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      Quy tắc Ứng xử của Tập Đoàn Priceline

Gửi tập thể toàn cầu của chúng ta, 

Chúng ta cùng dẫn dắt một doanh nghiệp toàn cầu tuyệt 
vời, ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu người mỗi 
ngày. Sứ mệnh của chúng ta là Giúp mọi người trải 
nghiệm thế giới dễ dàng hơn, nhưng điều đó sẽ không 
có ý nghĩa nếu chúng ta không hoàn thành công việc đó 
với mục đích và bằng cách luôn trung thực với giá trị của 
mình.

Các giá trị của chúng ta là những nguyên tắc cung cấp 
cho chúng ta mục đích. Thông qua cam kết xây dựng 
một nền văn hóa đa dạng và có tinh thần tập thể, chúng 
ta thực hiện giá trị của phương châm Sự đa dạng giúp 
chúng ta mạnh mẽ. Chúng ta tự hào tuyển dụng nhân 
viên ở hơn 70 quốc gia có nhiều thương hiệu của chúng 
ta đang hoạt động, và chúng ta tin rằng sự đa dạng này 
đóng góp một phần quan trọng trong những yếu tố làm 
cho Công ty và thương hiệu của chúng ta trở nên độc 
đáo. Chúng ta cam kết lắng nghe, học hỏi và tạo ra môi 
trường làm việc không có định kiến và phân biệt đối xử. 
Tất cả những điều này đều thuộc cam kết tập thể của 
chúng ta về giá trị của Sự chính trực tuyệt đối — sợi 
dây liên kết chúng ta với nhau và đan xen vào mọi 
việc chúng ta làm. Điều đó không chỉ thể hiện trong giá 
trị mà còn có trong Quy tắc của chúng ta, đòi hỏi chúng 
ta làm chủ hành động và quyết định của mình. 

Quy tắc của chúng ta không chỉ là hướng dẫn về các tiêu 
chuẩn pháp luật và đạo đức. Đó còn là thỏa thuận giữa 
các bạn, tôi và cộng đồng của chúng ta. Quy tắc của 
chúng ta cho bạn biết những điều bạn có thể kỳ vọng ở 
Công ty và đồng nghiệp của mình, cùng với những điều 

Công ty, đồng nghiệp và tôi mong đợi ở bạn. Mỗi cá 
nhân chúng ta, bắt đầu từ tôi, đều phải chịu trách nhiệm 
tuân thủ Quy tắc này. Quy tắc này áp dụng cho tất cả 
chúng ta và luôn được áp dụng tại mọi thời điểm.

Tôi đề nghị bạn hãy đọc kỹ Quy tắc này để đảm bảo 
bạn hiểu rõ yêu cầu tôi đặt ra cho một nhân viên như 
bạn. Nếu bạn có thắc mắc về cam kết tuân thủ Quy tắc 
của chúng ta, đừng ngại hỏi người quản lý của mình, 
Cán bộ phụ trách tuân thủ, Đại sứ về đạo đức hoặc 
thậm chí là hỏi tôi. 

Điều rất quan trọng với tôi là bạn sẽ lên tiếng khi thấy 
có điều gì đó không đúng hoặc nếu bạn có thắc mắc. 
Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn một môi trường 
an toàn, hỗ trợ sự tin tưởng và minh bạch. Chúng ta sẽ 
không khoan nhượng đối với hành vi trả đũa bất kỳ ai 
báo cáo quan ngại một cách thiện chí.

Xin cám ơn sự tận tụy, nỗ lực và cam kết liên tục của 
bạn trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp 
chính trực cao và sống theo khẩu hiệu và phương 
châm của chúng ta: Kết quả phù hợp theo phương thức 
đúng đắn, 

Glenn Fogel 
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành

QUY TẮC CỦA CHÚNG TA, CAM KẾT 
CỦA CHÚNG TA 

“ Mỗi cá nhân chúng ta, bắt 
đầu từ tôi, đều phải chịu 
trách nhiệm tuân thủ Quy 
tắc này. Quy tắc này áp 
dụng cho tất cả chúng ta và 
luôn được áp dụng.”
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GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TA

KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI.
Chúng ta không bao giờ nên cảm thấy hài 
lòng với hiện tại và luôn bắt đầu ngày mới 
bằng câu hỏi - hôm nay chúng ta sẽ đổi mới 
như thế nào?

TRẢI NGHIỆM MỌI ĐIỀU, CHO 
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
Chúng ta tin rằng bằng cách giúp cho 
mọi người dễ dàng trải nghiệm thế 
giới hơn, chúng ta đang góp phần giúp 
cuộc sống nhân loại trở nên tốt 
đẹp hơn.

SỰ ĐA DẠNG CHO CHÚNG TA 
SỨC MẠNH.
Chúng ta cam kết cống hiến hết mình cho 
những ý tưởng, con người và trải nghiệm 
đa dạng.

CHÍNH TRỰC TUYỆT ĐỐI.
Chúng ta sẽ luôn cố gắng làm điều đúng đắn 
và đạt được thành công bằng sự chính trực và 
trách nhiệm.

SỨC MẠNH TẬP THỂ LỚN HƠN SỨC 
MẠNH CÁ NHÂN. 
Sức mạnh của chúng ta nằm ở con người và 
thành công của chúng ta phụ thuộc vào khả năng 
làm việc tập thể để đảm bảo thành công trong sứ 
mệnh giúp mọi người trải nghiệm thế giới dễ dàng 
hơn.
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Booking Holdings là nhà cung cấp 
hàng đầu trên thế giới về dịch vụ 
du lịch trực tuyến và các dịch vụ 
liên quan cho các khách hàng và 
đối tác tại địa phương ở hơn 220 
quốc gia và vùng lãnh thổ, thông 
qua sáu thương hiệu chính hướng 
đến người tiêu dùng: Booking.
com, KAYAK, Priceline, Agoda, 
Rentalcars.com và OpenTable. 
Nhìn chung, tập đoàn Booking 
Holdings hoạt động ở các quốc gia 
nói hơn 40 ngôn ngữ khắp châu 
Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, khu vực 
Châu Á - Thái bình Dương, Trung 
Đông và châu Phi.



GIỚI THIỆU
Khám phá tất cả các màu sắc, kiểu dáng, mùi vị, hình ảnh và câu chuyện ở đây, ở Fez.  
#bazaarmorocco #marketplacefinds

FEZ, MA RỐC
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MỤC TIÊU CỦA QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CHÚNG 
TA
Chúng ta cam kết thực hiện các hoạt động kinh doanh theo chuẩn mực đạo đức, hợp 
pháp và theo cách thức phù hợp phản ánh phương châm của chúng ta, đó là đạt được 
Kết quả phù hợp theo phương thức đúng đắn.

Quy tắc Ứng xử này (“Quy tắc Ứng xử”) tóm tắt những yêu cầu và chính sách về pháp 
lý, đạo đức và quy định chi phối hoạt động quản lý kinh doanh toàn cầu của chúng ta 
trong một số lĩnh vực quan trọng. Tương tự như vậy, Quy tắc Ứng xử này bao gồm 
thông tin về cách báo cáo vi phạm có thể xảy ra hoặc cách tìm kiếm hướng dẫn thêm 
khi cần thiết.

Quy tắc Ứng xử này không nhằm mục đích bao quát mọi vấn đề hay tình huống mà 
bạn có thể gặp phải. Thay vào đó, Quy tắc này được xây dựng để bạn vận dụng làm tài 
liệu hướng dẫn kết hợp với các Chính sách chi tiết hơn của Công ty và Sổ tay nhân 
viên của bạn. Nếu bạn còn chưa chắc chắn về cách xử lý một tình huống cụ thể, hãy 
hỏi trước khi hành động và nói chuyện với người quản lý hoặc một trong các bộ phận 
được mô tả trong Quy tắc này.

PHẠM VI CỦA QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CHÚNG 
TA
Bạn cần phải đọc Quy tắc Ứng xử và tuân thủ các nguyên tắc trong đó. Quy tắc của 
chúng ta áp dụng cho tất cả những ai làm việc với hoặc thay mặt cho bất kỳ công ty 
nào mang thương hiệu của Booking Holdings. Các công ty này gồm có Booking.com, 
KAYAK, Priceline, Agoda, OpenTable và từng công ty con của các doanh nghiệp này 
(mỗi công ty có thể được gọi riêng và chung là "Công ty" hoặc "Booking Holdings"). Tất 
cả các giám đốc, cán bộ và nhân viên của Công ty, ở bất cứ nơi nào, đều phải hiểu rõ 
Quy tắc này và tuân thủ các nguyên tắc cũng như quy trình áp dụng mà Quy tắc này 
đưa ra.

NGHĨA VỤ CỦA CHÚNG TA
Chúng ta là một công ty toàn cầu cam kết hoạt động tuân thủ tất cả pháp luật hiện hành 
tại quốc gia sở tại mà chúng ta tiến hành hoạt động kinh doanh. Không chấp nhận việc 
đạt được kết quả bằng các phương thức bất hợp pháp hoặc phi đạo đức. Chúng tôi kỳ 
vọng bạn sẽ không làm bất kỳ việc gì gây phương hại đến cam kết chính trực của 
chúng ta—chúng ta thà mất công việc kinh doanh còn hơn đạt được theo cách 
không đúng đắn.

Hội đồng Quản trị đã thông qua Quy tắc Ứng xử này nhằm đảm bảo:

 4  Ứng xử trung thực và có đạo đức, bao gồm giao dịch công bằng và xử lý theo 
chuẩn mực đạo đức các xung đột lợi ích

 4  Tuân thủ luật pháp hiện hành và các nguyên tắc cũng như quy định của chính phủ 

 4  Ngăn chặn hành vi sai trái

Chúng tôi kỳ vọng bạn sẽ không 

làm bất kỳ việc gì gây phương hại 

đến cam kết chính trực của chúng 

ta—chúng ta thà mất công việc kinh 

doanh còn hơn đạt được theo cách 

không đúng đắn.

|   QUY TẮC ỨNG XỬ6
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LUẬT NÀO ĐƯỢC ÁP DỤNG?
Chúng ta hoạt động kinh doanh ở hơn 220 quốc gia và 
vùng lãnh thổ trên thế giới. Do đó, hoạt động của chúng ta 
tùy thuộc vào luật pháp của nhiều quốc gia, tỉnh, tiểu bang, 
đô thị và tổ chức, chẳng hạn như Liên minh Châu Âu. 

Tính chất thương mại điện tử vượt ra khỏi biên giới của 
một quốc gia đặt ra những thách thức quan trọng trong 
việc hiểu rõ những luật này có thể áp dụng cho các hoạt 
động và công việc kinh doanh của chúng ta như thế nào. 
Các tài liệu tham khảo trong Quy tắc này và trong các 
chính sách khác, cũng như luật pháp tại Hoa Kỳ và các 
quốc gia khác nơi mà chúng ta tiến hành công việc kinh 
doanh, phản ánh thực tế rằng chúng ta thực sự là một 
công ty toàn cầu hoạt động đồng thời theo quy định của 
nhiều hệ thống pháp luật. Trong một số trường hợp, có 
thể sẽ có xung đột giữa pháp luật được áp dụng tại hai 
hay nhiều quốc gia. Khi bạn gặp phải hoặc có nghi ngờ 
về xung đột thì điều đặc biệt quan trọng là bạn phải tham 
khảo ý kiến của Nhân viên Tuân thủ & Đạo đức hoặc 
Phòng Pháp Chế để được hướng dẫn. 

NHẤP VÀO ĐỂ PHÓNG TO
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TRẢ LỜI CÁC TRUY VẤN CỦA CHÍNH PHỦ
Đôi khi chúng ta nhận được các câu hỏi từ cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm thực thi 
pháp luật. Chúng ta phải trả lời trung thực, nhanh chóng và chính xác các yêu cầu 
cung cấp thông tin phù hợp và hợp pháp của chính phủ trên tinh thần hợp tác và 
minh bạch. Nếu một cơ quan chính phủ liên lạc với bạn, điều quan trọng là bạn phải 
liên hệ ngay lập tức với Cán bộ phụ trách tuân thủ hoặc Phòng Pháp chế.

Công ty thương hiệu của bạn có thể có các chính sách về cụ thể liên quan đến những 
chuyến đến thăm tại cơ sở, kiểm tra đột xuất hoặc yêu cầu cung cấp thông tin từ một 
cơ quan chính phủ. Hãy chắc chắn rằng bạn biết và hiểu những chính sách này. 

Chúng ta phải trả lời trung thực, 
nhanh chóng và chính xác các yêu 
cầu cung cấp thông tin phù hợp và 
hợp pháp của chính phủ trên tinh 
thần hợp tác và minh bạch. 

