizații care furnizează bunuri sau servicii Companiei sau care este un competitor al 
Companiei, fără a avea aprobarea reprezentantului global pe probleme de Conformitate 
și etică sau al directorului departamentului Juridic.

Relații personale și familiale
Trebuie să evitați situațiile în care relațiile personale sau familiale sunt în conflict 
sau par a fi în conflict cu obligația de a acționa oricând în cel mai bun interes al 
Companiei. Anumite relații personale pot:

 u  afecta judecata independentă a angajaților;

 u  crea probleme morale angajaților;

 u duce la acuzații de conflict de interese sau chiar de hărțuire sexuală;

 u crea aparența incorectitudinii;

 u avea ca rezultate favoritisme sau nepotisme.

Angajații nu trebuie să fie implicați direct sau indirect în orice relație de management 
și nu trebuie să aibă posibilitatea de a analiza sau influența statutul de angajat, 
evaluarea la locul de muncă, remunerarea ori beneficiile sau orice alte condiții de 
muncă ale persoanelor cu care au o relație personală. 

„Relații personale” conform Codului sunt relațiile care se extind dincolo de nivelul 
relațiilor profesionale. Printre relațiile personale se numără:

 u  relațiile de familie sau familiale (frați, părinți/copii, soț/soție, soț de facto, 
partener, veri, nepot, nepoată, mătușă, unchi, bunici, nepoți sau relații 
dobândite prin căsătorie, precum cea de cumnat sau cumnată);

 u relații amoroase și/sau relații sexuale; sau

 u alte relații de prietenie sau alte relații de apropiere.

Ar trebui să nu participați la luarea de decizii sau să influențați deciziile legate de 
relația de afaceri dintre companie și familie sau rudele apropiate. Selectăm vânzătorii, 
furnizorii și partenerii de afaceri și, de asemenea, luăm decizii de angajare pe baza 
calificării, și nu pe baza relațiilor de familie sau a relațiilor personale.

În acest sens, capitalul neesențial deținut în acțiuni este definit ca 
interese cu valoare de cel mult 100.000 USD și constituie mai puțin de 
1% din echitatea totală a unei companii publice sau a unei companii 
private.

Compania se așteaptă ca angajații să își 
asume responsabilitatea de a se asigura că 
nu se implică în relații care afectează locul 
de muncă sau care au consecințe negative 
pentru acesta. 
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Nu este acceptabil din partea angajaților Companiei să obțină beneficii incorecte din 
tranzacțiile de afaceri cu oricine cu care aveți o relație personală ca urmare a pozițiilor 
acestora în cadrul Companiei. Consultați Politica privind relațiile personale la locul 
de muncă pentru mai multe informații despre acest subiect.

În cele din urmă, este important să înțelegeți că, atunci când circumstanțele se 
modifică, o situație care nu prezenta un conflict de interese poate prezenta un 
conflict de interese mai târziu. Sunteți obligat(ă) să oferiți informații cu privire la orice 
situație care prezintă un conflict de interese potențial sau real sau care prezintă un 
conflict de interese aparent. În cazul în care vi se aduce la cunoștință o situație care 
poate prezenta un conflict de interese, completați un formular privind divulgarea 
conflictelor de interese sau discutați problema cu managerul dumneavoastră ori cu 
responsabilul pentru conformitate și etică.

În multe cazuri, conflictul poate fi rezolvat sau atenuat prin luarea unor măsuri și/sau 
efectuarea unor controale simple. Activități politice și caritabile

Angajații sunt liberi să se implice în procesul politic și în activități caritabile. Totuși, 
trebuie să faceți aceste lucruri în timpul liber și folosind resursele proprii. Nu este 
corect să folosiți bunurile, timpul sau echipamentele Companiei pentru activitățile 
personale. În plus, angajații trebuie să participe în activități politice sau caritabile în 
nume propriu, și nu ca reprezentanți ai angajatorului.

Compania se poate angaja în probleme politice publice, legate de interesele 
Companiei și poate, cu aprobarea Consiliului de administrație sau a 
reprezentantului acestuia, să facă donații politice și caritabile în măsura în care 
legea sau politicile interne o permit.

Respectăm toate legile cu privire la lobby și poate angaja personal sau lobby-
iști profesioniști pentru a lucra pe lângă funcționarii statului în numele Grupului. 
Compania interzice participarea în orice activități de lobby în numele său sau 
al oricărei Companii Booking Holdings fără autorizarea specială din partea 
directorului juridic al Booking Holdings.

