
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETICKÝ KODEX 

KODEX PARTNERŮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 
 

OBSAH 

 
PLATNOST A ROZSAH ........................................................................................................ 3 
HODNOTY A OČEKÁVÁNÍ SPOLEČNOSTI DELL ............................................................... 3 
IMPLEMENTACE KODEXU .................................................................................................. 3 
ZAJIŠTĚNÍ VHODNOSTI PARTNERA .................................................................................. 3 
SOULAD SE ZÁKONY, NAŘÍZENÍMI A OBCHODNÍMI PRAKTIKAMI .................................. 4 
DODRŽUJTE PROTIKORUPČNÍ ZÁKONY........................................................................... 4 
PŘEDÁVEJTE DARY A POZORNOSTI ZODPOVĚDNĚ....................................................... 4 
DODRŽUJTE FINANČNÍ INTEGRITU A PŘESNÉ UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ ...................... 4 
DODRŽUJTE ANTIMONOPOLNÍ ZÁKONY A ZÁKONY O OCHRANĚ HOSPODÁŘSKÉ 
SOUTĚŽE ............................................................................................................................. 5 
DODRŽUJTE ZÁKONY A NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBCHODU ........................................... 5 
SLEDUJTE UDRŽITELNÉ OBCHODNÍ POSTUPY ............................................................... 6 
DODRŽUJTE LIDSKÁ PRÁVA, PRACOVNÍ PRÁVA A SPRAVEDLIVÉ PRACOVNÍ 
POSTUPY ............................................................................................................................. 6 
DODRŽUJTE ZÁKONY O OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ........................... 6 
CHRAŇTE DŮVĚRNÉ A INTERNÍ INFORMACE .................................................................. 6 
VYHNĚTE SE KONFLIKTU ZÁJMŮ ...................................................................................... 7 
MĚJTE PŘEHLED O SVÉ SMLOUVĚ SE SPOLEČNOSTÍ DELL TECHNOLOGIES ............ 7 
OZNAMUJTE PODEZŘENÍ NA PORUŠENÍ PŘEDPISŮ ...................................................... 7 
 



 

3 
 

PLATNOST A ROZSAH 
Společnost Dell Technologies se zavázala k zodpovědným obchodním praktikám a vysokým standardům 
etického jednání. To také znamená, že od svých partnerů požadujeme vysokou úroveň excelence, jak definují 
zákony, uznávané mezinárodní normy a úmluvy a globální osvědčené postupy. Od všech partnerů očekáváme, 
že při řízení své obchodní činnosti, působení na trhu i jednání mezi sebou navzájem budou dodržovat stejně 
vysoké etické standardy jako společnost Dell. Očekáváme od vás, že budete rozvíjet kulturu, která se vyznačuje 
podporou rozmanitosti a inkluze, respektem ke kulturním odlišnostem a současně dosahováním nejvyšší úrovně 
integrity a odpovědnosti. 

 

HODNOTY A OČEKÁVÁNÍ SPOLEČNOSTI 
DELL 
Soulad s Etickým kodexem partnerů společnosti Dell Technologies (dále „kodex“) je podmínkou pro obchodování 
se společností Dell. Pokud tento soulad nezajistíte, mohli byste společnost Dell Technologies i sebe vystavit 
občanskoprávním a trestněprávním postihům, ohrozit vztah se společností Dell Technologies a potenciálně 
vystavit sami sebe žalobě ze strany společnosti Dell Technologies. 

Tento kodex se vztahuje na partnery společnosti Dell Technologies včetně jejich distributorů a prodejců a jejich 
stálých i dočasných zaměstnanců, nezávislých smluvních partnerů, dodavatelů, zástupců a následných partnerů 
(dále souhrnně „partneři“ nebo „vy“).  

 
 

IMPLEMENTACE KODEXU 
Je nutné, aby všichni partneři měli k dispozici účinné zásady, dokumentaci a kontrolní mechanismy, které 
zahrnují přinejmenším požadavky obsažené v tomto kodexu a zákonech a nařízeních vztahujících se na vaši 
firmu.  Máme povinnost zajistit, aby si vaši stálí a dočasní zaměstnanci, nezávislé smluvní strany, dodavatelé, 
zástupci a následní partneři, případně i další osoby, byli vědomi a souhlasili s tím, že budou vést obchody 
společnosti Dell Technologies v souladu s platnými zákony, nařízeními a tímto kodexem. 

ZAJIŠTĚNÍ VHODNOSTI PARTNERA 

Společnost Dell Technologies provádí adekvátní hloubkovou kontrolu na základě míry rizika u všech partnerů jak 
při navázání spolupráce, tak po celý její průběh.  Partneři mají povinnost hloubkovou kontrolu ze strany 
společnosti Dell Technologies absolvovat a poskytovat v souvislosti s ní úplné, přesné a aktuální informace, 
kdykoli o to budou požádáni. 