• Tăng cường sự tuân thủ Quy tắc Ứng xử của nhân viên cấp dưới trực 
tiếp, bằng cách nêu gương và hướng dẫn 

• Nuôi dưỡng, kiến tạo và bồi đắp một môi trường văn hóa về trách nhiệm 
giải trình và sự chính trực 

• Giám sát sự tuân thủ Quy tắc của nhân viên dưới quyền của bạn 

• Thực thi Quy tắc Ứng xử một cách đồng nhất 

• Đảm bảo thực hiện và vận hành các biện pháp kiểm soát tuân thủ thích 
hợp trong bộ phận hoặc nhóm của bạn

• Khuyến khích nhân viên báo cáo một cách có thiện chí về các vấn đề 
gặp phải 

• Đảm bảo rằng lập trường không khoan nhượng của Công ty cấm hành 
động trả đũa người đã báo cáo một cách có thiện chí sẽ được giám sát 
và thực thi một cách nghiêm khắc

Quản lý có thêm các trách nhiệm:

Nghĩa vụ đạo đức với tư cách nhân viên là:
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Nghĩa vụ đạo đức với tư cách nhân viên là:

 � Biết các nguyên tắc của Quy tắc Ứng xử 

 � Đưa ra quyết định phù hợp với Quy tắc Ứng xử 

 � Hiểu và tuân thủ các pháp luật và quy định của (các) khu vực pháp lý ở 
nơi chúng ta/bạn thực hiện hoạt động kinh doanh

 � Báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm hay hành động nào không tuân thủ Quy tắc 

Nếu bạn không chắc chắn, hãy hỏi trước khi hành động!

...và hãy luôn hoàn thành đúng hạn các chương trình đào tạo về tuân thủ trực 
tuyến và trực tiếp! Đó là một phần quan trọng trong cam kết của chúng ta 
trong việc đạt được Kết quả phù hợp theo phương thức đúng đắn.

https://sites.google.com/priceline.com/bkngcompliancehub/global-policies
http://www.bknghelpline.com/
http://www.bknghelpline.com/
http://www.bknghelpline.com/
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BÁO CÁO VÀ ĐIỀU TRA

Kết bạn mới! #discoveregypt #vagabondlife 

GIZA, AI CẬP
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BÁO CÁO VÀ ĐIỀU TRA
Nếu nhận thấy có bất kỳ hành vi nào vi phạm hoặc biểu hiện vi phạm Quy tắc này hoặc 
pháp luật hiện hành, quy định hay chính sách của Công ty thì bạn có trách nhiệm ngay 
lập tức báo cáo vấn đề đó. 

Ngay cả khi bạn không biết rõ mọi chi tiết, việc nhanh chóng báo cáo là rất quan trọng 
để nhân sự thích hợp có thể điều tra vấn đề, tìm hiểu mọi dữ kiện và xác định xem 
hành vi vi phạm có thực sự xảy ra hay không. Việc nhanh chóng báo cáo không chỉ 
giúp ngăn chặn hành vi vi phạm, mà còn giúp bảo vệ bằng chứng và bảo vệ các nhân 
viên, cán bộ, giám đốc và Công ty tránh được bất kỳ hành vi sai trái nào khác. Miễn là 
bạn có lý do hợp lý để cho rằng một hành vi vi phạm đã xảy ra, bạn đang làm điều đúng 
đắn. Chúng ta có lập trường không khoan nhượng, cấm hành động trả đũa những 
người đã báo cáo một cách có thiện chí.

Báo cáo một cách "có thiện chí" là có niềm tin chân thành và trung thực về vấn đề bị 
cáo buộc. 

Chúng tôi đã thiết lập một số cách để báo cáo về mọi vấn đề, vì vậy, bạn có thể lựa 
chọn bất cứ cách nào thuận tiện nhất cho bạn. Bất kể bạn lựa chọn cách nào đi nữa thì 
vấn đề của bạn sẽ được xử lý một cách nhạy cảm và nghiêm túc. Bên cạnh đó, Công ty 
sẽ nỗ lực xử lý tất cả các báo cáo với cùng một mức độ bảo mật và mức độ bảo vệ mà 
tình huống cho phép và/hoặc phù hợp với pháp luật hiện hành.  

Cho dù bạn làm việc ở đâu, nếu có mối quan ngại liên quan đến các vấn đề về kế toán, 
kiểm soát nội bộ, kiểm toán, lưu giữ sổ sách tài chính, tội phạm ngân hàng hoặc tài 
chính, tham nhũng và hối lộ hoặc chống độc quyền và cạnh tranh, bạn đều có thể trực 
tiếp thông báo cho Cán bộ phụ trách tuân thủ và đạo đức toàn cầu hoặc bộ phận Kiểm 
toán nội bộ thông qua Đường dây trợ giúp tuân thủ: www.BKNGHelpline.com, thông 
báo cho Ủy ban kiểm toán của Hội đồng quản trị của Booking Holdings hoặc bất kỳ ai 
mà bạn cảm thấy thoải mái và người đó sẽ thay mặt bạn báo cáo vấn đề lên trên. Nếu 
bạn muốn khiếu nại đến Ủy ban kiểm toán, vui lòng tham khảo Quy trình xử lý khiếu 
nại của Ủy ban kiểm toán.

Nếu có thắc mắc về Quy tắc hoặc muốn báo cáo bất kỳ mối quan ngại nào về 
hành vi ứng xử trong kinh doanh, bạn có thể liên hệ với bất kỳ nguồn lực nào 
sau đây:

• Quản lý hoặc giám sát của bạn 

• (Các) đại diện Phòng Nhân sự tại nơi bạn làm việc 

• Phòng Pháp chế tại nơi bạn làm việc 

• Nhân viên Tuân thủ & Đạo đức tại nơi bạn làm việc 

• Nhân viên Tuân thủ & Đạo đức toàn cầu 

• Giám đốc Pháp chế 

• Đường dây trợ giúp tuân thủ: www.bknghelpline.com

TÀI NGUYÊN
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ĐƯỜNG DÂY TRỢ GIÚP TUÂN THỦ
Đường dây trợ giúp Tuân thủ là một nguồn lực trên web và được hỗ trợ qua điện thoại, 
bảo mật và độc lập để báo cáo các quan ngại về hành vi sai trái hoặc hành vi trái đạo 
đức. 

Đường dây trợ giúp Tuân thủ của chúng ta cung 
cấp:

 4  Báo cáo bí mật và lựa chọn báo cáo ẩn danh 

 4  Tùy chọn báo cáo qua điện thoại (miễn cước) 
và trên trang web bằng 12 ngôn ngữ 

 4 Truy cập 24 giờ/7 ngày mỗi tuần 

 4  Khả năng tiếp tục theo dõi mối quan ngại của 
bạn, thậm chí ngay cả khi bạn chọn báo cáo 
ẩn danh 

Trong trường hợp luật pháp địa phương cho phép, bạn có thể báo cáo mối quan ngại của 
mình bằng hình thức ẩn danh thông qua Đường dây trợ giúp tuân thủ. Tuy nhiên, hãy nhớ 
rằng trong một số trường hợp, Công ty có thể gặp khó khăn hoặc không thể điều tra kỹ 
lưỡng về các báo cáo dưới hình thức ẩn danh. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích bạn cho biết 
danh tính và chúng tôi đảm bảo rằng Công ty sẽ nỗ lực xử lý các báo cáo ở cấp độ bảo mật 
trong phạm vi tình huống cho phép và/hoặc phù hợp với luật pháp hiện hành.

ĐIỀU GÌ SẼ DIỄN RA SAU KHI TÔI BÁO CÁO 
MỘT VẤN ĐỀ?
Chúng tôi nghiêm túc xem xét các báo cáo về hành vi sai trái xảy ra thực tế hoặc đang 
bị nghi ngờ. Khi các vấn đề được báo cáo cho Công ty, chúng tôi sẽ phản hồi ngay lập 
tức và một cách bí mật.

Chúng tôi sẽ đánh giá từng báo cáo để xác định chiến lược giải quyết thích hợp. Nếu cần 
điều tra, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra một cách bí mật, kỹ lưỡng và khách quan. Mỗi nhân 
viên có nghĩa vụ hợp tác với quá trình điều tra của công ty và hỗ trợ trả lời các câu hỏi. 

Nếu Công ty xác định rằng hành vi sai trái đã xảy ra, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp kỷ 
luật và phòng ngừa thích hợp, ở mức tối đa và bao gồm chấm dứt hợp đồng lao động. 
Trong trường hợp vi phạm mang tính hình sự hoặc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, 
Công ty có thể sẽ thông báo cho các cơ quan chính phủ phù hợp. Bên cạnh đó, Cán bộ 
phụ trách tuân thủ và đạo đức toàn cầu sẽ định kỳ báo cáo tất cả các cuộc điều tra về 
vi phạm Quy tắc còn đang tiến hành và các quyết định cuối cùng, bao gồm biện pháp 
kỷ luật sẽ được áp dụng, cho ban lãnh đạo cấp cao và Ủy ban kiểm toán của Hội đồng 
quản trị. Để biết thêm thông tin về quy trình điều tra nội bộ của chúng ta, vui lòng tham 
khảo Chính sách về điều tra nội bộ toàn cầu của chúng ta.

Chúng tôi nghiêm túc xem xét các báo 
cáo về hành vi sai trái xảy ra thực tế hoặc 
đang bị nghi ngờ. Khi các vấn đề được 
báo cáo cho Công ty, chúng tôi sẽ phản 
hồi ngay lập tức và một cách bí mật. 
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LẬP TRƯỜNG KHÔNG TRẢ ĐŨA CỦA CHÚNG TA
Nhân viên báo cáo hành vi sai trái là đã có đóng góp quan trọng cho Công ty và Công 
ty sẽ không dung thứ cho hành động trả đũa dưới hình thức đưa ra quyết định bất lợi 
liên quan đến công việc (bao gồm phân tách, cách chức, giáng chức, tạm đình chỉ, mất 
lợi ích, đe dọa, quấy rối hoặc phân biệt đối xử) chống lại bất kỳ ai vì đã nêu lên mối 
quan ngại một cách có thiện chí.

 
 

 
 

Mỗi công ty thương hiệu sẽ hành động để bảo vệ những người báo cáo có thiện chí 
tránh khỏi và sẽ áp dụng biện pháp kỉ luật thích hợp đối với bất kỳ ai có hành động trả 
đũa. Ngược lại, bất kỳ báo cáo nào không có thiện chí có thể bị xử phạt do vi phạm kỷ 
luật, ở mức tối đa và bao gồm việc bị sa thải.

Báo cáo một cách "có thiện chí" là có niềm tin chân thành và trung thực về vấn đề bị 
cáo buộc.

Đại sứ về đạo đức của chúng ta là những đồng nghiệp giúp tạo ra nhận 
thức về các vấn đề đạo đức và tuân thủ, thúc đẩy thực hiện Quy tắc, các 
chính sách và giá trị của chúng ta, đồng thời đóng vai trò là nguồn lực trợ 
giúp những người muốn tìm hiểu thêm về tuân thủ và đạo đức tại Công ty.

Đại sứ về đạo đức cũng được trao quyền để hành động như là bên trung 
gian giữa bạn và bộ phận phụ trách Tuân thủ và đạo đức của thương hiệu 
của bạn. 

Sau cùng, Đại sứ về đạo đức của chúng ta có thể hướng dẫn cách đặt 
câu hỏi và báo cáo mọi mối quan ngại nếu bạn quyết định sử dụng các bộ 
phận trợ giúp báo cáo nêu chi tiết trong Quy tắc này.

Nếu bạn muốn trở thành Đại sứ về đạo đức tại khu vực hoặc bộ phận của 
bạn, hãy trao đổi với Cán bộ phụ trách tuân thủ của công ty mang thương 
hiệu để biết thêm về chương trình và tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hay 
không.

TÀI NGUYÊN

Công ty sẽ không khoan nhượng 
đối với hành vi trả đũa bất kỳ ai vì 
đã nêu lên mối quan ngại một cách 
thiện chí.
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LẬP TRƯỜNG KHÔNG TRẢ ĐŨA CỦA CHÚNG TA

TÔN TRỌNG TẠI NƠI 
LÀM VIỆC

“Có thể tôi chưa đi đến nơi mà tôi dự định đi, nhưng tôi nghĩ mình đã kết thúc ở nơi mình muốn đến.”  
#roadtrippin #letsgopeakdistrict #getaway 

LẶN TRONG CÔNG VIÊN QUỐC GIA PEAK DISTRICT, NƯỚC ANH
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SỰ ĐA DẠNG VÀ TINH THẦN TẬP THỂ
Nguồn lực con người là tài sản và sức mạnh quý giá nhất và chúng ta đánh giá cao 
sự đóng góp của mỗi nhân viên vào thành công của chúng ta. Chúng ta tiến hành kinh 
doanh tại hơn 70 quốc gia và để nhất quán với tính chất kinh doanh và hoạt động của 
Công ty trên toàn cầu, chúng ta luôn cố gắng tìm ra cách làm việc phù hợp với văn hóa 
và tập quán kinh doanh của địa phương, miễn là những văn hóa và tập quán đó không 
mâu thuẫn với Quy tắc này và những yêu cầu luật pháp hiện hành.

Sự đa dạng của lực lượng lao động góp phần vào sự thành công của chúng ta thông 
qua những ý tưởng, quan điểm, tài năng và giá trị độc đáo. Chúng ta hoàn toàn tin 
tưởng vào một môi trường làm việc mà tất cả mọi cá nhân đều có cơ hội công bằng và 
được đối xử tôn trọng cũng như đề cao nhân phẩm. 

Việc làm dựa trên khả năng đóng góp của cá nhân vào thành công của chúng ta bằng 
cách chia sẻ sự kết hợp độc đáo giữa ý tưởng, quan điểm, tài năng và giá trị của họ. 
Bằng cách công nhận rằng nhân viên có nhiều kinh nghiệm và nền tảng đa dạng, chúng 
ta sẽ tìm cách tạo ra lực lượng lao động đa dạng và toàn cầu đồng đều, đồng thời 
chúng ta kỳ vọng nhân viên của mình tuân theo các chuẩn mực hỗ trợ văn hóa, nơi làm 
việc và xã hội hòa nhập. Công ty hỗ trợ và tuân thủ tất cả các luật cũng như quy định 
chi phối các phương thức sử dụng lao động của chúng ta và chúng ta cấm việc phân 
biệt đối xử trái pháp luật dưới bất kỳ hình thức nào.