„Relații personale” conform Codului sunt relațiile care se extind 

dincolo de nivelul relațiilor profesionale. Printre relațiile personale se 

numără:

 �  relațiile de familie sau familiale (frați, părinți/copii, soț/soție, soț 

de facto, partener, veri, nepot, nepoată, mătușă, unchi, bunici, 

nepoți sau relații dobândite prin căsătorie, precum cea de cumnat 

sau cumnată);

 � relații amoroase și/sau relații sexuale; sau

 � alte relații de prietenie sau alte relații de apropiere.

Angajații trebuie să evite relațiile, investițiile sau oportunitățile în care 
interesele personale intră în conflict cu cele mai bune interese ale 
Companiei. În cazul în care considerați că este dificil să luați o decizie de 
afaceri corectă și imparțială în numele Companiei, deoarece aveți interese 
personale competitive, ar trebui să vă consultați imediat cu managerul, un 
membru al departamentului Resurse umane și/sau responsabilul pentru 
conformitate și etică pentru a rezolva situația.

THE RIGHT RESULTS THE RIGHT WAY
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CONCURENȚĂ 
CORECTĂ/ANTITRUST

Uneori, trebuie să luați pur și simplu o pauză și să mergeți să vedeți zidul #wallofchina

MARELE ZID, BEIJING, CHINA
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Concurență corectă/Antitrust 
Credem că o concurență onestă și corectă este bună pentru toată lumea și 
aduce la suprafață ce este mai bun în noi toți, inclusiv în ceea ce îi privește pe 
competitorii noștri și, de aceea, este devotat unei concurențe oneste și corecte 
pe piață. 

În majoritatea țărilor din lume, afacerile noastre se supun legilor privind 
concurența. Aceste legi au scopul de a promova o concurență corectă prin 
interzicerea activităților care restrâng sau interzic într-un mod nerezonabil 
concurența. Legile cu privire la concurență se aplică unor numeroase aspecte 
ale afacerii noastre, inclusiv activităților de vânzări, marketing, achiziționare, 
contractare, fuzionare și achiziții. Aceste legi interzic sau restricționează în mod 
specific aranjamentele și acordurile anti-concurență pentru: 

 u aranjarea, coordonarea sau controlul prețurilor; 

 u facilitarea de licitații aranjate sau false; 

 u alocarea sau împărțirea clienților, teritoriilor sau piețelor; 

 u limitarea concurenței cu alți jucători de pe piață; 

 u  distribuirea de informații competitorilor cu privire la prețuri, profituri sau 
marjele de profit; 

 u diviziunea sau alocarea piețelor, teritoriilor sau clienților; 

 u  schimbul reciproc sau distribuirea de informații nepublicate cu privire la 
prețuri sau orice alte informații competitive cu un competitor.

Deși spiritul acestor legi cu privire la concurență este clar, aplicarea lor în situații 
specifice poate fi destul de complexă. În multe jurisdicții, inclusiv în S.U.A. și UE, 
încălcarea legilor concurenței poate conduce la sancțiuni civile majore și plata 
unor daune, precum și la amenzi și pedepse cu închisoarea pentru cei implicați 
în infracțiuni. Dacă aveți întrebări cu privire la modalitatea în care legile antitrust 
și cele referitoare la concurență sunt aplicate în cazul unei situații specifice, 
consultați Politica și instrucțiunile globale privind concurența și cereți sfatul 
departamentului Juridic înainte de a acționa.

COMERȚ 
INTERNAȚIONAL

Ne angajăm să concurăm corect și onest pe piață. 
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COMERȚ 
INTERNAȚIONAL

Ne facem prieteni peste tot în lume #nofilter #vibrantsoul 

HOLI FESTIVAL, JAIPUR, INDIA
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Comerț internațional 
Datorită naturii internaționale a afacerilor Booking Holdings, ne supunem legilor 
și obiceiurilor din numeroasele țări în care ne desfășurăm activitatea. Ca atare, 
avem responsabilitatea de a înțelege și de a respecta toate legile aplicabile în 
aceste țări. Contactați departamentul Juridic imediat dacă legile locale par a fi în 
conflict cu principiile cuprinse în acest Cod sau cu legile țării de reședință sau în 
care compania de brand își are sediul.

