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1.    Kuidas me teeme äri 
 
Tegevdirektori aruanne 
 
„Experianist on saanud üks maailma juhtivamaid infoteenuste ettevõtteid, kes annab teavet, 
mille alusel tehakse iga päev otsuseid rohkem kui 90 riigis. 
 
See on tähtis, mida me teeme, kuid mitte vähem tähtis pole ka see, kuidas me seda teeme.  Kui 
meie äri üha kasvab ja areneb edukalt, siis peame säilitama klientide, töötajate, investorite ja 
äripartnerite ning kogukondade usalduse, mille osa me ise oleme. 
 
Üldises tegevusjuhendis tuuakse ära põhimõtted, mis toetavad meie äritehinguid üle maailma  
Seal kirjeldatakse käitumisstandardeid, millele peavad vastama kõik Experiani töötajad, ükskõik 
millist ärivaldkonda me esindame.  
 
Seadused võivad eri riikides olla erinevad ning me pooldame seda täielikult, kuid meie 
tegevusjuhend on universaalne.  See on alus, millele rajame kõik suhted, nii riigisisesed kui ka -
välised.  Meie kõigi kohus on neid põhimõtteid järgida ja tagada, et see, mida me räägime, ei 
erineks sellest, mida me teeme. 
 
Palun lugege seda dokumenti tähelepanelikult ning võtke see eeskujuks, kui kujundate oma 
tööviisi.  Kui juhendis jääb teile midagi arusaamatuks, siis küsige kindlasti oma osakonna 
juhatajalt selgitust. 
 
Kui saate teada selle juhendi mis tahes nõude rikkumisest, peaksite sellest ette kandma oma 
osakonna juhatajale või helistama Experiani salajasele abiliinile.  Minu ülesandeks isiklikult on 
luua Experianis keskkond, kus igaüks võib sõna võtta, ning juhendist saate nõu, kuidas 
seda teha.    
 
Suured ettevõtted on rajatud aususele ja usaldusele, mis sellest tuleneb.  Koos suudame 
maailmale näidata, et Experian püstitab endale ettevõtte kodanikuks olemise kõrgeimad 
standardid ning et me täidame ühist kohustust teha alati õiget asja.  
 
 
Don Robert 
Tegevdirektor 
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2.   Aktsionäride austamine  
 
Kliendid ja tarbijad 
 
Ausus on kõigi Experiani suhete alus ning põhiline on usaldus. 
 
Meie suhted klientidega on rajatud usule, et peaksime nende ootusi ületama. Võtame kohustusi 
klientide suhtes tõsiselt, lubame ainult seda, mida suudame täita, ning püüame neid mitte mingil 
moel eksitada. Oma lahendustega pakume uuendusi, püüeldes kvaliteedi tagamise, kiiruse ja 
tulemuslikkuse poole.  
 
Experian on sihiks võtnud klientide ja tarbijate vastu alati aus olla.  Peaksime hoiduma kes 
tahes kliendi või tarbija ebaausast ärakasutamisest temaga manipuleerides, teda eksitades, 
ebasündsalt ähvardades, pettes, salastatud teavet ära kasutades või muul sarnasel 
viisil käitudes. 
 
Töötajad  
 
Töötajad on meie kõige tähtsam vara.  Experian värbab tööle ja edutab inimesi ainult nende 
teenete järgi ning me julgustame töötajaid oma potentsiaali tunnetama.  Tunnustame ja 
tasustame isiklikku tulemuslikkust ning soosime algatusi ja uuendusi meeskonnakultuuris.  
 
Experiani töölevärbamise protsess toimub kohalike seaduste ning teiste regulatiivsete nõuete 
kohaselt.  Oleme selleks paika pannud selged nõuded olemaks kindlad, et iga kandidaat oleks 
seaduste alusel sobilik töötama teatud piirkonnas. 
 
Experian tunnistab ka, et käitumisviis, mis on sotsiaalselt ja ametialaselt vastuvõetav ühes 
kultuuris või riigis, võib seda teises kultuuris või riigis mitte olla.  Seepärast pooldame austust 
kultuurierinevuste vastu töökohal ja püüame kultuurilist mitmekesisust meie töötavadele 
kohandada.  Eelkõige austame oma inimeste inimõigusi isiksustena.  
 