Sự đa dạng của lực lượng lao động góp phần vào sự thành 
công của chúng ta thông qua những ý tưởng, quan điểm, tài 
năng và giá trị độc đáo. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào 
một môi trường làm việc mà tất cả mọi cá nhân đều có cơ hội 
công bằng và được đối xử tôn trọng cũng như đề cao nhân 
phẩm.  

Chúng tôi không phân biệt đối xử trái pháp luật. Chúng tôi đánh 
giá tất cả nhân viên và nhân viên triển vọng dựa trên phẩm chất 
và năng lực của họ và không bao giờ dựa trên các đặc điểm cá 
nhân, chẳng hạn như:

 � Chủng tộc
 � Màu da
 � Tôn giáo
 � Khuynh hướng tình dục
 � Xu hướng tình dục
 � Giới, bản dạng giới, cách thể 

hiện giới
 � Nguồn gốc quốc gia
 � Tuổi
 � Tình trạng hôn nhân 

 � Tình trạng mang thai, sinh con và 
các bệnh trạng liên quan

 � Tình trạng khuyết tật
 � Nghĩa vụ quân sự, tham gia quân 

sự và tư cách cựu chiến binh
 � Bất kỳ đặc điểm nào được bảo 

vệ theo chính sách Công ty hoặc 
pháp luật
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ỨNG XỬ TẠI NƠI LÀM VIỆC, QUẤY RỐI VÀ BẮT 
NẠT 
Tất cả nhân viên của chúng ta có quyền làm việc trong môi trường họ cảm thấy được 
tôn trọng, an toàn và bảo đảm. Chúng tôi kỳ vọng tất cả nhân viên tôn trọng quyền 
này và có hành động chuyên nghiệp. Chúng tôi không khoan thứ việc có nhận xét xúc 
phạm, gây tổn thương, đe dọa hay ngược đãi. Tất cả nhân viên phải nhận thức và 
tôn trọng sự đa dạng về quan điểm, niềm tin và giá trị của tất cả các đồng nghiệp của 
chúng ta và phải tránh bày tỏ hay truyền bá những ý kiến về các chủ đề nhạy cảm như 
chính trị hoặc tôn giáo, không liên quan đến môi trường làm việc, có ảnh hưởng tiêu 
cực đối với môi trường làm việc hoặc cản trở khả năng làm việc của bạn hoặc đồng 
nghiệp.

Công ty nghiêm cấm hành vi đe dọa, bắt nạt và quấy rối phi pháp dưới mọi hình thức 
nào, bao gồm quấy rối về cảm xúc, thể chất và tình dục.

Quấy rối tình dục bao gồm những lời tán tỉnh không mong muốn liên quan đến tình dục, 
quan tâm tình dục không được yêu cầu, yêu cầu hoặc đề nghị liên quan đến tình dục, 
lời nói bóng gió về tình dục hay những hành vi tiếp xúc cơ thể hoặc bằng lời nói không 
được chào đón khác về tình dục. Quấy rối tình dục có thể nhắm đến bất kỳ ai, bất kể 
giới tính, bản dạng giới, xu hướng tính dục hoặc bất kỳ đặc điểm cá nhân nào khác.

Nếu cảm thấy mình bị quấy rối hoặc phân biệt đối xử hoặc nếu bạn quan sát thấy có 
hành vi đó, bạn cần liên hệ ngay với người quản lý tại địa phương, thành viên của bộ 
phận phụ trách Tuân thủ và đạo đức hoặc đại diện bộ phận Nhân sự tại địa phương để 
Công ty có thể nhanh chóng hành động và khắc phục. Hãy nhớ rằng chúng ta không 
tha thứ cho bất kỳ hành động trả đũa nào chống lại người nêu lên mối lo ngại về hành 
vi quấy rối hoặc phân biệt đối xử hay khiếu nại một cách thiện chí. Để biết thêm thông 
tin về chủ đề này, vui lòng tham khảo Sổ tay nhân viên.

Sự tôn trọng đối với nhân viên bao gồm sự cam kết của chúng ta về nơi làm việc an 
toàn, đó là nơi làm việc không có những mối nguy hiểm cho con người cũng như môi 
trường. Nếu bạn từng có những quan ngại về sức khỏe hay sự an toàn ở nơi bạn làm 
việc thì xin hãy vui lòng liên hệ với người quản lý của bạn ngay lập tức.

 
 

Quấy rối tình dục bao gồm những lời tán tỉnh không mong 
muốn liên quan đến tình dục, quan tâm tình dục không được 
yêu cầu, yêu cầu hoặc đề nghị liên quan đến tình dục, lời nói 
bóng gió về tình dục hay những hành vi tiếp xúc cơ thể hoặc 
bằng lời nói không được chào đón khác về tình dục.

Đối xử với người khác với sự tôn trọng và lịch thiệp. Hành vi 
có thể được coi là quấy rối bao gồm:

 � Nhận xét hoặc lời đùa công kích 
hoặc không thích hợp đối với môi 
trường làm việc

 � Bắt nạt
 � Những cử chỉ hoặc va chạm thân 

thể xác không mong muốn 
 � Việc tạo ra một môi trường làm 

việc không thân thiện hoặc đáng 
sợ, trong đó có môi trường khiến 
cho các nhân viên có thể có chiều 
hướng tham gia vào những việc làm 
không đúng đắn nhằm cố để hòa 
nhập bản thân mình cho “phù hợp” 

 � Bất kỳ hình thức đe dọa nào về 
mặt thể chất hoặc bằng lời 

 � Hình ảnh hoặc chữ viết khêu gợi, 
xúc phạm, không thích hợp với 
môi trường làm việc 

 � Lời tán tỉnh liên quan đến tình dục 
hoặc yêu cầu quan hệ tình dục 

 � Hành động bôi nhọ chủng tộc 
hoặc dân tộc 

Chúng tôi định nghĩa "quấy rối" là bất kỳ hành vi tiếp xúc cơ thể, bằng lời nói 
hoặc không bằng lời nói không mong muốn nhằm mục đích hoặc tác động 
xúc phạm nhân phẩm của một người, cụ thể là khi tạo ra môi trường gây lo 
sợ, thù địch, xúc phạm, nhục mạ hoặc công kích.

"Bắt nạt trong môi trường làm việc" có nghĩa là hành vi công kích thông qua 
những hành vi mang tính hận thù, tàn nhẫn, có ý đồ xấu hoặc nhục mạ để cố 
tình xúc phạm một cá nhân hoặc nhóm nhân viên.

GHI CHÚ:
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CÁC HÀNH VI KHÁC GÂY TỔN HẠI ĐẾN LỢI ÍCH KINH DOANH HỢP 
PHÁP
Vì chúng ta tôn trọng quyền riêng tư của nhân viên nên chúng ta thường không quan 
tâm đến những việc mà nhân viên làm ngoài giờ làm việc và trong thời gian riêng tư 
của họ, trừ khi điều đó nguy hại đến mức làm ảnh hưởng đến khả năng thực hiện công 
việc của họ, ảnh hưởng tiêu cực đến nơi làm việc hoặc đe dọa uy tín của chúng ta và 
các lợi ích kinh doanh hợp pháp khác.

Các vấn đề hoặc rắc rối trong lĩnh vực này thường phát sinh liên quan đến truyền thông 
xã hội. Tất nhiên, bạn có quyền tự do ngôn luận và làm những điều bạn muốn trên 
phương tiện truyền thông xã hội trong thời gian riêng tư và bằng thiết bị riêng của mình, 
nhưng xin lưu ý rằng Công ty có quyền hành động nếu hành vi hoặc cách ứng xử của 
bạn gây ảnh hưởng tiêu cực đến Công ty, nơi làm việc, uy tín của chúng ta hoặc khả 
năng thực hiện công việc của bạn. 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào trong lĩnh vực này, vui lòng tham khảo Chính sách về 
truyền thông xã hội của chúng ta, trao đổi với người quản lý của bạn, Cán bộ phụ trách 
tuân thủ và đạo đức và/hoặc Trưởng phòng nhân sự.

AN TOÀN TẠI NƠI LÀM VIỆC
Chúng ta không khoan nhượng cho việc lạm dụng chất gây nghiện hoặc đồ uống chứa 
cồn. Làm việc trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi chất gây nghiện hoặc đồ uống chứa 
cồn hoặc lạm dụng thuốc kê toa có thể tạo ra những điều kiện không an toàn tại nơi 
làm việc cho chính bạn và cho cả những người xung quanh bạn. Những nhân viên có 
mối quan ngại về một đồng nghiệp có thể sử dụng chất gây nghiện hoặc đồ uống chứa 
cồn trong phạm vi công việc của người đó, hoặc chứng kiến việc lạm dụng đó, thì nhân 
viên cần liên hệ với người quản lý hoặc đại diện bộ phận Nhân sự. Ngoài ra, vui lòng 
xem Chính sách về chất gây nghiện và đồ uống chứa cồn của công ty mang thương 
hiệu bạn đang làm việc hoặc Sổ tay nhân viên để biết thêm hướng dẫn. 

Chúng ta nghiêm cấm mọi hành vi bạo lực và đe dọa hành vi tại nơi làm việc. Nghiêm 
cấm sở hữu vũ khí trong trụ sở Công ty, bao gồm dao và súng đều bị cấm. Nếu Công 
ty xác định có nhân viên có hành động bạo lực hoặc cư xử có tính chất đe dọa hoặc 
không thích hợp thì Công ty sẽ tiến hành những biện pháp kỷ luật thích hợp và có thể 
sẽ liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật liên quan.

Tất cả chúng ta cũng phải nắm rõ và tuân thủ tất cả các yêu cầu của bất kỳ kế hoạch 
duy trì hoạt động kinh doanh hoặc quản lý khủng hoảng nào và phải sẵn sàng thích nghi 
với hoàn cảnh thay đổi liên quan đến nơi làm việc và điều kiện làm việc của chúng ta.

Hãy báo cáo ngay bất kỳ hành vi hay hoạt động nào gây nguy 
hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của nhân viên hoặc môi 
trường làm việc cho người quản lý tại địa phương của bạn. 

Nếu bạn thấy rằng bạn hoặc một người khác gặp nguy hiểm 
trước mắt, bạn nên liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa 
phương hoặc cơ quan ứng phó khẩn cấp.
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VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH, TRUNG QUỐC

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 
CỦA DOANH NGHIỆP

Không thể ngừng bị thu hút trước thiên nhiên. #neverstopexploring #alaskaadventure 

GỬI NỤ HÔN THEO GIÓ ĐẾN SÔNG BĂNG HOLGATE, ALASKA
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TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP  
KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Thế giới đang thay đổi và ngành kinh doanh của chúng ta cũng vậy. Nhưng chúng ta 
vẫn giữ vững cam kết bảo tồn thế giới đáng trải nghiệm bằng cách luôn cố gắng cải 
thiện khả năng bảo tồn, tăng cường bảo vệ môi trường và mở rộng phát triển kinh tế 
địa phương. Mục tiêu của chúng ta là tạo ra những đóng góp có ý nghĩa và lâu dài cho 
cộng đồng toàn cầu. 

Chúng ta trao quyền cho nhân viên để hỗ trợ những động cơ khiến họ quan tâm và 
đền bù cho cộng đồng – dù là qua các hoạt động tình nguyện, gây quỹ hay các sự kiện 
tại nơi làm việc. Chúng ta cũng tập trung vào các nỗ lực chung nhằm giảm bớt, tái sử 
dụng và tái chế – bao gồm các sáng kiến giảm lượng phát thải cacbon trong quá trình 
vận hành, vấn đề sử dụng nước và chôn lấp rác thải.

Để tìm hiểu thêm về cam kết phát triển bền vững của chúng ta, vui lòng xem trang 
Trách nhiệm của doanh nghiệp.
 
 

NHÂN QUYỀN
Chúng ta cam kết tôn trọng và thúc đẩy nhân quyền bất kể chúng ta làm việc ở đâu. Là 
một trong những công ty du lịch trực tuyến hàng đầu trên thế giới, chúng ta tôn trọng 
nhân quyền của các bên liên quan bằng cách cố gắng tránh vi phạm quyền của người 
khác và nỗ lực giải quyết những tác động bất lợi đến nhân quyền mà chúng ta có liên 
quan. Cam kết tôn trọng và thúc đẩy nhân quyền của chúng ta dựa trên các nguyên tắc 
và tiêu chuẩn được công nhận trên toàn thế giới, bao gồm cả Nguyên tắc hướng dẫn 
của Liên hiệp quốc (UN) về kinh doanh và nhân quyền. 

Chúng ta tìm cách trao cho mọi người sức mạnh để vượt qua rào cản du lịch. 

Chúng ta tin rằng du lịch có thể mang lại những điều tốt đẹp nhất cho nhân loại bằng 
cách giúp mọi người tương tác và tìm hiểu kỹ hơn về các nền văn hóa và phong cách 
sống khác nhau. 