Țări și părți restricționate
Respectăm embargourile și sancțiunile comerciale aplicabile, inclusiv restricțiile 
menținute de S.U.A., UE, ONU, Țările de Jos, Singapore și Marea Britanie (sau a 
altor legi aplicabile). Aceste legi interzic tranzacționarea cu țări, guverne, companii 
și persoane supuse restricțiilor.

În baza acestor legi, pot apărea probleme în relațiile cu vânzători, furnizori, alți 
parteneri de afaceri și clienți. Menținem instrucțiuni interne cu privire la activitățile 
permise în diferite țări care sunt supuse sancțiunilor. Dacă aveți întrebări, ar trebui 
să contactați departamentul Juridic sau responsabilul global pentru conformitate 
și etică pentru mai multe instrucțiuni.

Importuri și exporturi
Dacă funcția dumneavoastră presupune trimiterea sau primirea de bunuri, cum 
ar fi echipamente IT, software, materiale promoționale sau alte echipamente 
peste graniță, aveți obligația să cunoașteți și să înțelegeți legile aplicabile cu 
privire la import și export (mai ales pe cele care privesc utilizarea dublă/bunurile 
militare). Aceste legi se aplică transferurilor din interiorul Booking Holdings, dar 
și transferurilor către terțe părți, cum ar fi distribuitori, licențiatori și furnizori. 
Companiile sau persoanele care nu respectă legile cu privire la controlul 
importului sau exportului pot fi subiectul unor sancțiuni civile și/sau penale grave. 

Încălcarea oricăror restricții cu privire la comerț poate conduce la sancțiuni 
civile severe și la plata unor daune, precum și la plata unor amenzi și 
pedepse cu închisoarea în cazul unor procese penale pentru orice angajat, 
reprezentant sau director implicat.

Legile cu privire la comerțul internațional pot fi dificile și complexe. Dacă 
lucrați într-un departament care are de a face cu aceste legi, trebuie să 
consultați departamentul Juridic înainte de a lua decizii care pot încălca 
legislația internațională sau legile S.U.A. care guvernează afacerile 
internaționale.

Dacă nu sunteți sigur(ă), întrebați înainte de a acționa!

THE RIGHT RESULTS THE RIGHT WAY
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TRANZACȚII PE BAZA 
INFORMAȚIILOR DIN 

INTERIOR
Fotografie cu acțiune pe bicicletă obligatoriu #iloveamsterdam #amsterdamstyle 

AMSTERDAM, OLANDA
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Tranzacții pe baza informațiilor  
din interior
Interzicem cu strictețe tranzacțiile pe baza informațiilor din interior. Legile cu privire 
la tranzacțiile bazate pe informații din interior interzic persoanelor să achiziționeze 
titluri de valoare ale unei companii sau să profite în orice alt mod, dacă dețin 
informații importante, fără caracter public, despre respectiva companie. Legile 
interzic, de asemenea, divulgarea oricăror informații importante, fără caracter 
public, către alte persoane („ponturi”), care apoi fac tranzacții sau profită în alt fel de 
informațiile divulgate. 

Angajații noștri trebuie să fie precauți și să nu facă niciodată, direct sau indirect, 
tranzacții cu titlurile de valoare ale Booking Holdings sau cu titlurile de valoare ale 
oricărei alte companii tranzacționate public pe baza unor informații confidențiale sau 
fără caracter public. În plus, ar trebui să nu divulgați niciodată și să nu transmiteți 
informații confidențiale ale Companiei, care pot fi în posesia dumneavoastră, cu 
excepția cazului când sunteți autorizat(ă) să faceți acest lucru. 

Informațiile importante includ informații care pot avea un efect semnificativ asupra 
prețului acțiunilor. O informație este importantă și dacă este probabil ca o persoană 
rezonabilă să o considere importantă în luarea unei decizii cu privire la o investiție, 
inclusiv: 

 u informații confidențiale cu privire la preț; 

 u informații confidențiale cu privire la afaceri; 

 u informații confidențiale cu privire la concurență; 

 u rezultate financiare care nu au fost făcute publice; 

 u contracte importante noi sau pierdute; 

 u schimbări majore în conducere; 

 u investigații guvernamentale (inclusiv raiduri inopinate); 

 u procese în așteptare sau înțelegeri legale importante; 

 u potențiale fuziuni, achiziții sau vânzări de companii; 

 u produse sau oferte noi și importante. 