Aktsionärid  
 
Töötame Experianis tema omanike – aktsionäride – heaks.  Esitame neile ausat ja täpset 
teavet, mis annab Experiani positsioonist ja väljavaadetest selge pildi.  Kogu oma äritegevuses 
püüame kaitsta ja tõsta oma mainet, kaitstes oma varasid vastutustundliku ärilise käitumisega 
ning hoiame kinni püstitatud ettevõtte juhtimise põhimõtetest. 
 
Tarnijad  
 
Tarnijad on meie partnerid ning meie äri lahutamatu osa.  Experian käitub tarnijate valimisel 
ausalt.  Ootame teenust ja väärtust.  Kohtleme tarnijaid austusega ja teeme nendega ausat äri.  
 
Kogukonnad  
 
Experian on sihiks seadnud käituda sotsiaalselt vastutustundlikult, mis aitab eri kogukondades 
elu kvaliteeti tõsta nii kohalikus kui globaalses mõttes.  Vastutustundliku tööandjana tunnustab 
Experian vajadust mõista nende kogukondade nõudeid ning neid järgida, et lõpptulemusena 
kõik sellest võidaksid. 
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Püüdleme selle poole, et vabatahtliku töö programmi, kogukonna sponsimise ja vabatahtlike 
annetustega saavutada nendes kogukondades käegakatsutavaid muutusi.  
 
Keskkonna mõjutamisviisiga oma äritegevuses toetame vastutustundlikku käitumist. 
 
 
3.   Turvalise ja eetilise töökoha kujundamine  
 
Võrdse kohtlemisega tööhõive 
 
Experian usub töötajate palkamisse, edutamisse, tasustamisse ja vallandamisse ainult nende 
teenete alusel, olenemata nende rassist, nahavärvist, vanusest, soost, põlvnemisest, usust, 
rahvuslikust päritolust, kodakondsusest, seksuaalsest orientatsioonist, abieluseisust, tervislikust 
seisundist, rasedusest, puudest, veterani staatusest või muust alusest, mille järgi on riikliku, 
provintsiaalse, föderaalse, osariikliku või kohaliku seadusega keelatud valikut teha. 
 
Ahistamise puudumine 
 
Experian ei andesta mingisugust ahistamist.  See kehtib ahistamise kohta, mis põhineb rassil, 
nahavärvil, vanusel, sool, põlvnemisel, usul, rahvuslikul päritolul, kodakondsusel, seksuaalsel 
orientatsioonil, abieluseisul, tervislikul seisundil, rasedusel, puudel, veterani staatusel või muul 
alusel, mille järgi on riikliku, provintsiaalse, föderaalse, osariikliku või kohaliku seadusega 
keelatud valikut teha.  See kehtib kõikide ahistamisvormide kohta töökohal, mis on toime 
pandud kas kliendi, kaubastaja, konsultandi või töövõtja poolt või tema suhtes.   
 
Turvaline keskkond 

 
Experian on seadnud ülesandeks tagada kõikidele töötajatele turvaline, tervislik ja produktiivne 
töökeskkond.  Kõikide töötajate heaoluks peate töötama turvaliselt ja kinni pidama Experiani 
kehtestatud turvalisustavadest ja -toimingutest. Peaksite ka kaadriosakonna juhatajale ette 
kandma tööga seotud vigastustest või haigustest.     
 
Narkootikumivaba töökoht 
 
Experian on narkootikumivaba ettevõte.  Experian on seadnud ülesandeks hoida töökeskkond 
vabana illegaalsete narkootikumide ja kontrolli all olevate ainete mõjust.  Sel eesmärgil on 
illegaalsete narkootikumide omamine, pakkumine või kasutamine või töö ajal ja ettevõtte 
ruumides või ettevõtte sponsitud üritustel nende mõju all olemine keelatud ja seda ei sallita.  
 