Du lịch cũng mang lại cả lợi ích kinh tế và xã hội cho những cộng đồng mà du khách 
ghé thăm. Chúng ta tin rằng những tiêu chuẩn này vô cùng quan trọng và hình thành 
nên một mục đích mạnh mẽ, đó là Sao Bắc Đẩu mà chúng ta có thể hướng đến để 
thông báo và định hướng hành động cũng như quyết định của chúng ta trong lĩnh vực 
này. Vì vậy, trong khi tuân thủ tất cả các luật hiện hành, ở mức cơ bản, chúng ta cảm 
thấy tác động lớn nhất và tích cực nhất đến nhân quyền là giúp cho mọi người trải 
nghiệm thế giới dễ dàng hơn.

Để tìm hiểu thêm về cam kết tôn trọng và thúc đẩy nhân quyền, vui lòng xem Tuyên bố 
về nhân quyền của chúng ta.

Chúng ta tin rằng du lịch có thể mang lại những điều tốt đẹp 
nhất cho nhân loại bằng cách giúp mọi người tương tác và 
tìm hiểu kỹ hơn về các nền văn hóa và phong cách sống 
khác nhau.
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CHỐNG HỐI LỘ VÀ THAM 
NHŨNG

Bật đèn lên nào! #northernlightsiceland #nightskychasers 

BẮC CỰC QUANG, ICELAND
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CẤM HỐI LỘ 
Không khoan nhượng bất kỳ hình thức hối lộ hay tham nhũng nào. 

Chúng ta hoạt động kinh doanh ở khắp nơi trên thế giới và tuân thủ pháp luật nghiêm 
cấm đề nghị, cung cấp hoặc ủy quyền đưa hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào. Nhiều luật 
trong số này cũng nghiêm cấm bạn nhận hối lộ (hoặc lại quả) khi tiến hành hoạt động 
kinh doanh. Các luật này cũng nghiêm cấm bất kỳ bên thứ ba nào hối lộ người khác 
thay mặt Công ty. Chúng ta cố gắng tuân thủ tất cả các luật quốc tế hiện hành, bao gồm 
Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FCPA) và Đạo luật chống hối lộ 
của Anh, đồng thời chúng ta đã xây dựng Chính sách về chống hối lộ và tham nhũng 
toàn cầu để cung cấp cho bạn hướng dẫn thêm về kỳ vọng của chúng ta đối với tất 
cả nhân viên và bên thứ ba. Tuy nhiên, các nguyên tắc sau đây sẽ được xem như một 
hướng dẫn dành cho bạn:

THỰC HIỆN VÀ ĐỀ NGHỊ CÁC KHOẢN THANH TOÁN KHÔNG HỢP LÝ: Nhân viên 
không được cung cấp, đề nghị hay cho phép tặng bất kỳ thứ gì có giá trị cho các quan 
chức nhà nước hoặc đối tác tư nhân (ví dụ: đại lý, nhà cung cấp, nhà thầu, khách hàng 
hoặc người đại diện) vì mục đích có được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh, đạt được 
sự gây ảnh hưởng, đối xử ưu tiên hoặc bất kỳ lợi thế nào khác cho Công ty. Điều này 
bao gồm việc cung cấp hoặc đề nghị các khoản chi lót tay (đôi khi được gọi là tiền 
“xúc tiến” hoặc khoản tiền “bôi trơn”) để đảm bảo các hành động thường xuyên của 
chính phủ hoặc xúc tiến hành động chính thức. Mặc dù các khoản tiền này có thể bình 
thường ở một số nơi, nhưng lại bất hợp pháp ở hầu hết các quốc gia và chúng luôn trái 
với chính sách của chúng ta.

Quy định cấm này vượt ra ngoài cả phạm vi đưa tiền cho quan chức chính phủ, bao 
gồm đưa tiền cho đại diện của các công ty thương mại tư nhân mà Công ty hợp tác 
kinh doanh.

Một “quan chức chính phủ” là bất cứ ai đại diện cho một chính phủ, cơ quan, bộ, cơ 
quan giám sát hay phương tiện giám sát quy chế. Thuật ngữ này được định nghĩa một 
cách lỏng lẻo và cũng bao gồm cả các nhân viên chính phủ quốc gia, tiểu bang hay 
chính quyền địa phương, ứng cử viên cho văn phòng chính trị, các đảng phái chính trị, 
các quan chức đảng phái chính trị, các nhân viên của doanh nghiệp thuộc quyền sở 
hữu của chính phủ hoặc doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả các hãng hàng không 
quốc gia hoặc khách sạn do chính phủ sở hữu) và nhân viên/đại diện của các tổ chức 
công-tư hoặc quốc tế, các tổ chức phi chính phủ như Liên Hiệp Quốc và Hội Chữ Thập 
Đỏ.

YÊU CẦU VÀ NHẬN NHỮNG KHOẢN THANH TOÁN KHÔNG HỢP LÝ: Nhân viên 
Công ty cũng bị cấm nhận hay đòi hỏi bất kỳ thứ gì có giá trị từ các bên thứ ba như các 
nhà cung cấp, đại lý, nhà thầu và đại diện khách hàng. Nghiêm cấm làm những việc 
trên dù trực tiếp hay gián tiếp.

Nhân viên sẽ không bị khiển trách vì từ chối đưa hối lộ, cho dù việc từ chối đó có gây 
tác động bất lợi đến doanh thu, doanh số bán hàng hoặc các khía cạnh kinh doanh 
khác của chúng ta. Các chi phí và hậu quả gây thiệt hại từ việc hối lộ và tham nhũng 
vượt xa khỏi bất kỳ lợi ích ngắn hạn có thể nhìn thấy nào.

Các hành vi vi phạm luật chống hối lộ, bao gồm cả Luật Chống Tham nhũng ở nước 
ngoài (FCPA) của Hoa Kỳ và Đạo Luật Chống Hối lộ của Vương Quốc Anh đều có thể 
dẫn đến những hình phạt hình sự và dân sự đối với Công ty, các giám đốc, nhân sự 
quản lý và cá nhân nhân viên của công ty. Các hình phạt này có thể bao gồm phạt tiền 
và phạt tù những người liên quan.

Không khoan nhượng bất kỳ hình thức hối lộ hay 
tham nhũng nào.
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SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CHÍNH XÁC
Tất cả nhân viên phải ghi chép các khoản thanh toán và thù lao khác vào sổ sách, hồ 
sơ và tài khoản của công ty mang thương hiệu một cách kịp thời và chi tiết hợp lý. 
Không được lập tài khoản không được thuyết minh hay không được ghi nhận vì bất kỳ 
mục đích nào. Cấm nhập thông tin giả mạo, sai lạc, không hoàn chỉnh, không chính xác 
hoặc ngụy tạo trong sổ sách và hồ sơ. Nhân viên không được sử dụng tiền riêng để đạt 
được mục đích bị nghiêm cấm theo Quy tắc này và các chính sách khác của Công ty.

GIAO DỊCH VỚI ĐẠI LÝ BÊN THỨ BA
Luật chống hối lộ cấm Công ty thuê đại lý bên thứ ba thay mặt Công ty trả các khoản 
tiền hối lộ. Luật chống hối lộ không chỉ hình sự hóa các hành vi tương tự, cho dù trên 
thực tế Công ty có biết về hành vi đó hay không, mà còn trong cả những trường hợp có 
căn cứ hợp lý để kết luận rằng Công ty đã biết hoặc đáng lẽ phải biết về việc thực hiện 
các khoản thanh toán đó.

Do đó, các đại lý bên thứ ba của chúng ta bắt buộc phải hiểu rằng họ bị nghiêm cấm 
đưa hay nhận bất kỳ khoản tiền hối lộ nào (gồm các khoản phí bồi dưỡng) dưới danh 
nghĩa của chúng ta. Theo đó, cần phải thẩm định tất cả các đại lý là bên thứ ba hoạt 
động dưới danh nghĩa Công ty và đảm bảo họ hiểu rõ kỳ vọng của Công ty là các đại lý 
này cần tuân thủ pháp luật chống hối lộ liên quan. Vui lòng liên hệ với Cán bộ phụ trách 
tuân thủ và đạo đức tại nơi bạn làm việc để đảm bảo rằng các đại lý bên thứ ba của 
chúng ta đã được thẩm định.

Thuật ngữ "các đại lý bên thứ ba" bao gồm bất kỳ công ty hay cá nhân nào hành động 
thay mặt cho chúng ta bao gồm các đại lý (ví dụ: đại lý khách hàng/bất động sản), nhà 
thầu, nhà tư vấn, công ty dịch vụ tập đoàn, nhà cung cấp dịch vụ trả lương, công ty 
quảng cáo và công ty luật.

Do tính chất phức tạp của các luật trong lĩnh vực này, xin vui lòng tham khảo Chính 
sách về chống hối lộ và tham nhũng toàn cầu và/hoặc liên hệ với Cán bộ phụ trách 
tuân thủ và đạo đức tại địa phương nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc quan ngại nào.

Cấm nhập thông tin giả mạo, sai lạc, 
không hoàn chỉnh, không chính xác 
hoặc ngụy tạo trong sổ sách và hồ 
sơ.  
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TÍNH CHÍNH TRỰC VỀ 
TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO

Sự kiện kỳ diệu nhất mà tôi từng trải nghiệm! #lanternfestival #upliftingmoments 

LỄ HỘI YI PENG, CHIANGMAI, THÁI LAN
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Quy tắc Ứng xử của Tập Đoàn Priceline

GIAN LẬN TẠI NƠI LÀM VIỆC
Thành công trong kinh doanh của chúng ta phụ thuộc vào hoạt động trung thực và 
minh bạch. 

Tất cả chúng ta phải cam kết ngăn chặn hành vi gian lận và phát hiện hành vi gian lận 
ngay khi nó xảy ra để Công ty có thể nhanh chóng khắc phục tình huống và giảm thiểu 
mọi hậu quả bất lợi. 

Gian lận nghĩa là những hoạt động liên quan đến sự thiếu trung thực và lừa dối nhằm 
tạo ra lợi ích tài chính hoặc cá nhân hoặc lợi thế không công bằng khác. Gian lận có 
thể khác nhau từ việc cố ý xuyên tạc thông tin trên báo cáo tài chính cho đến tham ô, 
trộm cắp hoặc sử dụng sai mục đích tài sản Công ty hoặc phóng đại các chi phí. Công 
ty cung cấp các khóa đào tạo và nguồn lực trợ giúp xử lý hậu quả của hành vi gian lận, 
các phương pháp ngăn chặn hành vi gian lận và các thủ tục chính xác để báo cáo gian 
lận đáng ngờ. Chúng ta cũng có các biện pháp kiểm soát và quy trình nội bộ để phát 
hiện các rủi ro gian lận đối với doanh nghiệp của chúng ta. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc 
nào về gian lận hoặc ngăn chặn hành vi gian lận, vui lòng hỏi Quản lý của bạn hoặc 
liên hệ với một trong các kênh báo cáo của chúng ta.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ 
KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Là công ty niêm yết trên sàn chứng khoán NASDAQ, chúng ta phải cung cấp thông tin 
công khai, gồm thông tin tài chính, về Công ty. Điều quan trọng là Công ty cần báo cáo 
công khai chính xác về các thông tin tài chính và các thông tin khác về Công ty. Nếu 
không làm như vậy có thể dẫn tới việc Công ty phải chịu trách nhiệm pháp lý và trong 
một số trường hợp liên đới đến các cán bộ, giám đốc hoặc nhân viên của Công ty, và 
có thể dẫn đến việc các nhà đầu tư, các nhà phân tích và những bên khác mất niềm tin 
vào Công ty.

Các tuyên bố công khai của chúng ta, bao gồm các thông cáo báo chí và các hồ sơ 
công khai, không được bao gồm bất kỳ thông tin không chính xác hoặc gây hiểu nhầm 
nào. Các hồ sơ phải lập theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) phải 
hoàn chỉnh, kịp thời và tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu của SEC.

Tất cả chúng ta phải cam kết ngăn chặn hành vi gian lận 
và phát hiện hành vi gian lận ngay khi nó xảy ra để Công 
ty có thể nhanh chóng khắc phục tình huống và giảm 
thiểu mọi hậu quả bất lợi. 
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Tất cả chúng ta đều phải đảm bảo rằng Công ty duy trì một hệ thống đầy đủ về kiểm 
soát nội bộ và các giao dịch của chúng ta phải được xử lý một cách kịp thời phù hợp 
với các nguyên tắc kế toán được công nhận (GAAP) hay các nguyên tắc luật pháp hoặc 
địa phương khác được áp dụng. Chúng ta có trách nhiệm xây dựng và tuân thủ hệ 
thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo hợp lý rằng:

 4  Mỗi giao dịch phải được ghi chép đúng cách và được ban quản lý cho phép phù hợp

 4  Tài sản của Công ty phải được bảo vệ đúng cách và chỉ được sử dụng khi được 
ban quản lý cho phép

 4  Mỗi giao dịch được ghi chép đầy đủ để Công ty có thể kê khai các tài sản và 
khoản nợ, cũng như lập báo cáo tài chính theo các tiêu chuẩn kế toán phù hợp

Mỗi nhân viên trong Công ty có trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách và hồ sơ phải 
chính xác và hệ thống kiểm soát nội bộ của chúng ta phải luôn hoạt động hiệu quả và 
không bị phá hoại. Cùng với yêu cầu này, tất cả các nhân trong Công ty phải lấy đầy 
đủ hồ sơ giấy tờ hỗ trợ cho các giao dịch mà họ tham gia. Các sổ sách và báo cáo giả 
mạo, gian dối hoặc không chính xác vi phạm pháp luật và có thể sẽ dẫn đến việc phải 
nộp một khoản tiền phạt đáng kể và thậm chí bị phạt tù. 

