PRAVIDLA CHOVÁNÍ NA AKCÍCH SPOLEČNOSTI IBM
Společnost IBM je odhodlána poskytovat všem účastníkům akcí IBM bezpečné, zdvořilé a pohodlné prostředí,
kde by nikdo nebyl obtěžován. Na akcích společnosti IBM nikdo nebude diskriminován ani obtěžován na
základě jakékoliv chráněné vlastnosti, včetně rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, pohlaví, identity nebo
vyjádření pohlaví, sexuální orientace, národního původu, invalidity nebo věku, politické spřízněnosti nebo
stavu, například invalidní válečný veterán nebo jiný veterán. Účastí na této akci, jako delegát nebo běžný
účastník mluvčí, vystavovatel, organizátor, dobrovolník nebo host, souhlasíte s tím, že budete dodržovat
tato pravidla chování. Pokud pravidla porušíte, můžete být na základě rozhodnutí společnosti IBM (nebo
organizátorů akce) z akce vyloučeni bez vrácení peněz a společnost IBM (nebo organizátoři akce) může
podniknout taková opatření, která považuje za vhodná.
Společnost IBM je odhodlána prosazovat svobodné vyjadřování názorů zdvořilým a profesionálním způsobem.
Účastníci akcí IBM se nesmí chovat nepřijatelným nebo nezákonným způsobem, což kromě jiného zahrnuje
následující, jak je určeno společností IBM nebo organizátory akce, dle jejich výhradní volby:
•

•
•
•
•
•
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Slovní, fyzické nebo vizuální jednání týkající se rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, pohlaví,
identity nebo vyjádření pohlaví, sexuální orientace, národního původu, invalidity nebo věku, politické
spřízněnosti nebo stavu, například invalidní válečný veterán nebo jiný veterán.
Sexuálně zaměřená mluva nebo obrázky na veřejných místech, včetně prezentací.
Nevhodný fyzický kontakt.
Nevítaná sexuální pozornost.
Podporování nebo schvalování výše uvedeného chování.
Fyzické, slovní nebo písemné zneužívání, vyhrožování, zastrašování, obtěžování, otravování,
pronásledování, tlačení, postrkování nebo používání jakékoliv fyzické síly proti jakékoliv osobě, které
jakkoliv vytváří znepokojení, jenž je rušivé nebo nebezpečné, nebo vytváří v osobě obavy.
Jakékoliv ničení nebo vandalismus týkající se osobního vlastnictví, místa akce nebo materiálů.
Vlastnictví jakékoliv nelegální látky nebo předmětu. Společnost IBM netoleruje používání nebo
zneužívání nezákonných látek nebo předmětů a to kdekoliv v místě konání akce.
Shromažďování pro účely narušení klidu nebo konání jakékoliv nezákonného činu nebo účast na
urážlivém chování.

Pokud se někdo účastní nepřijatelného nebo nezákonného chování, nahlaste okolnosti co nejdříve, aby mohla
být podniknuta příslušná akce.
Společnost IBM může tato pravidla chování kdykoliv změnit. Tato pravidla chování jsou objektivně práva
společnosti IBM, která si všechna výslovně vyhrazuje.
Aktualizováno 16. ledna 2018.