În aceste situații, mizele sunt mari, iar nerespectarea prevederilor legale poate avea 
ca rezultat amenzi mari sau pedeapsa cu închisoarea. Dacă aveți întrebări cu privire 
la acest subiect, discutați cu departamentul Juridic și consultați Politica privind 
tranzacțiile bazate pe informații privilegiate înainte de a cumpăra sau a vinde 
titluri de valoare ale Booking Holdings.Angajații noștri trebuie să fie precau

ți și să nu 

facă niciodată, direct sau indirect, tranzacții cu 

titlurile de valoare ale Booking Holdings sau 

cu titlurile de valoare ale 
oricărei alte companii 

tranzacționate public pe baza unor informații 

confidențiale sau fără caracter public. 
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Codul de conduită al Priceline Group

CONFIDENȚIALITATE 
ȘI SECURITATEA 

DATELOR

Codul de conduită al Priceline Group

Nu toți cei care se plimbă se pierd #wanderlust #lostboy #adventureislife

TEMPLUL HTILOMINO, BAGAN, MYANMAR
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Confidențialitate și securitatea  
datelor
Colectăm și procesăm milioane de informații personale ale clienților, inclusiv 
nume, informații cu privire la cardul de credit, adrese de e-mail și trasee de 
călătorie. Clienții noștri ne transmit informațiile lor personale și se așteaptă 
ca noi să le protejăm în mod corespunzător împotriva folosirii ilegale și/sau a 
procesării neautorizate. În consecință, Booking Holdings și toate filialele sale 
respectă legile aplicabile cu privire la confidențialitatea și securitatea datelor, 
precum și Politicile privind confidențialitatea și securitatea datelor atunci când 
colectează, procesează și gestionează informațiile personale ale clienților, 
precum și informațiile personale ale angajaților și ale unor terțe părți. Angajații 
trebuie să asigure mereu confidențialitatea și securitatea tuturor informațiilor 
personale care le-au fost încredințate, cu excepția cazurilor în care divulgarea 
acestor informații este autorizată sau mandatată legal. 

Protejarea informațiilor personale 
ale clienților
Vom respecta următoarele principii în ceea ce privește protejarea informațiilor 
personale ale clienților:

1   
NOTIFICARE ȘI DEZVĂLUIRE – Vom notifica și vom dezvălui clienților 
noștri, prin intermediul Politicilor de confidențialitate, momentul și 
modalitatea în care informațiile personale ale acestora vor fi colectate și 
procesate; 

2   
SCOP – Vom colecta doar cantitatea minimă de informații personale 
ale clientului, necesară pentru atingerea scopului; vom folosi informațiile 
personale ale clientului doar în scopurile declarate și în niciun alt scop 
pentru care nu avem consimțământul și vom păstra informațiile personale 
ale clientului nu mai mult timp decât este necesar pentru aceste scopuri 
sau pentru a respecta cerințele aplicabile; 

3   
CONSIMȚĂMÂNT – Vom dezvălui informațiile personale ale clienților 
către terți doar în scopul gestionării tranzacțiilor respective sau după cum 
suntem autorizați ori ca urmare a unei cerințe legale sau de afaceri care 
prevalează; 

4   
SECURITATE – Vom utiliza mijloacele de protecție corespunzătoare 
pentru a proteja informațiile clienților împotriva utilizării necorespunzătoare 
sau accesului și procesării neautorizate; 

5   
 ACCES – Vom asigura clienților acces la informațiile personale în mod 
rezonabil și vom opera modificări, dacă astfel de informații sunt incorecte; și 

6  
  RESPONSABILITATE – Ne asumăm responsabilitatea pentru principiile 
stabilite mai sus.

Protejarea informațiilor personale 
ale angajaților
Facem eforturi deliberate și armonizate pentru a asigura confidențialitatea și 
siguranța informațiilor angajaților noștri. 

Angajații care au acces la sau lucrează cu informațiile personale ale colegilor 
noștri au responsabilitatea de a gestiona aceste informații personale într-un mod 
corect și de a lua precauțiile necesare pentru a păstra confidențialitatea acestora 
în conformitate cu politicile noastre cu privire la confidențialitatea și securitatea 
datelor. 