Nếu được yêu cầu chuẩn bị, nộp hoặc phê duyệt hợp đồng, 
chứng từ thanh toán hoặc bất kỳ tài liệu hay hồ sơ nào khác 
của Công ty mà không phản ánh chính xác bản chất của giao 
dịch, bạn nên từ chối và ngay lập tức báo cáo hành vi này 
thông qua các kênh được thiết lập cho việc Báo cáo và điều 
tra.
Tương tự, bạn không bao giờ được yêu cầu một bên thứ ba 
(bao gồm đại lý, nhà cung cấp, tư vấn, hoặc bên thứ ba khác) 
nộp một hồ sơ không phản ánh chính xác bản chất của giao 
dịch.
Bạn được khuyến khích nêu lên mối quan ngại nếu nghi ngờ 
người khác có thể vô tình hoặc cố ý phá hoại hoặc làm hỏng 
hệ thống kiểm soát nội bộ của chúng ta. Hãy nhớ rằng chúng 
tôi không tha thứ cho bất kỳ hành động trả đũa nào chống lại 
nhân viên nêu lên mối quan ngại một cách thiện chí.
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Mỗi giám đốc, nhân sự quản lý hoặc 

nhân viên tham gia quy trình công bố 

thông tin của Công ty phải nắm rõ và 

tuân thủ các biện pháp kiểm soát và 

thủ tục công bố thông tin của Công ty.

TRÁCH NHIỆM BỔ SUNG CỦA GIÁM ĐỐC, NHÂN SỰ QUẢN LÝ VÀ 
NHÂN VIÊN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Ngoài ra, mỗi giám đốc, nhân sự quản lý hay nhân viên có nhiệm vụ liên quan đến 
quy trình công bố thông tin của Công ty phải hiểu rõ và tuân thủ việc kiểm soát và 
quy trình công bố thông tin cũng như tất cả các hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan 
đến báo cáo tài chính trong phạm vi trách nhiệm liên quan của mình về việc kiểm 
soát này.

Mỗi người có quyền giám sát hoặc trực tiếp liên quan đến các hồ sơ nộp lên SEC 
hay bất kỳ việc công bố thông tin công khai iên quan đến tài chính nào khác của 
Công ty phải thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo việc công bố thông tin đầy đủ, 
công bằng, chính xác, kịp thời và dễ hiểu bao gồm cả việc tham vấn với các nhân sự 
quản lý khác trong Công ty. 

Mỗi giám đốc, nhân sự quản lý hoặc nhân viên tham gia vào quy trình công khai 
thông tin của Công ty đều phải:

 4  Hiểu rõ các yêu cầu về công bố thông tin được áp dụng đối với Công ty cũng 
như các hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty

 4  Không bao giờ cố ý xuyên tạc hoặc làm cho người khác hiểu sai sự thật về 
Công ty, bao gồm cả các kiểm toán viên độc lập của Công ty, các tổ chức quản 
lý chính phủ và các tổ chức tự quản lý

 4  Xem xét một cách đúng đắn và phân tích nghiêm túc tính chính xác và đầy đủ 
của những thông tin công khai được đề xuất (hoặc, trong trường hợp phù hợp, 
hãy giao phó nhiệm vụ này cho người khác)
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TỘI PHẠM TÀI CHÍNH, TRỐN THUẾ VÀ RỬA TIỀN
Chúng ta cam kết tuân thủ tất cả các luật pháp, quy tắc và quy định hiện hành về 
việc chống lại tội phạm tài chính dưới mọi hình thức, bao gồm trốn thuế và rửa tiền. 
Trốn thuế là không nộp thuế hoặc cố tình nộp thiếu tiền thuế bằng cách che giấu thu 
nhập hoặc thông tin trước các cơ quan thuế. Hoạt động rửa tiền là quá trình che giấu 
quỹ trái phép hoặc ngụy trang khiến quỹ này có vẻ như hợp pháp. Ngoài việc thực 
hiện nghĩa vụ nộp thuế của bản thân, chúng ta không bao giờ được cho phép một 
bên khác có hành vi trốn thuế. Điều này có thể phát sinh nếu chúng ta biết một đối 
tác, nhà cung cấp hoặc nhà cung ứng đang đưa ra tuyên bố sai hoặc che giấu thu 
nhập, lợi ích hoặc tài sản trước các cơ quan thuế, nhưng chúng ta không ngăn được 
điều đó. Chúng ta phải thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo chúng ta chỉ thực 
hiện kinh doanh với các nhà cung ứng, nhà cung cấp, nhà thầu, khách hàng và thân 
chủ uy tín, liên quan đến hoạt động kinh doanh hợp pháp bằng ngân sách từ nguồn 
hợp pháp. Chúng ta không bao giờ được tham gia vào bất kỳ giao dịch nào 
được cấu trúc theo cách có thể che giấu hành vi bất hợp pháp hoặc bản chất 
không trong sạch của số tiền thu được hoặc tài sản liên quan. Nếu bạn nghi 
ngờ một giao dịch nào đó mà chúng ta có liên quan có thể liên quan đến bất kỳ hình 
thức tội phạm tài chính nào, hãy liên hệ với Phòng Pháp chế hoặc Cán bộ phụ trách 
tuân thủ và đạo đức của bạn ngay lập tức.

Chúng ta phải thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo 
chúng ta chỉ thực hiện kinh doanh với các nhà cung ứng, 
nhà cung cấp, nhà thầu, khách hàng và thân chủ uy tín, 
liên quan đến hoạt động kinh doanh hợp pháp bằng ngân 
sách từ nguồn hợp pháp.

Hãy cảnh giác với những nỗ lực thực hiện hoặc yêu cầu 
được thanh toán:

 � Bằng loại tiền tệ khác với quy định hóa đơn, hợp đồng hoặc quyền tài 
phán mà dịch vụ sẽ được thực hiện

 � Đến hoặc từ các quốc gia khác không có quan hệ rõ ràng với doanh 
nghiệp

 � Bằng tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt
 � Gửi đến hoặc từ người nào đó không tham gia giao dịch
 � Đến hoặc từ một tài khoản khác với tài khoản quan hệ kinh doanh 

bình thường 
 � Có nhiều séc hoặc hối phiếu
 � Khi bạn nhận ra có tiền trả lố
 � Có sự tham gia của bên trung gian mà bạn không biết hoặc không cần 

thiết trừ khi bạn biết rõ vai trò của họ
 � Có sự phức tạp không cần thiết hoặc không có mục đích kinh doanh 

hợp pháp rõ ràng
 � Có sự tham gia của các nước hoặc đối tác có nguy cơ cao
 � Không có hóa đơn theo từng mục có thông tin mô tả rõ ràng về dịch 

vụ được cung cấp 
 
 
Nếu gặp phải bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào, bạn nên báo cáo vấn đề 
cho người quản lý của mình hoặc Phòng Pháp chế.

Nếu bạn không chắc chắn, hãy hỏi trước khi hành động!
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QUÀ TẶNG VÀ XUNG 
ĐỘT LỢI ÍCH

Tìm thiên đường ở đường phố Nhật Bản. #sightseeingtokyo #backpackingjapan 

NGẮM CẢNH, NHẬT BẢN
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QUÀ TẶNG VÀ GIẢI TRÍ
Việc cho và nhận quà tặng hoặc tiếp đãi trong kinh doanh là cách thông thường để tăng 
cường mối quan hệ kinh doanh và, trong một số phạm vi giới hạn, vẫn là hành động 
hợp pháp và được chấp thuận trong kinh doanh.

Tuy nhiên, quà tặng và hình thức tiếp đãi không được phép làm ảnh hưởng đến tính 
chính trực trong các mối quan hệ kinh doanh của Công ty.

Hãy thận trọng khi làm kinh doanh với các quan chức chính phủ. Mặc dù việc tặng 
quà và hoạt động tiếp đãi cho bất kỳ bên nào cũng có thể gây nên các vấn đề nhưng 
rủi ro đặc biệt nghiêm trọng khi có liên quan đến các quan chức chính phủ. Bạn không 
được tặng bất kỳ quà tặng hoặc hoạt động tiếp đãi nào liên quan đến mối quan hệ 
tương tác với chính phủ hoặc quan chức chính phủ mà không có sự chấp thuận trước 
bằng văn bản từ Phòng Pháp chế. Ngoài ra, bất kỳ quà tặng hoặc hoạt động tiếp đãi 
nào cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách về chống hối lộ và tham nhũng toàn 
cầu và Chính sách về quà tặng và hoạt động tiếp đãi của công ty mang thương hiệu 
của bạn.

Nói chung, chính sách của chúng ta là nhân viên Công ty có thể tặng và nhận những 
món quà hoặc tiếp đãi kinh doanh thích hợp liên quan đến công việc của họ với các nhà 
cung cấp và các bên khác không thuộc về chính phủ, miễn là tất cả những món quà 
hoặc hoạt động tiếp đãi đó phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 4  Phải hợp pháp và phù hợp với các hoạt động kinh doanh thường lệ và đã được 
chấp nhận

 4  Không được lặp lại hoặc diễn ra quá thường xuyên từ một nguồn, tạo thành mẫu 
hình

 4  Quà tặng phải có giá trị danh nghĩa - nhỏ hơn 100 đô la Mỹ hoặc giá trị ngoại tệ 
tương đương

 4  Không được có hình thức giống như hối lộ hay lại quả hoặc nhằm mục đích gây 
ảnh hưởng hay khen thưởng một quyết định hoặc hành động cụ thể

 4  Không được trao tặng trong quá trình thương lượng hợp đồng mà bạn tham gia 
hoặc trong vòng ba tháng trước khi gia hạn hợp đồng

 4  Không được là tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt, thẻ quà tặng, phiếu quà tặng 
(trị giá hơn 50 đô la Mỹ) hoặc tương tự 

 4  Phải có tính chất phù hợp và không gây rắc rối cho Công ty nếu bị tiết lộ công khai

Có một số trường hợp ngoại lệ và cần lưu ý bên cạnh bản tổng kết chung về quà tặng 
và hoạt động giải trí này. Để biết thêm thông tin, hướng dẫn và hạn chế, vui lòng tham 
khảo Chính sách về quà tặng và hoạt động tiếp đãi.
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XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
Là nhân viên, chúng ta có trách nhiệm luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của Công ty. 
Nghĩa vụ này bao gồm tránh những xung đột lợi ích thực tế cũng như trong nhận thức, 
có thể phát sinh khi các lợi ích cá nhân, xã hội hay tài chính của chúng ta có sự xung 
đột, hoặc ngay cả khi chỉ có vẻ xung đột với lợi ích của Công ty. Dù là nhân viên, cán 
bộ hay giám đốc, bạn đều phải có trách nhiệm và nghĩa vụ luôn hành động vì lợi ích tốt 
nhất của Công ty. Những tình huống xung đột lợi ích sau đây là ví dụ phổ biến: 
 
 
 
VIỆC LÀM NGOÀI CÔNG TY 
Nếu làm việc bên ngoài Công ty có thể ảnh hưởng đến khả năng làm việc vì lợi ích 
tốt nhất của Công ty hoặc giảm năng suất làm việc của bạn, đặc biệt nếu bạn có công 
việc làm thêm với đối thủ cạnh tranh hay giờ làm việc chen vào thời gian làm việc trong 
ngày tại Công ty.

Công việc bên ngoài không chỉ áp dụng với những công việc làm thêm truyền thống—
công việc này cũng bao gồm việc tự kinh doanh, sở hữu doanh nghiệp hoặc khởi 
nghiệp, các dịch vụ chuyên nghiệp hay tư vấn có thể được thực hiện trong hoặc sau 
ngày làm việc thông thường. Việc sử dụng các tài nguyên của Công ty (bao gồm thời 
gian trong giờ làm việc) cho các mục đích không liên quan tới công việc của Công ty là 
trái với chính sách của công ty.

Nếu bạn đang xem xét công việc thứ hai bên ngoài Công ty có thể dẫn đến xung đột, 
vui lòng hoàn thành Mẫu tiết lộ thông tin về xung đột lợi ích theo thủ tục của công ty 
mang thương hiệu của bạn.

 
 
CƠ HỘI DOANH NGHIỆP 
Nhân viên, cán bộ và giám đốc không được phép tận dụng (hoặc chuyển cho bên thứ 
ba) cơ hội kinh doanh có được qua việc sử dụng tài sản, thông tin hoặc vị trí của Công 
ty, trừ khi Công ty đã từ chối cơ hội này trước đó. Nói chung, bạn không được phép sử 
dụng tài sản, thông tin của Công ty hoặc vị trí của bạn ở Công ty để trục lợi cá nhân 
cũng như không được phép cạnh tranh với Công ty.

Đôi khi đường phân cách giữa cơ hội cá nhân và của Công ty khó có thể được phân 
định rõ ràng và có thể trong một số hoạt động nhất định bao hàm cả cơ hội cá nhân và 
của Công ty. Hãy hỏi ý kiến quản lý trước khi tận dụng tài sản, thông tin của Công ty 
hay chức vụ của bạn tại Công ty theo cách không hoàn toàn vì lợi ích của Công ty.