Kromě toho musejí partneři absolvovat všechna přidělená školení, předkládat pravidelná osvědčení o souladu 
partnerů s příslušnými zákony i tímto kodexem a vykonávat všechny další požadované činnosti zmírňující rizika, 
a to formou, způsobem a podle časového plánu přijatelného pro společnost Dell Technologies. 

Souhlasíte, že společnost Dell neprodleně uvědomíte, pokud víte nebo se dozvíte o jakémkoli probíhajícím nebo 
proběhlém vyšetřování, šetření nebo výkonu rozhodnutí ze strany vládního, správního nebo regulačního orgánu 
v souvislosti s trestným činem nebo údajným trestným činem podvodu, úplatkářství, korupce, narušení 
hospodářské soutěže, protisoutěžního jednání nebo s jiným přečinem v oblasti hospodářské soutěže či 
porušením zákonů. 
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Partneři souhlasí, že společnosti Dell Technologies a jejím zmocněným zástupcům poskytnou přiměřenou 
pomoc s cílem zajistit soulad s tímto kodexem či platnými zákony nebo s podporou šetření nebo vyšetřování 
podezření na porušení zákona.   

 

SOULAD SE ZÁKONY, NAŘÍZENÍMI A 
OBCHODNÍMI PRAKTIKAMI 
DODRŽUJTE PROTIKORUPČNÍ ZÁKONY 

Společnost Dell Technologies netoleruje úplatky, nezákonné provize ani vydírání žádného druhu.  Obchodní 
rozhodnutí týkající se společnosti Dell Technologies musejí vždy vycházet z přínosnosti produktů a služeb 
společnosti Dell EMC. Partneři musejí dodržovat všechny příslušné zákony proti úplatkářství, zákony proti 
nezákonné provizi a protikorupční zákony, včetně amerického zákona o zahraničních korupčních praktikách, 
britského protikorupčního zákona a zákonů platných v jurisdikcích, ve kterých působíte či nakupujete, 
obchodujete, prodáváte, distribuujete nebo dodáváte produkty či služby společnosti Dell Technologies (dále 
„protikorupční zákony“). 
 
Partneři nikdy z žádného důvodu nesmějí nabízet, slibovat, požadovat, schvalovat ani přijímat úplatek, a to jak 
přímo, tak prostřednictvím třetí strany. Úplatkem může být cokoli hodnotného, včetně hotovostních plateb, dárků, 
cestovních nebo ubytovacích nákladů, charitativních darů, sponzorování událostí, jídla, zábavy nebo pracovních 
příležitostí, jejichž účelem je nepatřičně motivovat, ovlivnit, zajistit či odměnit rozhodnutí nebo jednání příjemce 
ve prospěch obchodních zájmů společnosti Dell Technologies.   
 
Partneři musejí uplatňovat a prosazovat adekvátní zásady, postupy a interní kontroly, kterými zajistí soulad 
s protikorupčními zákony. Partneři také souhlasí s tím, že budou se společností Dell Technologies plně 
spolupracovat při hodnocení efektivity programu.  
 
Partneři musejí provádět adekvátní hloubkovou kontrolu na základě míry rizika u každé třetí strany, kterou tito 
partneři mohou kontrolovat, spravovat či řídit nebo se kterou mohou uzavírat smlouvu, provádět transakce či 
jinak spolupracovat v souvislosti s činností společnosti Dell Technologies, a využívat služby takových třetích 
stran pouze v případě nutnosti.  Nespolupracujte s žádnou osobou nebo subjektem, který provozuje nebo je 
podezřelý z provozování úplatků, nezákonných provizí, podvodů nebo jiných nekalých činností. 
 

PŘEDÁVEJTE DARY A POZORNOSTI ZODPOVĚDNĚ 
 
Veškeré dary, jídlo, cestování nebo zábava nabízené nebo předávané partnery musejí být v souladu jak 
s protikorupčními zákony, tak s místními zákony, pravidly a nařízeními. Tyto výdaje hrazené partnery z fondů 
Marketing Development Funds (dále „MDF“) musejí být také v souladu s podmínkami MDF společnosti Dell 
Technologies, o kterých je partner uvědomen.  Upozorňujeme, že využití MDF na akce pro vládní zákazníky 
musí být řádně vykázáno.   
 
Dary ani pozornosti nesmějí být nikdy nabízeny ani předávány za podmínek, které vzbuzují zdání nepatřičnosti.   
 