Dacă aveți întrebări cu privire la acest subiect sau doriți să raportați orice 
încălcare potențială a securității datelor personale, vă rugăm să consultați 
Politicile cu privire la securitatea datelor sau să contactați managerul, 
departamentul Juridic și/sau responsabilul pentru securitate.
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PROTEJAREA 
ACTIVELOR 
COMPANIEI

 „Oamenii nu pleacă în călătorii, călătoriile poartă oamenii.” - John Steinbeck #takingatraingoinganywhere

GARA CENTRALĂ DIN VARȘOVIA, POLONIA
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Protejarea activelor Companiei 
Toți angajații, reprezentanții și directorii trebuie să protejeze activele Companiei și 
să asigure folosirea eficientă a acestora. Activele Companiei includ resurse cum 
ar fi produse de birotică, echipamente (laptop-uri, telefoane mobile etc.), sisteme 
de comunicație și vehicule, precum și informații private, resurse financiare, dosare, 
înregistrări și documente ale Companiei.

Active fizice
Angajații trebuie să folosească activele Companiei cu responsabilitate și să 
evite folosirea incorectă, defectarea sau furtul activelor aflate în proprietatea 
acesteia. Deși activele Companiei trebuie folosite exclusiv în scopuri de afaceri, 
aceasta permite în general folosirea de către angajați, în scop personal și în 
limite rezonabile, a resurselor electronice, inclusiv a telefoanelor, computerelor, 
conexiunilor la internet, poștei vocale și e-mailurilor. 

Anumite departamente și sedii din țări diferite pot implementa politici mai restrictive 
cu privire la folosirea resurselor Companiei în scop personal, de aceea vă rugăm 
să întrebați managerul sau directorul departamentului dacă aveți voie să folosiți 
resursele companiei pentru un asemenea scop.

Dacă folosirea personală limitată este permisă în departamentul dumneavoastră, 
acest lucru ar trebui să se facă pe termen scurt și în mod ocazional și nu trebuie 
să interfereze cu munca dumneavoastră sau cu responsabilitățile pe care le aveți 
în cadrul Companiei. În limitele legii aplicabile, Compania își rezervă dreptul de a 
monitoriza și de a accesa comunicările angajaților făcute prin intermediul sistemelor 
Companiei. 

Informații private
Obligația noastră de a proteja activele Companiei include și protejarea 
informațiilor private ale Companiei. Acestea includ toate proprietățile intelectuale, 
cum ar fi codurile software, patentele, secretele comerciale, planurile de afaceri, 
drepturile de autor și mărcile. 

Informațiile private ale Companiei sunt confidențiale și publicarea neautorizată sau 
incorectă a acestora poate avea un impact negativ asupra succesului nostru viitor. 
Nu ar trebui să divulgați informații private fără a avea autorizarea corespunzătoare 
și fără a semna un acord de confidențialitate cu departamentul Juridic. Obligația 
dumneavoastră de a păstra confidențialitatea informațiilor private ale Companiei 
continuă și după terminarea contractului dumneavoastră de angajare în cadrul 
Companiei.

Nu ar trebui să divulgați informații private fără a avea autorizarea corespunzătoare și fără a semna un acord de confidențialitate cu departamentul Juridic.
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Respectarea proprietății intelectuale  
a altor părți
Vom respecta drepturile de proprietate intelectuală ale terților și nu va încălca sau 
utiliza incorect în mod intenționat proprietatea intelectuală a altor părți.

În majoritatea cazurilor, dacă dorim să utilizăm proprietatea intelectuală a altei 
persoane sau companii, trebuie să o cumpărăm sau să achiziționăm o licență 
pentru a o utiliza. Vă revine responsabilitatea de a stabili dacă deținem sau avem 
dreptul să utilizăm proprietatea intelectuală pe care doriți să o folosiți. Dacă nu 
sunteți sigur(ă), discutați cu managerul departamentului sau departamentul Juridic. 

Dacă deținem licență pentru a utiliza proprietatea intelectuală a altei companii 
sau persoane, trebuie să respectați limitările prevăzute în licență, precum și 
instrucțiunile de utilizare sau alte restricții indicate de proprietar.

Administrarea înregistrărilor
Fiecare dintre noi are responsabilitatea de a crea și menține înregistrări și 
corespondență de afaceri corecte. Compania ia decizii importante de afaceri 
bazate pe înregistrări create în întreaga organizație, iar acuratețea acestora este 
vitală. Exemple obișnuite de înregistrări de afaceri includ:

 u rapoarte de cheltuieli;
 u facturi;
 u fișe de pontaj; 
 u rapoarte financiare;
 u dosare de personal;
 u planuri de afaceri;
 u contracte;
 u liste de clienți.