MỐI QUAN HỆ BÊN NGOÀI VÀ LỢI ÍCH TÀI CHÍNH
Bạn phải đảm bảo rằng các mối quan hệ liên kết, các hoạt động và lợi ích tài chính 
riêng không xung đột với nghĩa vụ của bạn vì lợi ích tốt nhất của Công ty.

Nhân viên không được nắm giữ Lợi tức tài chính đáng kể trong công ty đối thủ cạnh 
tranh hoặc nhà cung cấp của Booking Holdings. 

 

Nếu cho rằng bạn có thể nắm giữ Lợi tức tài chính đáng kể ở một nhà cung cấp hoặc 
đối thủ cạnh tranh của Booking Holdings, bạn phải hoàn thành Mẫu tiết lộ thông tin về 
xung đột lợi ích. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về những yếu tố tạo thành Lợi tức tài 
chính đáng kể, vui lòng liên hệ với Cán bộ phụ trách tuân thủ và đạo đức của bạn. 

Ngoài ra, nhân viên không được tham gia vào hội đồng quản trị (điều hành/giám sát) 
(hay bất kỳ cơ quan nào có quyền hạn tương đương) trong bất kỳ tổ chức nào cung 
cấp hàng hóa hay dịch vụ cho Công ty hoặc cạnh tranh với Công ty, khi chưa có sự 
chấp thuận của Cán bộ phụ trách tuân thủ và đạo đức toàn cầu hoặc Giám đốc pháp 
chế.

• Cản trở khả năng thực hiện công việc và nhiệm vụ của bạn

• Xung đột với lợi ích của Công ty

• Ảnh hưởng đến khả năng hành động vì lợi ích tốt nhất của Công ty

• Gây nguy cơ hủy hoại hoạt động kinh doanh hoặc uy tín của Công Ty

Lợi tức tài chính đáng kể là lợi ích tài chính:
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CÁC MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN
Bạn luôn cần tránh những tình huống khi mối quan hệ cá nhân hoặc gia đình mâu 
thuẫn, hay có vẻ như mâu thuẫn, với nghĩa vụ làm việc cho lợi ích tối đa của Công ty. 
Các mối quan hệ cá nhân nhất định có thể:

 4  Cản trở phán đoán độc lập của nhân viên

 4  Gây ra các vấn đề về tinh thần của nhân viên

 4 Dẫn đến những khiếu nại về xung đột lợi ích hoặc thậm chí là quấy rối tình dục

 4 Tạo ra biểu hiện của một tình huống không chính đáng

 4 Dẫn đến sự thiên vị hoặc biệt đãi

Với tư cách là nhân viên, bạn không được trực tiếp hay gián tiếp tham gia bất kỳ hoạt 
động quản lý trực tiếp nào hoặc có khả năng đánh giá hoặc gây ảnh hưởng đến tình 
trạng việc làm, đánh giá trong công việc, tiền lương hoặc phúc lợi hoặc bất kỳ điều kiện 
làm việc nào khác, của bất kỳ ai mà bạn có quan hệ cá nhân. 

 

Bạn không nên tham gia vào hay cố gắng gây ảnh hưởng đến bất kỳ quyết định nào 
liên quan đến công việc giữa Công ty với gia đình, bạn bè và người thân của bạn. Công 
ty lựa chọn tất cả các nhà cung ứng, nhà cung cấp và đối tác kinh doanh, cũng như 
đưa ra các quyết định tuyển dụng dựa trên trình độ của ứng viên chứ không phụ thuộc 
vào mối quan hệ gia đình hay mối quan hệ cá nhân.

Nhân viên không được hưởng bất kỳ lợi ích không chính đáng nào từ các giao dịch kinh 
doanh của Công ty với bất kỳ ai có quan hệ cá nhân với nhân viên nhờ vào vị trí của 
nhân viên trong Công ty.

“Quan hệ cá nhân” , đối với mục đích của Quy tắc này, là các mối quan 
hệ vượt quá mức quan hệ chuyên môn. Quan hệ cá nhân gồm có:

• Gia đình hoặc quan hệ gia đình (anh chị em, cha mẹ/con cái, chồng/
vợ, vợ/chồng trên thực tế, bạn tình, anh chị em họ, cháu gọi bằng cô 
dì/chú bác, cô dì, chú bác, ông bà, cháu gọi bằng ông bà hoặc quan 
hệ qua hôn nhân chẳng hạn như anh chị em dâu/rể)

• Quan hệ tình cảm và/hoặc quan hệ tình dục

• Quan hệ bạn bè hoặc quan hệ cá nhân gần gũi khác

GHI CHÚ

Công ty kỳ vọng rằng cá nhân nhân viên phải chịu trách 
nhiệm đảm bảo rằng họ không có quan hệ gì gây ảnh 
hưởng hoặc tác động tiêu cực đến môi trường làm việc.

Quan hệ tình cảm lãng mạn hoặc tình dục giữa các nhân 
viên trong đó một nhân viên có ảnh hưởng hoặc nắm quyền 
kiểm soát điều kiện làm việc của nhân viên kia là quan hệ 
không phù hợp. Những mối quan hệ này, ngay cả khi có sự 
đồng thuận, cuối cùng có thể dẫn đến xung đột hoặc gây 
khó khăn tại nơi làm việc ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp 
của Booking Holdings. Nếu mối quan hệ như vậy hiện có 
tồn tại hoặc phát triển thì phải được khai báo.

|   QUY TẮC ỨNG XỬ30



Người giám sát hoặc nhân viên có ảnh hưởng hoặc nắm quyền kiểm soát các điều kiện 
làm việc của người khác có nghĩa vụ khai báo quan hệ của họ với trưởng bộ phận hoặc 
cấp quản trị viên cao hơn hoặc với bộ phận Nhân sự. Nhân viên khác có liên quan đến 
mối quan hệ được khuyến khích khai báo mối quan hệ với cấp quản trị cao hơn hoặc 
bộ phận Nhân sự.

Mặc dù cả hai nhân viên này có liên quan đến mối quan hệ tình cảm lãng mạn hay 
quan hệ tình dục có sự đồng thuận của cả hai bên đều có trách nhiệm khai báo thông 
tin, nhưng việc người giám sát không báo cáo mối quan hệ như vậy sẽ được xem là sai 
sót nghiêm trọng trong công tác quản lý nơi làm việc của người giám sát đó và là cơ sở 
để áp dụng biện pháp kỷ luật thích hợp.

Vui lòng tham khảo Chính sách về quan hệ cá nhân tại nơi làm việc để xem thêm 
hướng dẫn về chủ đề này.

Cuối cùng, điều quan trọng là bạn hiểu được khi yếu tố xung quanh thay đổi, tình huống 
trước đây không gây ra xung đột lợi ích sau này vẫn có thể gây ra xung đột lợi ích. Bạn 
có nghĩa vụ báo cáo những tình huống tiềm ẩn hoặc thực sự gây ra xung đột lợi ích 
cũng như tạo thành dấu hiệu xung đột lợi ích. Nếu bạn biết có một tình huống có thể 
gây xung đột lợi ích, hãy điền vào Mẫu khai báo thông tin về xung đột lợi ích tuân 
theo thủ tục của công ty mang thương hiệu của bạn.

Trong một số trường hợp, xung đột có thể được giải quyết hoặc hòa giải bằng các 
bước và/hoặc kiểm soát đơn giản. 
 
HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀ TỪ THIỆN 
Nhân viên có thể thoải mái tham gia vào các hoạt động chính trị và từ thiện. Tuy nhiên, 
trừ khi tham gia vào các hoạt động được công ty tài trợ hoặc được công ty cho phép, 
bạn phải tự tham gia trong thời gian cá nhân và bằng nguồn lực riêng của mình. Sử 
dụng tài sản, trang thiết bị và thời gian của Công ty cho các hoạt động cá nhân là không 
đúng đắn. Ngoài ra, nhân viên chỉ được tham gia các hoạt động chính trị hoặc từ thiện 
với tư cách cá nhân chứ không phải với tư cách là đại diện của chủ lao động.

Công ty có thể tham gia vào các vấn đề chính sách cộng đồng phù hợp với lợi ích của 
Công ty và khi có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị hoặc người được chỉ định của 
Hội đồng quản trị, có thể đóng góp chính trị và từ thiện phù hợp với luật pháp và các 
chính sách nội bộ của Công ty.

Chúng ta tuân thủ pháp luật về vận động hành lang và có thể cử nhân viên hoặc 
chuyên gia vận động hành lang thay mặt công ty hợp tác với quan chức chính phủ. 
Công ty nghiêm cấm việc tham gia bất kỳ hoạt động vận động hành lang nào dưới danh 
nghĩa Booking Holdings khi chưa có sự cho phép cụ thể từ Giám đốc pháp chế của 
Công ty.Nhân viên cần tránh những mối quan hệ, đầu tư và cơ hội có 

lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tối đa của Công ty. Nếu 
bạn cảm thấy việc đại diện Công ty để đưa ra quyết định kinh 
doanh công bằng không thiên vị là khó khăn, hãy hỏi ý kiến 
quán lý, thành viên Phòng Nhân sự và/hoặc Nhân viên Tuân 
thủ và Đạo đức ngay lập thức để giải quyết tình huống này.
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      NÚI LỬA SNAEFELLS JOKULL, ICELAND

CẠNH TRANH CÔNG 
BẰNG VÀ CHỐNG ĐỘC 

QUYỀN

10.000 dặm dưới biển! #underthesea #familyvacay #familyfun 

VIRGIN GORDA, QUẦN ĐẢO VIRGIN THUỘC ANH
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CẠNH TRANH CÔNG BẰNG VÀ CHỐNG ĐỘC  
QUYỀN 
Chúng ta tin rằng cạnh tranh trung thực và công bằng là điều tốt cho khách hàng của 
mình và những người tham gia thị trường khác, đồng thời thể hiện điều tốt đẹp nhất 
trong mỗi chúng ta, bao gồm cả các đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Chúng ta cam 
kết cạnh tranh công bằng và trung thực trên thị trường. 

Các hoạt động kinh doanh của chúng ta được thực hiện theo luật cạnh tranh tại hầu 
hết các quốc gia trên toàn thế giới. Các luật này nhằm mục đích tăng cường cạnh tranh 
công bằng bằng cách cấm các hoạt động cản trở hoặc cấm cạnh tranh bất hợp lý. Luật 
cạnh tranh áp dụng trong nhiều khía cạnh hoạt động kinh doanh của chúng ta bao gồm 
bán hàng, tiếp thị, thu mua, ký hợp đồng, sáp nhập và mua lại. Các luật này nêu rõ 
nghiêm cấm hoặc giới hạn mọi sắp đặt hoặc thỏa thuận chống cạnh tranh không lành 
mạnh nhằm: 

 4 Cố định, điều phối hoặc kiểm soát giá 

 4 Hỗ trợ cấu kết ấn định giá hoặc thông thầu  

 4 Hạn chế khả năng cạnh tranh của các thành viên thị trường khác 

 4  Chia sẻ thông tin với đối thủ cạnh tranh về giá cả, lợi nhuận hay biên lợi nhuận 

 4 Chia hoặc phân bổ các thị trường, lãnh thổ hay khách hàng 

 4  Trao đổi hoặc chia sẻ những thông tin chưa được công bố liên quan tới giá cả 
hoặc bất kỳ thông tin cạnh tranh nào khác với đối thủ cạnh tranh

Mặc dù bản chất của luật cạnh tranh rất rõ ràng, nhưng việc áp dụng những điều luật 
này tới từng tình huống cụ thể có thể phức tạp. Tại một số khu vực pháp lý, bao gồm 
Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, việc vi phạm luật cạnh tranh có thể dẫn đến những thiệt 
hại và hình phạt dân sự nghiêm khắc, cũng như các khoản phạt tiền và phạt tù đối với 
cá nhân trong tiến trình tố tụng hình sự. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc luật 
chống độc quyền và cạnh tranh được áp dụng như thế nào trong một tình huống cụ 
thể, hãy tham khảo Chính sách và hướng dẫn về cạnh tranh toàn cầu, và xin lời 
khuyên từ Phòng Pháp chế trước khi hành động.

Chúng ta cam kết cạnh tranh công bằng và trung thực trên thị trường. 
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THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Andiamo! #railwayheart #stazione #trainspotting 

GA XE LỬA ROMA TERMINI, Ý
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THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
Do bản chất hoạt động kinh doanh quốc tế của Booking Holdings, chúng ta tuân thủ 
luật pháp và phong tục của nhiều quốc gia nơi chúng ta hoạt động. Như vậy, chúng ta 
có trách nhiệm hiểu và tuân thủ tất cả các luật được áp dụng ở các quốc gia đó. Hãy 
liên hệ với Phòng Pháp chế tại địa phương ngay lập tức nếu như pháp luật địa phương 
có vẻ mâu thuẫn với những nguyên tắc trong Quy tắc Ứng xử này hay với luật pháp tại 
quốc gia trụ sở của công ty thương hiệu.

CÁC QUỐC GIA VÀ CÁC BÊN BỊ HẠN CHẾ
Chúng ta cam kết tuân thủ các lệnh trừng phạt thương mại và cấm vận hiện hành, bao 
gồm các hạn chế được duy trì bởi Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Liên hợp quốc, Hà Lan, 
Singapore và Vương quốc Anh (hoặc các luật pháp hiện hành khác). Những điều luật 
này cấm giao dịch với cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ và quốc gia bị hạn chế.