Vägivald töökohal 
 
Experian ei luba vägivalda töökohal, mis on toime pandud tema töötajate poolt või nende 
suhtes.  Vägivallategude alla kuuluvad muu hulgas vara tahtlik kahjustamine, relva omamine, 
sellega vehkimine või selle kasutamine, käitumine, mis põhjustab teises inimeses mõistlikku 
hirmu vigasaamise ees, või ähvardamine teist inimest haavata või talle vigastusi tekitada.  
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4.   Huvide konflikti vältimine 
 
Experiani-väline tegevus ja suhtlus 
 
Kui otsust mõjutatakse või leitakse, et seda on mõjutatud võimaliku isikliku kasu saamise 
eesmärgil, võib tekkida huvide konflikt.  Töötajad peaksid olema alati võimalikest konfliktidest 
teadlikud ja püüdma neid vältida.  Kõik töötajad vastutavad selle eest, et nende osakonna 
juhatajat teavitatakse mis tahes olukorrast, mis nende arvates toob kaasa või võib kaasa tuua 
huvide konflikti või selle ilmsiks tulemise.  Osakondade juhatajaid julgustatakse vastavat 
nõuetekohasuse osakonda asjast teavitama.  
 
Finantsinvesteeringud 
 
Kõik töötajad vastutavad selle eest, et on kindlad, et isiklik finantstegevus ei satu konflikti 
töötajate tööülesannetega.  Rahaline huvide konflikt võib kahjustada teie otsustusvõimet või 
jätta mulje, et teie otsustusvõimet on kahjustatud. 
 
Tööväline tegevus 
 
Tööväline tegevus võib oma loomult vähendada erapooletust, otsustusvõimet, efektiivsust või 
produktiivsust, mida teilt oma töös oodatakse. Seepärast nõuab Experian kõikidelt töötajatelt, et 
need avalikustaksid oma ülevaatajale igasuguse potentsiaalne töövälise konflikti ning võtaksid 
enne sellise tegevuse alustamist selle kohta Experiani juhatuselt kirjaliku kinnituse.  
 
Kingitused ja võõrustamine  
 
Ärikingituste tegemine on tavapärane viis ärisidemete tugevdamiseks ja mõningate piirangutega 
võib see olla seaduslik äritegevus.  Experian näeb ette, et ettevõtte töötajad võivad teha ja 
vastu võtta sobivaid, seaduspäraseid kingitusi oma töö tõttu äriklientidega ning teiste 
mittevalitsuslike osapooltega tingimusel, et kõigi selliste kingituste väärtus on tagasihoidlik ning 
need ei ole tehtud ega vastu võetud kavatsusega või väljavaatega mõjutada vastuvõtjat 
äriotsuste tegemisel.  Te ei tohiks kunagi vastu võtta makset, mis tehakse eesmärgiga teid 
mõjutada andma tööd kliendile, kaubastajale või muule isikule.  Enne mingi kingituse või 
võõrustamise pakkumist, andmist või vastuvõtmist peaksite hoolikalt arvestama Experiani 
kingituste ja võõrustamise eeskirjaga ning vajaduse korral võtma vastavad kinnitused või olema 
kindlad, et iga selline kingitus või võõrustamine saaks vajaduse korral Experiani 
siseregistrisse kantud. 

Kauplemine siseteabe põhjal 
 
Kõikidel töötajatel on rangelt keelatud i) siseteabe alusel osta ja/või müüa Experiani, tema 
sidusettevõtete või mis tahes muu börsil noteeritud ettevõtte väärtpabereid või ii) anda 
kolmandatele osapooltele siseteavet, mida nad saaksid kasutada väärtpaberite ostmisel või 
müümisel.  Siseteabe all mõeldakse materiaalset mitteavalikku teavet, mis on saadud teie 
suhtlemisel ettevõttega.  Teatud direktorite, ametnike, juhtide ja töötajate suhtes, keda ettevõte 
peab potentsiaalseks asjasse pühendatud isikuks, kehtivad suuremad piirangud aktsiate 
ostmisel ja müümisel ning neid teavitab sellistest piirangutest AS-i Experian sekretär isiklikult.  
Väärtpaberitega kauplemine siseteabe alusel võib lõppeda seadusega ette nähtud tsiviil- või 
kriminaalkaristustega.  
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5.   Seadustele vastamine 
 
Pettus, altkäemaks ja korruptsioon 
 
Experian ei andesta mingit tegu, mis sisaldab altkäemaksu, korruptsiooni, ebaausust või 
petmist. See sisaldab kõiki vargusi, mis tahes tegusid, mis soodustavad teiste poolt toime 
pandud pettust või vargust, ning tegusid, mis on mõeldud takistama pettuse või varguse 
märkamist või uurimist.  Experianil on sise-eeskiri ja menetlused, mis on mõeldud pettuse, 
varguse või korruptsiooni ärahoidmiseks, avastamiseks ja neist ettekandmiseks, ning töötajatelt 
nõutakse nende järgimist.  See sisaldab eraldi üldist korruptsioonivastast eeskirja ja üldist 
kingituste ja võõrustamise eeskirja. 
  