Partneři nesmějí členům týmu společnosti Dell Technologies nabízet ani předávat dary přesahující hodnotu 
100 USD ani okázalé pohoštění 
 

DODRŽUJTE FINANČNÍ INTEGRITU A PŘESNÉ UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ 
 

Partneři musejí vést a na požádání společnosti Dell Technologies předložit správné, přesné a úplné finanční 
i obchodní záznamy, které se týkají jakýchkoli transakcí nebo výdajů v souvislosti s obchodní činností 
společnosti Dell Technologies.  Partneři nesmějí přechodně ukládat finanční prostředky na cizí účty, vytvářet 
tajné fondy nebo praktikovat obdobné nepatřičné či podvodné účetní postupy.   
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DODRŽUJTE ANTIMONOPOLNÍ ZÁKONY A ZÁKONY O OCHRANĚ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 

Společnost Dell Technologies se zavázala dodržovat platné antimonopolní zákony nebo zákony o ochraně 
hospodářské soutěže (dále „zákony o ochraně hospodářské soutěže“) všech zemí, ve kterých působí, a 
očekává, že tento závazek přijmete za svůj i vy. Zákony o ochraně hospodářské soutěže zakazují kroky, které 
bezdůvodně omezují obchodování, například domlouvání cen nebo rozdělování zákazníků. Postihy za 
nedodržení těchto zákonů mohou být přísné a patří mezi ně vysoké pokuty a za určité přestupky potenciálně 
i trest odnětí svobody. 

 
Zákony o ochraně hospodářské soutěže zakazují následující jednání, a proto partner nikdy nesmí: 

 
• neoprávněně určovat, upravovat nebo řídit ceny; 
• strukturovat nebo organizovat nabídky k uzavření smlouvy s určitým konkurentem; 
• bojkotovat dodavatele nebo zákazníky; 
• rozdělovat nebo přidělovat trhy či zákazníky mezi dodavateli nebo jinými konkurenty; 
• manipulovat s nabídkami, střídat se při předkládání nabídek nebo uzavírat jiné tajné dohody; 
• omezovat produkty nebo prodej produktů nebo určitých produktových řad; 
• zapojovat se do diskusí nebo činností, které nespravedlivě omezují hospodářskou soutěž; nebo 
• nutit zákazníka k nákupu pouze produktů společnosti Dell Technologies nebo méně populárních produktů 

společnosti Dell Technologies (pokud si přejí koupit populárnější produkty). 
 

DODRŽUJTE ZÁKONY A NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBCHODU 

Společnost Dell Technologies vede své globální obchodní činnosti za přísného souladu s platnými 
hospodářskými, finančními a obchodními sankcemi a zákony a nařízeními o kontrole importu a exportu po celém 
světě. Při prodeji produktů, softwaru, technologie a služeb společnosti Dell Technologies máte povinnost 
postupovat stejně. Porušení těchto zákonů a nařízení předpisů může mít také za následek přísné postihy, pokuty 
a tresty odnětí svobody a může omezit vaši možnost pokračovat v exportování produktů.  

 
Společnost Dell Technologies předpokládá, že všechny její produkty, software, technologie a služby podléhají 
americkým požadavkům na kontrolu exportu, kromě požadavků všech ostatních příslušných zemí. V souladu 
s těmito požadavky se od vás očekává následující: 

• Znát a dodržovat americké zákony, nařízení a sankce týkající se vývozu a všechny další platné zákony 
a předpisy v zemích, ve kterých působíte. 

• Znát zákazníka a koncového uživatele a zkontrolovat, zda tyto strany nejsou uvedeny v seznamu 
omezených stran (mimo jiné včetně seznamu zvláště označených státních příslušníků a dalších osob 
podléhajících blokaci amerického Úřadu pro řízení zahraničních aktiv (dále „OFAC“), seznamu subjektů 
Úřadu pro průmysl a bezpečnost (dále „BIS“) a jakéhokoli dalšího seznamu zakázaných, 
sankcionovaných, vyloučených nebo odmítnutých stran). Americké sankční programy mají různý rozsah 
a mohou se měnit.  Aktuální seznam zahrnuje komplexní programy pro Kubu, Írán, Sýrii, Severní Koreu, 
Krymskou oblast na Ukrajině a Súdán.  Poznámka: Ambasáda nebo konzulát zakázané země se bez 
ohledu na polohu (např. íránský konzulát v Brazílii) považuje za součást zakázané země.   

• Všímat si varovných signálů v souvislosti s místem, účelem, produktem a osobami zapojenými do 
transakce (viz níže uvedený odkaz na Pracovní pomůcku k varovným signálům pro prodejní partnery).  

• Získat všechny licence nebo jiná vládní oprávnění, které mohou být vyžadovány k používání, transferu, 
importu, exportu nebo reexportu produktů, softwaru, technologie nebo služeb společnosti Dell 
Technologies. 

 
 
 

• Mít k dispozici zásady a kontrolní mechanismy, které zajistí soulad s platnými zákony a nařízeními 
o kontrole vývozu (včetně případné kontroly, zda zákazníci nejsou uvedeni v seznamech omezených 
stran).  

