GEDRAGSCODE TIJDENS IBM-EVENEMENTEN
IBM streeft ernaar een veilige, respectvolle, comfortabele en intimidatievrije omgeving voor alle deelnemers aan
IBM-evenementen te bieden. IBM-evenementen moeten vrij zijn van discriminatie of intimidatie op basis van een
beschermd kenmerk, zoals ras, kleur, religie, geslacht, geslacht, genderidentiteit of -uiting, seksuele geaardheid,
nationale afkomst, erfelijkheid, handicap of leeftijd, politieke overtuiging of status als gehandicapte veteraan of
anderssoortige veteraan. Door deel te nemen aan dit evenement, hetzij als afgevaardigde/deelnemer of als
spreker, exposant, organisator, vrijwilliger of gast, gaat u ermee akkoord zich aan deze Gedragscode te
houden. Wanneer u deze gedragscode overtreedt, kunt u naar eigen goeddunken van IBM (of de
organisatoren van het evenement) worden uitgesloten van het evenement zonder enige terugbetaling, en
kunnen IBM of de organisatoren van het evenement andere stappen ondernemen die zij passend achten.
IBM streeft naar een vrije en onbelemmerde expressie van ideeën op een respectvolle en professionele manier.
Deelnemers aan IBM-evenementen mogen geen onaanvaardbaar of illegaal gedrag vertonen, waaronder, maar zijn
niet beperkt tot, het volgende, zoals naar eigen goeddunken bepaald door IBM of de organisatoren van het
evenement:
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Verbaal, fysiek of visueel gedrag met betrekking tot iemands ras, kleur, religie, geslacht, geslacht,
genderidentiteit of -uiting, seksuele geaardheid, nationale afkomst, erfelijkheid, handicap of leeftijd, politieke
overtuiging of status als gehandicapt veteraan of andersoortige veteraan dat ongevraagd en/of onwelkom is,
of bijdraagt aan een intimiderende, vijandige of aanstootgevende omgeving.
Geseksualiseerde taal of afbeeldingen in openbare ruimtes, met inbegrip van presentaties.
Ongepast lichamelijk contact
Ongevraagde seksuele aandacht
Pleiten voor of aanmoedigen van het bovengenoemde gedrag.
Lichamelijk, verbaal of in schrift: misbruik, intimidatie, bedreigingen, ergernis, intimidatie, stalken, duwen
of gebruik van welke fysieke kracht dan ook tegen een persoon, en datgene dat op enigerlei wijze
opschudding veroorzaakt welke een verstorende of gevaarlijke uitwerking heeft, of bij personen ongerustheid
oproept.
Elke vernietiging of vernieling van persoonlijke eigendommen, de evenementlocatie of materialen.
Het in bezit hebben van een illegale stof of voorwerp. IBM tolereert op geen enkele plek op
evenementterreinen het gebruik of misbruik van illegale stoffen of voorwerpen.
Verzamelen met het doel tot, of het resulteren in, het verstoren van de vrede, of het begaan van een onwettige
handeling of het begaan van enig aanstootgevend gedrag.

Als iemand zich schuldig heeft gemaakt aan onaanvaardbaar of onwettig gedrag, meldt u deze omstandigheden dan
zo snel mogelijk, zodat effectieve en gepaste actie kan worden ondernomen.
IBM kan deze Gedragscode op elk moment herzien. Deze Gedragscode doet geen afbreuk aan de rechten van IBM,
welke uitdrukkelijk zijn voorbehouden.
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