Mitte ükski Experiani ametnik, töötaja või esindaja ei tohi ei otseselt ega kaudselt või muul viisil 
kes tahes kolmanda osapoole kaudu anda, volitada andma, paluda või pakkuda altkäemaksu 
(kaasa arvatud altkäemaks riigiametnikule või riigiametnikult, kuid mitte ainult temalt) või midagi, 
mida võidakse tõlgendada altkäemaksuna millegi eest, või täita oma ülesandeid ebaõigelt 
ootuses saada altkäemaksu või teha seda sellepärast, et talle anti altkäemaksu.  
 
Altkäemaks sisaldab millegi väärtusliku pakkumist, andmist, andma volitamist, palumist või 
vastuvõtmist vastuvõtja ahvatlemisena ülesannet ebaõigesti täitma või tasuna sellise ebaõige 
täitmise eest (kuigi riiklikus kontekstis võib olla isegi õigele käitumisele ahvatlemine või selle 
eest tasumine seaduserikkumine) või kui vastuvõtja poolelt on ebaõige paluda või saada 
vastavat soodustust või hüve. 
 
Poliitilised annetused 
 
Experian ega tema ametnikud, töötajad või esindajad ei või teha Experiani nimel ja eest poliitilisi 
annetusi, kui neil puudub selleks AS-i Experian juhatuse, mõnedel juhtudel aktsionäride 
kinnitus.  Ühelgi juhul ei tohi teha poliitilisi annetusi selleks, et saada Experianile tööd või 
mingit soodustust.  
 
Kolmanda osapoole intellektuaalne omand 
 
Experian austab kolmandate osapoolte, kaasa arvatud oma klientide, kaubastajate ja tarnijate 
intellektuaalse omandi õigusi.  Kui teil tekib kahtlus, et Experian võib rikkuda kolmanda 
osapoole omandiõigust, nagu patent, kaubamärk, autoriõigus või ametisaladus, peaksite võtma 
ühendust õigusosakonnaga.  
 

 
6.   Varade ja maine kaitsmine  
 
Ettevõtte omand 
 
Töötajad on kohustatud kasutama Experiani omandit ja vara ettevõtte äritegevuseks ja mitte 
lubama neid kasutada mingit liiki isikliku kasu saamiseks.  Vastutate teie käsutuses oleva 
ettevõtte vara säilimise eest ja peate võtma tarvitusele mõistlikke meetmeid, et kaitsta seda 
varguse, mitte-eesmärgipärase kasutamise, kadumise või kahjustamise eest.  Kehtiva seaduse 
ja vastavate Experiani eeskirjade kohaselt kuuluvad ettevõttele ettevõtte jaoks või tema välja 
töötatud ideed/leiutised, mis on töö tõttu teie käsutuses või mis kasutavad ettevõtte ressursse.   
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Experian võtab endale õiguse jälgida Experiani sidevahendite ja nende sisu kasutamist 
töötajate poolt, kui see on seadusega kooskõlas.  Kui kehtiva seadusega pole teisiti sätestatud, 
siis ei tohiks töötajad ettevõtte süsteemide või omandi kasutamisel oodata privaatsust.  
 
See, kuidas töötajad Experiani süsteeme (nagu e-posti, interneti, mobiilseadmete) kasutavad, 
peab vastama vastuvõetava kasutamise eeskirjale (mida on kirjeldatud üldise teabe turvalisuse 
eeskirja lisas C). 
 