Toate înregistrările trebuie păstrate și distruse conform Politicii companiei de 
brand privind păstrarea înregistrărilor. Nu distrugeți niciodată înregistrări pentru a 
ascunde posibile greșeli sau pentru a împiedica o anchetă. 

În cazul unei dispoziții legale de protejare a documentelor ca urmare a unui 
proces sau a unei investigații, suspendați orice activitate de distrugere a 
documentele și discutați cu departamentul Juridic înainte de a continua cu distrugerea 
oricăror înregistrări de afaceri care au legătură cu respectiva dispoziție legală. 

Dacă aveți întrebări privind gestionarea și eliminarea corespunzătoare a 
înregistrărilor Companiei, trebuie să consultați managerul sau departamentul Juridic.

Nu distrugeți 
niciodată 
înregistrări 
pentru a ascunde 
posibile greșeli sau 

pentru a împiedica 

o anchetă. 
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PODURI ÎN MANCHESTERCodul de conduită al Priceline Group

COMPORTAMENT 
CORECT 

10.000 de leghe sub mări! #underthesea #familyvacay #familyfun

MAREA BARIERĂ DE CORALI, QUEENSLAND, AUSTRALIA
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Codul de conduită al Priceline Group

Comportament corect 
Nu căutăm avantaje competitive prin practici de afaceri ilegale sau neetice. Trebuie 
să vă străduiți să procedați corect în relațiile cu clienții, furnizorii de servicii, furnizorii, 
competitorii și angajații din celelalte companii de brand. Nu trebuie să beneficiați 
de avantaje incorecte prin manipulare, înșelătorie, mușamalizare, abuz de informații 
privilegiate sau denaturarea evenimentelor importante. 

Aflarea informațiilor despre competitori reprezintă o bună practică de afaceri, dar 
trebuie desfășurată în mod corect și în conformitate cu toate legile și reglementările din 
S.U.A. și din străinătate. Trebuie să căutați informații competitive numai atunci când 
aveți motive rezonabile să credeți că primirea și utilizarea acestora sunt legale. 

Informațiile privind competitorii includ orice informație asociată cu mediul competitiv 
sau cu produsele, serviciile, piețele, prețurile sau planurile de afaceri ale unui 
competitor. Sursele legale de informații privind competitorii includ informațiile publice, 
cum ar fi știrile, sondajele din domeniu, informațiile prezentate de competitori în 
conferințe și informațiile disponibile în mod public pe internet. 

Puteți afla informații competitive în mod corespunzător de la alte persoane, (cu excepția 
cazului când acestora le este interzis să ofere informații) prin obținerea unei licențe de 
utilizare a informațiilor sau prin achiziționarea informațiilor.

Nu căutați și nu utilizați niciodată: 

 � informații obținute prin mijloace neetice, cum ar fi „trasul cu 

urechea” sau primirea neintenționată a unui e-mail de la sau 

despre o parte terță; 

 � informații private ale terților; 

 � Informații obținute în schimbul unor compensații, oportunități 

de angajare, cadouri sau a altor bunuri sau servicii de valoare; 

 � informații private despre un fost angajator solicitate de la un 

angajat nou; sau 

 � informații care conțin date tehnice sau de inginerie care pot fi 

protejate de legile privind secretele comerciale.
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COMUNICĂRI PE 
REȚELELE SOCIALE 

ȘI PUBLICE 
Camera mea cu vedere #airplanemode #windoseat 

LA BORD
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Codul de conduită al Priceline Group

Codul de conduită al Priceline Group

AL KHAZNEH PE TIMP DE 

NOAPTE, PETRA, IORDANIA

GOLDEN TEMPLE DIN ARMRITSAR, INDIA

Rețelele sociale
Angajații trebuie să acționeze în baza unor criterii corecte când postează informații 
despre Companie oriunde pe internet, inclusiv pe bloguri, rețele de socializare și 
site-uri de socializare publice, cum ar fi Facebook și LinkedIn. În general, nu ar 
trebui să scrieți pe bloguri sau să postați despre Companie, cu excepția cazului 
în care sunteți un purtător de cuvânt oficial al Companiei. Dacă aveți autorizare, 
comentariile trebuie să fie decente și să nu conțină limbaj vulgar, înjositor sau 
jenant. Postările nu trebuie să includă informații private sau informații confidențiale 
cu privire la performanțele, planurile de afaceri, prețurile Companiei etc.