Các vấn đề theo các luật này có thể phát sinh trong mối quan hệ của chúng ta với các 
nhà cung ứng, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh và khách hàng khác. Chúng ta duy trì 
hướng dẫn nội bộ về những hành động được phép thực hiện ở các quốc gia khác nhau 
tùy theo lệnh trừng phạt. Nếu có thắc mắc, bạn nên liên hệ với Phòng Pháp chế hoặc 
Nhân viên Tuân thủ và Đạo đức Toàn cầu để được hướng dẫn thêm về lĩnh vực này.

NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU VÀ TẨY CHAY
Nếu công việc của bạn bao gồm việc gửi hoặc nhận những hàng hóa như thiết bị công 
nghệ thông tin, phần mềm, tài liệu khuyến mãi hay các trang thiết bị khác qua biên giới 
quốc gia, bạn có nghĩa vụ tìm hiểu và nắm rõ các luật xuất nhập khẩu hiện hành (đặc 
biệt liên quan đến hàng hóa quân sự/lưỡng dụng). Những luật này được áp dụng cho 
các trường hợp chuyển giao trong nội bộ và giữa các công ty mang thương hiệu của 
Booking Holdings, cũng như các trường hợp với bên thứ ba như nhà cung ứng, bên 
cấp phép và nhà cung cấp. Những cá nhân và công ty vi phạm luật nhập khẩu hoặc 
điều hành xuất khẩu có thể phải chịu những hình phạt dân sự và/hoặc hình sự nghiêm 
khắc. Hãy liên hệ với Phòng Pháp chế hoặc bộ phận phụ trách Tuân thủ và đạo đức 
nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các vấn đề hoặc rắc rối về xuất nhập 
khẩu.

Bạn cũng phải tránh đồng ý tham gia vào hoạt động tẩy chay bất hợp pháp hoặc không 
được phê chuẩn ở các quốc gia, chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân cụ thể. Nếu bạn 
được yêu cầu tham gia vào hoặc đồng ý với hoạt động tẩy chay, hãy liên hệ với Phòng 
Pháp chế hoặc Cán bộ phụ trách tuân thủ và đạo đức toàn cầu.

Việc vi phạm bất kỳ ranh giới thương mại nào đều có thể dẫn tới 
những thiệt hại và hình phạt dân sự nghiêm khắc, cũng như phí 
phạt và giam giữ trong tiến trình tố tụng hình sự đối với bất kỳ 
nhân viên, nhân sự quản lý và giám đốc nào liên quan.

Pháp luật thương mại quốc tế có thể rất phức tạp và khó định 
hướng. Nếu bạn làm việc trong phòng ban có liên quan trực tiếp 
đến những vấn đề này, bạn cần tham khảo ý kiến Phòng Pháp 
chế trước khi đưa ra quyết định có khả năng vi phạm luật quốc 
tế hoặc luật pháp Hoa Kỳ quy định việc kinh doanh toàn cầu.

Nếu bạn không chắc chắn, hãy hỏi trước khi hành động!
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GIAO DỊCH NỘI GIÁN
Không có địa điểm nào mà tôi thích #dogsleddingadventure #alaskamalamute #winterwonderland 

CHÓ KÉO XE TRƯỢT TUYẾT, CANADA
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GIAO DỊCH NỘI GIÁN
Chúng ta nghiêm cấm giao dịch nội gián. Luật giao dịch nội gián cấm các cá nhân 
không được mua cổ phiếu của một công ty hay trục lợi khác nhờ có tài liệu chứa thông 
tin không công khai về công ty đó. Luật này cũng cấm tiết lộ thông tin tài liệu không 
công khai cho người khác ("mách nước"), người mà sau đó sẽ giao dịch hoặc trục lợi 
từ việc tiết lộ thông tin đó. Mách nước bao gồm giới thiệu, trong khi đang nắm thông tin 
trọng yếu không công khai, cho người khác biết rằng họ giao dịch ngay cả khi thông tin 
trọng yếu không công khai không được tiết lộ.

Nhân viên của chúng ta phải cẩn trọng và không bao giờ được giao dịch trực tiếp hoặc 
gián tiếp chứng khoán của Booking Holdings hay của bất kỳ công ty thương mại niêm 
yết công khai nào dựa trên thông tin bí mật hoặc không được tiết lộ. Bên cạnh đó, bạn 
cũng không bao giờ nên tiết lộ hoặc truyền đạt bằng phương thức khác những thông tin 
bảo mật của Công ty mà bạn sở hữu trừ trường hợp bạn được ủy quyền tiết lộ. 

Thông tin hữu hình bao gồm thông tin có thể hoặc có khả năng làm ảnh hưởng rõ rệt 
tới giá của chứng khoán. Thông tin cũng được xem là trọng yếu khi nó có khả năng rõ 
ràng sẽ xảy ra, đóng vai trò quan trọng trong cân nhắc quyết định đầu tư của một người 
biết suy nghĩ, bao gồm: 

 4 Thông tin nhạy cảm về giá 

 4 Thông tin nhạy cảm về doanh nghiệp 

 4 Thông tin nhạy cảm độ cạnh tranh 

 4 Kết quả tài chính chưa được công bố 

 4 Các hợp đồng mới hoặc thất bại quan trọng 

 4 Thay đổi lớn trong việc quản lý 

 4 Điều tra của chính phủ (bao gồm các cuộc tấn công phủ đầu) 

 4 Kiện tụng pháp luật còn dang dở hay đã được giải quyết 

 4 Khả năng sáp nhập, mua lại hoặc thoái vốn 

 4 Các sản phẩm hoặc dịch vụ mới quan trọng 

Nguy cơ trong lĩnh vực này cao, do không tuân thủ có thể dẫn đến phạt tiền và phạt 
tù cũng như chịu kỷ luật của Công ty (có thể bao gồm chấm dứt hợp đồng lao động). 
Hãy tham khảo ý kiến của Phòng Pháp chế nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào trong lĩnh 
vực này và luôn tham khảo Chính sách về giao dịch nội gián trước khi mua hoặc bán 
chứng khoán của Booking Holdings.

Nhân viên của chúng ta phải cẩn trọng 

và không bao giờ được giao dịch trực 

tiếp hoặc gián tiếp chứng khoán của 

công ty chúng ta hay của bất kỳ công 

ty thương mại niêm yết công khai nào 

dựa trên thông tin bí mật hoặc không 

được tiết lộ. 
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AN TOÀN VÀ BẢO MẬT 
DỮ LIỆU

Hôm nay có tâm trạng vui vẻ. #cafeparisien #sundaymorningmood

CÀ PHÊ, PARIS
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AN TOÀN VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU
Chúng ta thu thập và xử lý hàng triệu thông tin cá nhân khách hàng, bao gồm tên họ, 
thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ email và lịch trình du lịch. Khách hàng cung cấp cho 
chúng ta thông tin của họ với hy vọng rằng chúng ta sẽ cẩn thận bảo vệ những thông 
tin này khỏi những hoạt động không được ủy quyền và/hoặc sử dụng sai mục đích. Vì 
vậy, Công ty tuân thủ các luật về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu tương ứng cũng 
như Chính sách về bảo mật dữ liệu của riêng chúng ta khi thu thập và xử lý thông tin 
cá nhân của khách hàng, thông tin cá nhân về nhân viên và các bên thứ ba.

Nhân viên phải luôn bảo đảm quyền riêng tư, an toàn và bảo mật của tất cả mọi thông 
tin cá nhân mà công ty được ủy thác, trừ khi việc tiết lộ đã được ủy quyền hay yêu cầu 
bởi pháp luật. Ngoài ra, nhân viên:

• Chỉ được thu thập dữ liệu cần thiết cho một hoạt động kinh doanh cụ thể

• Chỉ truy cập thông tin cá nhân vì mục đích kinh doanh hợp pháp

• Lưu trữ và hủy bỏ thông tin cá nhân và dữ liệu nhạy cảm khác một cách bảo mật

• Chỉ truyền tải thông tin cá nhân (bảo mật thông qua mã hóa trong trường hợp có rủi 
ro) cho các bên được ủy quyền có nghĩa vụ phải sử dụng chỉ dành cho mục đích dự 
định và để bảo vệ tính bảo mật của thông tin

• Báo cáo ngay mọi sự cố dữ liệu hoặc rủi ro bảo mật có thể xảy ra cho Cán bộ phụ 
trách bảo mật thương hiệu của họ

NGUYÊN TẮC BẢO MẬT CỦA CHÚNG TA 
 
1

 
MINH BẠCH. Chúng ta sẽ thông báo và tiết lộ với khách hàng qua Chính sách 
về quyền riêng tư về thời điểm và cách thức thu thập và xử lý Thông tin cá nhân 
(PI) khách hàng. 

2
 

MỤC ĐÍCH. Chúng ta sẽ chỉ thu thập lượng PI tối thiểu của khách hàng cần thiết 
để đạt được mục đích kinh doanh cụ thể; chúng ta sẽ chỉ sử dụng PI của khách 
hàng phục vụ cho các mục đích đã đề cập và không phục vụ cho bất kỳ mục 
đích nào khác mà chúng ta không nhận được sự đồng ý; và chúng ta sẽ lưu giữ 
PI của khách hàng không lâu hơn thời gian cần thiết để đạt được các mục đích 
đó hoặc để đáp ứng các yêu cầu áp dụng. 

3
 

LỰA CHỌN. Chúng ta sẽ cung cấp cho khách hàng tùy chọn đưa PI của họ vào 
hoặc xóa khỏi danh sách dùng cho mục đích tiếp thị, theo yêu cầu của pháp luật.

4  
AN NINH AN TOÀN. Chúng ta sẽ sử dụng các biện pháp bảo vệ cần thiết để 
bảo vệ PI của khách hàng, tránh sử dụng sai mục đích, cũng như truy cập và xử 
lý khi chưa được phép. 

5
 

 QUYỀN CÁ NHÂN. Chúng ta sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hợp lý 
vào PI của họ và, khi được pháp luật yêu cầu, chúng ta sẽ sửa đổi bất kỳ dữ liệu 
không chính xác nào, xóa dữ liệu và thực hiện đúng theo bất kỳ quyền nào khác 
mà pháp luật yêu cầu.

6
 

 TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH. Các công ty mang thương hiệu của chúng ta chịu 
trách nhiệm với các cam kết đã thực hiện với khách hàng và về việc tuân thủ 
Chương trình bảo mật toàn cầu.

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NHÂN VIÊN
Chúng ta luôn nỗ lực thận trọng và hợp tác trong việc bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật 
PI của nhân viên.

Nhân viên có quyền truy cập, hoặc làm việc với PI của các đồng nghiệp khác có trách 
nhiệm xử lý PI một cách thích hợp, và cần vô cùng cẩn trọng trong việc bảo toàn tính 
bảo mật của thông tin đúng theo Chính sách về an toàn và bảo mật dữ liệu của công ty 
chúng ta.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này hay muốn báo cáo việc vi phạm bảo 
mật dữ liệu, hãy tham khảo Chính sách về bảo mật dữ liệu hoặc liên hệ người quản 
lý, Phòng Pháp chế và/hoặc Cán bộ phụ trách bảo mật thông tin.
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BẢO VỆ TÀI SẢN CÔNG TY

Ăn mừng mỗi ngày! #carnival #colorfullife #carnivalbrasiliero

LỄ HỘI CARNIVAL, BRAZIL
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BẢO VỆ TÀI SẢN CÔNG TY 
Tất cả các nhân viên, nhân sự quản lý và giám đốc phải bảo vệ tài sản của Công ty và 
đảm bảo sử dụng hiệu quả. Tài sản Công ty bao gồm các nguồn lực như văn phòng 
phẩm, thiết bị (máy tính xách tay, điện thoại di động, v.v.) hệ thống thông tin liên lạc và 
xe cộ cũng như thông tin độc quyền, nguồn lực tài chính và các hồ sơ, báo cáo và tài 
liệu của Công ty. 

TÀI SẢN HỮU HÌNH
Nhân viên nên sử dụng tài sản Công ty một cách có trách nhiệm và tránh lãng phí, sử 
dụng sai mục đích hay ăn trộm tài sản của Công ty. Mặc dù tài sản Công ty được dùng 
cho mục đích công việc hợp pháp nhưng Công ty vẫn cho phép nhân viên sử dụng hạn 
chế một số thiết bị điện tử cho mục đích cá nhân, bao gồm điện thoại, máy tính, kết nối 
Internet, thư thoại và email. 

Một số địa điểm tại quốc gia và bộ phận có thể áp dụng các chính sách chặt chẽ hơn 
liên quan đến việc sử dụng tài sản của Công ty cho mục đích cá nhân, vì vậy, hãy hỏi 
người quản lý hoặc trưởng bộ phận xem bạn có được phép sử dụng tài sản của Công 
ty cho mục đích cụ thể hay không.

Nếu việc sử dụng tài sản cho mục đích cá nhân được cho phép trong bộ phận của bạn, 
việc sử dụng này chỉ nên giới hạn trong thời gian ngắn, không thường xuyên và không 
làm ảnh hưởng tới công việc cũng như trách nhiệm của bạn đối với Công ty. 

Theo các giới hạn trong pháp luật hiện hành, Công ty có quyền giám sát và truy cập thư 
từ trao đổi của nhân viên trên hệ thống của Công ty.