Raamatud ja dokumentatsioon 
 
Töötajad on kohustatud veenduma, et Experiani raamatuid, registreid ja arvepidamist peetakse 
mõistliku täpsusega ja et need kajastavad korralikult ja ausalt tehinguid ning Experiani varade 
paigutust.  Töötajad peavad vajaduse korral ka aitama hooldada ja hoida Experiani 
siseraamatupidamise kontrollsüsteemi. 
 
Avalikud teated  
 
Kõikidest Experianiga seotud avalikest teadetest, artiklitest, rääkimisvõimalustest ja päringutest 
pressilt või finantsanalüütikute kogukonnalt tuleb teatada ettevõtte või sisekommunikatsiooni või 
investorsuhete osakonnale. 
 
 
7.   Saladuse hoidmine 
 
Kliendi ja kolmanda poole teave  
 
Salastatud teave on teave, mille iseseisev majanduslik väärtus tuleb sellest, et avalikkus seda 
üldiselt ei tea. Salastatud teave sisaldab Experiani kogutud salajast teavet ning Experianile 
klientide, tarbijate, tarnijate ja muude kolmandate osapoolte antud salajast teavet.      
 
Kõik Experiani töötajad peavad kaitsma ja hoidma igasugust salajast teavet kehtivate 
seaduslike ja lepinguliste piirangute ning Experiani vastavate eeskirjade kohaselt.  Isikut 
tuvastada võiva tarbijateabe kogumine, kasutamine ja avaldamine on eriti tundlik ning selle 
kohta kehtivad üldiselt erireeglid ja piirangud.  Kui salajast teavet korralikult ei kaitsta ega 
turvata, siis võib see mõjutada Experiani äritulemusi, väärtust ja mainet, võib kahjustada meie 
tarbijaid ja ärisuhteid ning võib lõppeda vastutusele võtmisega.  Töötajad ei tohiks kunagi püüda 
ebaausate vahenditega kätte saada konkurendi salastatud teavet. 
 
Mitteavaldamise lepped 
 
Ärge kunagi jagage salastatud teavet kellegagi väljaspool Experiani, kui teie ja teavet vastu 
võtva poole vahel pole just sõlmitud kirjalikku mitteavaldamise lepingut.  Mitteavaldamise 
lepingud dokumenteerivad vajaduse hoida vastava teabe salajasust ja piirata sellise teabe 
kasutamist.  Igal juhul peab kolmandatele osapooltele jagatud salastatud teabe kogus olema 
piiratud sellega, mida küsitakse legitiimse ärivajaduse rahuldamiseks. 
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Regulatiivorganite nõuded 
 
Kõikidest valitsuse nõuetest teabe või dokumentide saamiseks tuleb ette kanda kas üldise 
nõuetekohasuse või õigusosakonnale olenevalt Experianilt küsitud teabe või dokumentide 
spetsiifilisest iseloomust. Ilma üldise nõuetekohasuse või õigusosakonna eelneva kirjaliku 
kinnituseta ei tohi valitsuse nõudele vastata.  
 
Dokumentide hoidmine / teabe turvalisus 
 
Kõik töötajad peavad järgima oma piirkondlikku dokumentide hoidmise eeskirja ja üldist teabe 
turvaeeskirja, mis on saadaval ettevõtte sisevõrgu veebilehel.   
 
Äriteabe hankimine ja kasutamine  
 
Experian kogub seaduslikult teavet oma klientide ja turgude kohta, kus nad äri teevad.  
Experian ei otsi äriteavet ebaseaduslike ega ebaeetiliste vahenditega.  Äriteabe hankimiseks ei 
tohi kasutada konkurentide abi.  Mõnikord võib teavet saada juhuslikult või muretsetakse see 
Experiani jaoks tundmatutest allikatest.  Sellistel juhtudel võib olla ebaeetiline seda teavet 
kasutada ning te peaksite viivitamatult võtma ühendust oma osakonna või üldise 
nõuetekohasuse osakonna juhatajaga või helistama Experiani salajasele abiliinile, et kindlaks 
teha, kuidas edasi toimida. 
 
 
8.   Vastutuse võtmine  
  
Seadused, eeskirjad ja määrused 
  
Experian ja tema töötajad peavad käituma kohaldatavate seaduste ja määruste kohaselt kõigis 
jurisdiktsioonides üle maailma, kus Experian töötab, kaasa arvatud asjakohased 
andmeprivaatsuse ja monopolivastased/konkurentsiseadused (kuid ei piirne nendega) igas 
riigis, kus me äri teeme.  
 