Uz personal
Deoarece respectăm dreptul la viață privată al angajaților noștri, în general, nu ne 
interesează ce fac angajații în timpul liber, cu excepția cazului în care activitățile 
din timpul liber le diminuează performanțele profesionale sau ne amenință 
reputația ori interesele de afaceri legale. 

Ar trebui să aveți grijă mai ales când participați la discuții online care au ca 
subiect Booking Holdings sau compania de brand sau care sunt postate folosind 
echipamentele sau rețeaua Companiei. Trebuie să fiți conștient(ă) că a lua o poziție 
publică online împotriva intereselor Companiei ar putea să genereze un conflict și 
poate avea repercusiuni disciplinare. 

Deși toți avem dreptul să ne exprimăm punctele de vedere și opiniile, sunteți 
personal responsabil(ă) în ceea ce privește comentariile publice pe care le postați 
pe internet. În conformitate cu legea aplicabilă, Compania poate să monitorizeze 
mijloacele de socializare și alte site-uri de pe internet pentru a se asigura că 
postările nu vor influența negativ imaginea Companiei sau nu vor deteriora reputația 
acesteia. 

Consultați Politica privind rețelele sociale pentru mai multe detalii și dacă aveți 
întrebări despre acest subiect. 

Comunicarea cu publicul, 
investitorii și mass-media
Am numit purtători de cuvânt care să ia cuvântul în numele companiei, iar 
angajații neautorizați trebuie să se abțină de la acest lucru. Toate anchetele, 
întrebările din partea mass-media și solicitările de interviuri ar trebui să fie 
direcționate imediat către echipa de relații publice a companiei de brand sau 
către departamentul Juridic. Pentru mai multe detalii, consultați Politica și 
recomandările corporative privind comunicările.

Sunteți 
personal 
responsabil(ă) 
de comentariile 
publice pe care 
le postați pe 
internet. 
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CONCLUZIE

Ultima zi în paradis #canaryisles #sunsetgram #horizon 

SANTA CRUZ CITY, INSULELE CANARE
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Codul de conduită al Priceline Group

Trebuie să colaborăm pentru a promova un comportament corect și etic și pentru 
a ne asigura că obținem întotdeauna rezultate corecte într-un mod corect. Pentru 
a atinge acest scop, trebuie să ne străduim să asigurăm respectarea literei și a 
spiritului acestui Cod. Amintiți-vă întotdeauna următoarele: 

 u  Folosiți resursele disponibile ale Companiei cum ar fi Manualul Angajatului și 
alte Politici. 

 u Raportați cu promptitudine dacă suspectați încălcări ale legii sau ale Codului. 

 u Încurajați colegii să se dedice unor standarde etice înalte. 

 u  Când aveți dubii, întrebați înainte de a acționa!

Derogare/Conflict cu alte politici
Pot exista circumstanțe rare sau neprevăzute când trebuie adoptată o excepție 
de la prevederile impuse de acest Cod. În aceste situații limitate, numai Consiliul 
de administrație poate face derogare de la una dintre prevederile acestui Cod. 
Compania vă va informa cu promptitudine cu privire la orice derogări, conform legii. 

În cazul unui conflict între prevederile Codului și cele din alte politici ale Grupului 
sau Companiei (inclusiv din Manualul Angajatului), vor prevala prevederile și 
principiile din acest Cod. În eventualitatea unui asemenea conflict, departamentul 
Juridic și/sau responsabilul local pentru conformitate și etică este investit cu 
autoritatea principală de a interpreta în ce modalitate acest Cod se aplică la o 
situație dată în primă instanță, sub supravegherea responsabilului global pentru 
conformitate și etică și/sau a directorului departamentului Juridic. Cea mai 
înaltă autoritate în ceea ce privește interpretarea Codului aparține Consiliului de 
administrație al Booking Holdings. 

Acest Cod nu oferă terțelor părți niciun drept, contractual sau de alt fel. 
Prevederile acestui Cod fac obiectul revizuirilor, adăugirilor, modificărilor sau 
amendamentelor ori de câte ori sunt considerate necesare de către Companie și 
în conformitate cu legile aplicabile. 

Acest Cod de conduită a fost actualizat la data de 21 februarie 2018.

Trebuie să 
ne străduim 
să asigurăm 
respectarea literei 
și a spiritului 
acestui Cod.
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