THÔNG TIN ĐỘC QUYỀN
Chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ tài sản Công ty, bao gồm bảo vệ thông tin độc quyền của 
Công ty. Những thông tin này bao gồm tất cả tài sản trí tuệ như mã số phần mềm, bằng 
sáng chế, bí mật thương mại, kế hoạch kinh doanh, bản quyền và thương hiệu. 

Thông tin độc quyền của Công ty là thông tin tuyệt mật và việc công bố khi chưa được 
ủy quyền hoặc không đúng cách có thể gây tác động tiêu cực đến thành công của công 
ty trong tương lai. Bạn không bao giờ nên tiết lộ thông tin độc quyền mà thiếu sự ủy 
quyền chính thức cũng như thỏa thuận không được tiết lộ từ Phòng Pháp Chế. Trách 
nhiệm bảo mật thông tin độc quyền Công ty tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi bạn đã 
ngừng làm việc tại Công ty.

Bạn không bao giờ nên tiết lộ thông tin độc quyền mà thiếu sự ủy quyền 
chính thức cũng như thỏa thuận không được tiết lộ từ Phòng Pháp Chế. 

GHI CHÚ
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TÔN TRONG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA 
NGƯỜI KHÁC
Chúng ta phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba và sẽ không cố tình vi 
phạm hay sử dụng không đúng sở hữu trí tuệ của người khác.

Trong hầu hết trường hợp, nếu chúng ta muốn sử dụng tài sản trí tuệ của cá nhân hoặc 
công ty khác, chúng ta cần phải mua hoặc có giấy phép sử dụng. Bạn có trách nhiệm 
xác định xem chúng ta có sở hữu hoặc có quyền sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào mà 
bạn muốn sử dụng không. Nếu bạn không chắc chắn, hãy hỏi Phòng Pháp chế. 

Nếu chúng ta có giấy phép sử dụng sở hữu trí tuệ của công ty hoặc người khác thì bạn 
phải tuân thủ các hạn chế được đưa ra trong giấy phép và bất kỳ hướng dẫn sử dụng 
hay hạn chế khác do chủ sở hữu đưa ra.

QUẢN LÝ HỒ SƠ
Chúng ta có trách nhiệm tạo và lưu các báo cáo và tài liệu liên lạc trong kinh doanh 
chính xác. Công ty đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng dựa theo dữ liệu hồ sơ 
được tạo lập từ các bộ phận trong toàn bộ tổ chức, độ chính xác của những thông tin 
này là vô cùng quan trọng. Các ví dụ phổ biến về thông tin kinh doanh bao gồm:

 4 Báo cáo chi tiêu

 4 Hóa đơn

 4 Báo cáo về thời gian 

 4 Báo cáo tài chính

 4 Hồ sơ cá nhân

 4 Kế hoạch kinh doanh

 4 Hợp đồng

 4 Danh sách khách hàng

Mọi dữ liệu cần được lưu giữ hay hủy bỏ theo quy định trong Chính sách Lưu giữ Hồ 
sơ của công ty thương hiệu. Không bao giờ được phép hủy bỏ dữ liệu nhằm che giấu 
hành động sai trái hoặc cản trở công cuộc điều tra. 

Trong trường hợp lưu giữ liên quan đến tranh chấp hay cuộc điều tra, bạn không được 
xóa tài liệu liên quan và tham vấn Phòng Pháp Chế trước khi hủy bất kỳ thông tin kinh 
doanh nào liên quan đến lưu giữ thông tin cho cuộc điều tra. 

Nếu bạn có thắc mắc về cách xử lý và tiêu hủy hồ sơ Công ty đúng cách, bạn nên hỏi 
quản lý hoặc Phòng Pháp chế.

Không bao giờ 

được phép hủy 

bỏ dữ liệu nhằm 

che giấu hành 

động sai trái hoặc 

cản trở công 
cuộc điều tra. 
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CÂY CẦU Ở MANCHESTER

GIAO DỊCH CÔNG BẰNG
Chúng tôi đã mất một thời gian để đến đây, nhưng chuyến đi đáng giá lắm. #seasideview #naturewalk

ĐI BỘ TRÊN BÃI BIỂN, THỤY ĐIỂN
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      Quy tắc Ứng xử của Tập Đoàn Priceline

GIAO DỊCH CÔNG BẰNG 
Chúng ta không tìm kiếm lợi thế cạnh tranh thông qua hoạt động kinh doanh bất hợp 
pháp hoặc phi đạo đức. Chúng ta cố gắng giao dịch công bằng với khách hàng, nhà 
cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh và nhân viên khác của công ty 
mang thương hiệu. Chúng ta không nên tận dụng lợi thế không công bằng đối với bất 
cứ ai thông qua ngụy tạo, lừa dối, che giấu, lạm dụng thông tin đặc quyền hoặc che 
giấu các dữ liệu quan trọng. 

Uy tín của chúng ta với khách hàng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cam kết của 
chúng ta trong việc cung cấp thông tin trung thực và minh bạch về các dịch vụ mà 
chúng ta cung cấp. Chúng ta đảm bảo rằng thông tin trong các tài liệu quảng cáo, tiếp 
thị và quảng cáo khác của chúng ta luôn chính xác và không bao giờ lừa dối.

Tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh của chúng ta là một thông lệ kinh doanh tốt, nhưng phải 
được thực hiện công bằng, dựa trên thông tin công khai chẳng hạn như báo cáo tin 
tức và khảo sát trong ngành, và luôn tuân thủ tất cả luật pháp và quy định ở Hoa Kỳ 
và nước ngoài. Thông tin cạnh tranh không công khai có thể bao gồm thông tin về sản 
phẩm, dịch vụ, thị trường, giá cả, bí mật thương mại hoặc kế hoạch kinh doanh của đối 
thủ cạnh tranh. 

Chúng ta cũng có thể tìm hiểu thông tin cạnh tranh phù hợp từ những nguồn khác (trừ 
khi các nguồn đó bị cấm chia sẻ thông tin) bằng cách xin giấy phép sử dụng thông tin 
hoặc mua thông tin.

• Thông tin thu được một cách phi đạo đức, bao gồm nghe trộm hoặc 
nhận email gửi nhầm từ hoặc về một bên thứ ba 

• Thông tin độc quyền của những người khác 

• Thông tin có được từ việc trao đổi để bồi thường, cân nhắc tuyển 
dụng, quà tặng hay bất cứ thứ gì khác có giá trị 

• Thông tin không công khai về người sử dụng lao động trước đây 
theo yêu cầu của nơi làm việc mới; hoặc 

• Thông tin có chứa dữ liệu kỹ thuật hoặc thiết kế có thể được bảo vệ 
theo luật bí mật thương mại

Không bao giờ tìm kiếm hoặc sử dụng:
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MẠNG XÃ HỘI VÀ 
TRUYỀN THÔNG ĐẠI 

CHÚNG 
Lời xin chào và tạm biệt ở sân bay. #travelgram #airportlife

GIA ĐÌNH, SÂN BAY
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      Quy tắc Ứng xử của Tập Đoàn PricelineAL KHAZNEH VÀO BAN ĐÊM, PETRA, 
JORDAN

ĐỀN VÀNG Ở ARMRITSAR, ẤN ĐỘ

PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
Nhân viên cần cân nhắc kỹ trước khi đăng bình luận liên quan đến Công ty ở bất kỳ 
đâu trên mạng internet, bao gồm blog, mạng xã hội và các kênh mạng như Facebook 
và Linkedin. Nói chung, bạn không nên ghi blog hay đăng thông tin về các vấn đề của 
Công ty trừ khi bạn là người phát ngôn chính thức của Công ty. Nếu được cho phép, 
những bình luận này cần thể hiện phong cách tốt, không bao gồm nội dung gây xấu hổ, 
nói tục hoặc mang tính hạ nhục. Những thông tin được đăng không được tiết lộ những 
thông tin độc quyền hoặc bảo mật như thành tích của Công ty, kế hoạch kinh doanh, 
giá cả, v.v.

SỬ DỤNG CÁ NHÂN
Chúng ta tôn trọng quyền riêng tư của nhân viên nên chúng ta thường không quan tâm 
đến những việc nhân viên làm ngoài giờ làm việc, trừ khi việc đó làm ảnh hưởng đến 
tiến độ công việc của nhân viên, hoặc đe dọa danh tiếng cũng như lợi ích kinh doanh 
chính đáng của công ty.  

Bạn nên đặc biệt cẩn trọng khi tham gia vào các cuộc trò chuyện trên mạng có nhắc 
đến Booking Holdings hoặc công ty mang thương hiệu hoặc đăng tải bằng thiết bị của 
Công ty hay thông qua mạng của Công ty. Hãy hiểu rằng việc đảm nhiệm các vị trí công 
khai trên mạng đi ngược lại lợi ích của Công ty có thể gây ra mâu thuẫn và có thể bị kỷ 
luật.  

Mặc dù chúng ta đều có quyền thể hiện chính kiến và quan điểm, nhưng cá nhân bạn 
phải chịu trách nhiệm cho những bài đăng công khai của bạn trên mạng Internet. Theo 
luật hiện hành, Công ty có thể giám sát mạng xã hội và các trang Internet khác để đảm 
bảo rằng các thông tin được đăng tải không làm ảnh hưởng xấu hoặc làm hỏng uy tín 
của Công ty. 

Vui lòng tham khảo Chính sách về truyền thông xã hội để biết thêm chi tiết và nếu 
bạn có thắc mắc liên quan đến chủ đề này. 

GIAO TIẾP VỚI CÔNG CHÚNG, NHÀ ĐẦU TƯ 
VÀ GIỚI TRUYỀN THÔNG
Chúng ta đã chỉ định một số phát ngôn viên để phát ngôn cho và thay mặt Công ty và 
nhân viên không được ủy quyền không được phép làm như vậy. Mọi thắc mắc, câu hỏi 
từ truyền thông cũng như yêu cầu được phỏng vấn cần được gửi tới nhóm Quan hệ 
công chúng của công ty thương hiệu hoặc Phòng Pháp chế ngay lập tức. Để biết thêm 
chi tiết, hãy tham khảo Chính sách và hướng dẫn về Truyền thông doanh nghiệp 
của chúng ta.

Bạn chịu trách 

nhiệm cá nhân 

đối với những 

bình luận công 

khai bạn đăng 

trên internet. 
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KẾT LUẬN
Một ngày ngắm cảnh thành công! #belgiumtrip #livetotravel

CÀ PHÊ, BỈ

|   QUY TẮC ỨNG XỬ47



      Quy tắc Ứng xử của Tập Đoàn Priceline

Chúng ta phải phối hợp với nhau để thúc đẩy hành vi có đạo đức và hợp pháp, đồng 
thời đảm bảo chúng ta luôn đạt được Kết quả phù hợp theo phương thức đúng đắn. Để 
đạt mục tiêu này, chúng ta phải nỗ lực đảm bảo luôn tuân thủ nội dung và tinh thần của 
Quy tắc Ứng xử này. Bạn hãy luôn nhớ: 

 4  Hãy tham khảo các nguồn tài liệu sẵn có của Công ty, ví dụ Sổ tay nhân viên và 
các Chính sách khác

 4  Báo cáo các hành động đáng ngờ vi phạm Quy tắc và pháp luật một cách nhanh 
chóng 

 4 Khuyến khích đồng nghiệp làm việc theo tiêu chuẩn đạo đức cao 

 4 Khi có nghi ngờ, hãy hỏi trước khi hành động!

MIỄN TRỪ/MÂU THUẪN VỚI CÁC CHÍNH SÁCH 
KHÁC
Có thể có một số trường hợp hiếm khi xảy ra và không lường trước buộc phải thực hiện 
ngoại lệ so với các điều khoản trong Quy tắc Ứng xử này. Trong các trường hợp hãn 
hữu này, chỉ Hội đồng Quản trị mới có thể miễn trừ một điều khoản trong Quy tắc Ứng 
xử này. Công ty sẽ công bố việc miễn trừ đó ngay lập tức theo yêu cầu của luật pháp. 

Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa điều khoản của Quy tắc Ứng xử này với những 
điều khoản được quy định trong các chính sách khác của Công ty (bao gồm sổ tay 
nhân viên), những điều khoản và quy định trong Quy tắc Ứng xử này sẽ được ưu tiên 
áp dụng. Trong trường hợp có mâu thuẫn như vậy, Phòng Pháp Chế hoặc Nhân viên 
Tuân thủ và Đạo đức tại địa phương là những người đầu tiên chịu trách nhiệm diễn giải 
Quy tắc Ứng xử này được áp dụng như thế nào, sau đó kết quả sẽ được xem xét bởi 
Nhân viên Tuân thủ và Đạo đức Toàn Cầu và Giám đốc Pháp Chế. Quyền cao nhất cho 
việc diễn giải Quy tắc Ứng xử thuộc về Hội Đồng Quản Trị của Booking Holdings. 

Quy tắc Ứng xử này không cung cấp bất kỳ quyền nào, theo hợp đồng hoặc khác, cho 
bất kỳ bên thứ ba nào. Các điều khoản của Quy tắc Ứng xử được chỉnh sửa, bổ sung, 
thay đổi hoặc sửa đổi vào bất kỳ thời điểm nào được Công ty coi là cần thiết và phù 
hợp với luật hiện hành. 

Quy tắc Ứng xử này được cập nhật gần nhất vào ngày 22/10/2020.

Chúng ta phải nỗ 

lực đảm bảo luôn 

tuân thủ nội dung 

và tinh thần của 

Quy tắc Ứng xử 

này.

|   QUY TẮC ỨNG XỬ48
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