Töötaja kohustused 
 
See juhend kehtib kõikidele töötajatele ja vajaduse korral ka sõltumatutele töövõtjatele 
ja konsultantidele.  
 
Ülevaataja kohustused 
 
Ülevaatajatel tuleb mitte ainult juhendit järgida, vaid ka ka oma alluvatele eeskuju anda.  
Ülevaatajatel on kohustus jälgida oma alluvate käitumist ja edendada kohaldatavate seaduste, 
määruste ja selle juhendi nõuete täitmist.  Ülevaatajad peavad toetama töötajaid, kes küsivad 
nõu vale käitumise kohta või kannavad sellest ette. 
 
Experiani salajane abiliin 
 
Töötajad peaksid ette kandma kõikidest vale tegutsemise avaldustest.  Töötajate muresid 
võetakse tõsiselt ja hoitakse salajas.   
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Experianil on ööpäevaringne tasuta salajane abiliin, mida töötajad saavad kasutada, et teatada 
juhendi tegelikest või kahtluse all olevatest (heausksetest) rikkumistest.  Peate ette kandma 
igasugustest teile teada olevatest selle juhendi rikkumistest ning vajaduse korral aitama kaasa 
mis tahes uurimisele.  Kui te seda ei tee, võidakse teie suhtes rakendada korrektiivseid 
meetmeid.  Töötajate suhtes, kes pahatahtlikkusest teevad ettekande, mis ei vasta tõele, 
võidakse samuti rakendada korrektiivseid meetmeid. 
  
Piirkondlike abiliinide numbreid saab kohalikust kaadriosakonnast, siseauditi osakonnast ja/või 
piirkonna sisevõrgu leheküljelt. 
 
Resoluutsus, suhtlus ja kättemaksuhimu puudumine 
 
Experian pöörab suurt tähelepanu kõikidele juhtumitele, millest ette kantakse, ja korraldab 
vajaduse korral kohese uurimise, eeskätt juhtudel, mis sisaldavad potentsiaalset 
seaduserikkumist.  Teeme täielikku koostööd seaduse jõustamisorganite ja valitsusasutustega.  
Vastame isikule, kes ettekande tegi, kui see on praktiline.  
 
Isikuid, kes nõuete rikkumisest ette kannavad, ei tohi ettekandmise pärast ahistada, neile kätte 
maksta või neid tööl taga kiusata.  Töötajate suhtes, kes ahistavad isikut, kes rikkumisest ette 
kandis, või maksavad talle selle eest ebaõiglaselt kätte, võidakse rakendada korrektiivseid 
meetmeid, sealhulgas võidakse töösuhe peatada tasu maksmata või lõpetada tööleping.  
 
Vägivalla tagajärjed 
 
Töötaja suhtes, kes on selle juhendi, mis tahes Experiani eeskirja või asjakohase määruse või 
seaduse nõudeid rikkunud, võib rakendada korrektiivseid meetmeid, sealhulgas võib peatada 
töösuhte tasu maksmata või lõpetada töölepingu.  Töötajat võib ka kriminaalvastutusele võtta, 
nagu seadus ette näeb.  
 
 
9.   Üldise tegevusjuhendi haldamine 
 
Üldine nõuetekohasuse osakond 
 
Üldine nõuetekohasuse osakond peab seda juhendit ellu rakendama ja haldama.  Üldine 
nõuetekohasuse osakond kontrollib ettevõttes ka üldist tegevuse nõuetele vastavust, et 
tähtsustada ärieetikat ning kohaldatavate seaduste, määruste ja sise-eeskirjade täitmist.  Üldine 
nõuetekohasuse osakond kehtestab ettevõttele nõuetele vastavuse eeskirjad, toimingud 
ja struktuurid.  

 
Töövahekorrale mõju mitteavaldamine 
 
Juhendis ei viita miski töötajate mis tahes õigustele püsivale töövahekorrale. Juhend ei ole ka 
tööleping ega sekku mingil moel töötajate või ettevõtte õigustesse kehtiva seaduse alusel 
nendega töölepingut lõpetada.   
 
 
 
 
 