• Nepodílet se na žádných restriktivních obchodních postupech ani bojkotech, které jsou zakázány nebo 
postihovány podle amerického zákona nebo platných místních zákonů. 
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SLEDUJTE UDRŽITELNÉ OBCHODNÍ POSTUPY 

Jste povinni podnikat způsobem, který je odpovědný vůči životnímu prostředí a v souladu se všemi platnými 
zákony a nařízeními o životním prostředí. 

 
DODRŽUJTE LIDSKÁ PRÁVA, PRACOVNÍ PRÁVA A SPRAVEDLIVÉ PRACOVNÍ 
POSTUPY 

Jste povinni dodržovat základní lidská práva osob a pracovníků ve vaší společnosti a ve vašem dodavatelském 
řetězci. To znamená, že jste povinni dodržovat: 

• Nařízení pro ochranu zdraví a bezpečnosti; 
• Zákony podporující práva osob se zdravotním postižením; 
• Domácí a mezinárodní pracovní zákony; 
• Spravedlivé pracovní postupy; a 
• Zákony o obchodování s lidmi. 

 
Nikdy nesmíte používat nucenou, dlužnou, nevolnickou nebo dětskou práci. Výraz „dítě“ se vztahuje na 
kteroukoliv osobu zaměstnanou ve věku nižším než (a) minimální věk zaměstnání podle platného zákona nebo 
(b) věk 14 let, podle toho, který je největší. Je podporováno využívání legitimních programů učňovského 
vzdělávání na pracovišti, které jsou v souladu se všemi zákony a nařízeními. 

Nesmíte také nikdy diskriminovat na základě rasy, barvy, náboženství, věku, pohlaví (včetně těhotenství), 
sexuální orientace, rodinného stavu, genderové identity nebo vyjádření, národního původu a rodového původu, 
genetiky, státního občanství, když jinak může legálně pracovat, věku, zdravotního postižení (včetně HIV), 
statusu veterána nebo jakékoliv jiné charakteristiky chráněné platným právem. 

Očekává se také, že přijmete všechny přiměřené kroky a zajistíte, abyste produkty, software, technologii 
či služby společnosti Dell Technologies neprodali nikomu, kdo má v úmyslu tyto produkty zneužít 
k porušení základních lidských práv jiných osob. 

 
DODRŽUJTE ZÁKONY O OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Společnost Dell Technologies očekává, že její partneři budou znát, sledovat a dodržovat všechny zákony a 
nařízení týkající se ochrany soukromí a osobních údajů, které jsou relevantní pro jejich činnost jako partnerů 
společnosti Dell Technologies. Mimo jiné to znamená, že byste měli mít přístup, shromažďovat, používat, sdílet, 
přenášet nebo ukládat osobní údaje jiných osob pouze tehdy, pokud jste výslovně autorizováni, pouze pokud je 
to nezbytné pro legitimní obchodní účely a shromažďovat osobní údaje jiných osob pouze s vhodnými 
oznámeními cílů, na které budou tyto osobní údaje použity. U veškerých osobních údajů, které od společnosti 
Dell Technologies přijmete, musíte dodržovat požadavky týkající se omezení používání uvedené ve smlouvě 
mezi partnery. Společnost Dell Technologies také na základě smlouvy mezi partnery očekává, že zavedete 
adekvátní opatření k zajištění ochrany, integrity a bezpečnosti osobních údajů v souladu s platnými zákony 
o ochraně osobních údajů. To zahrnuje uplatňování alespoň týchž požadavků, které byly uloženy vám, na vaše 
subdodavatele, kteří zpracovávají osobní údaje. Společnost Dell Technologies rovněž očekává, že ji v souladu 
s ustanoveními ve smlouvě mezi prodejními partnery neprodleně uvědomíte v případě, že dojde k domnělému 
nebo skutečnému narušení bezpečnosti osobních údajů, které jste od společnosti Dell Technologies přijali nebo 
které jste jménem či ve prospěch společnosti Dell Technologies shromáždili. 

 
CHRAŇTE DŮVĚRNÉ A INTERNÍ INFORMACE 

Společnost Dell Technologies soutěží spravedlivě a očekává, že uděláte totéž. V rámci vaší spolupráce se 
společností Dell Technologies můžete používat jakékoli veřejně dostupné informace o konkurentech společnosti 
Dell Technologies nebo jiných společnostech, ale nemůžete protiprávně získávat ani zneužívat obchodní 
tajemství nebo jiné důvěrné informace jiné třetí strany. Jakékoliv pořizování, stahování nebo jiné zakázané 
používání informací, které společnost Dell Technologies považuje za důvěrné nebo chráněné, představuje 
krádež majetku společnosti Dell Technologies a může být považováno za zneužití obchodního tajemství této 
společnosti. Toto mimo jiné zahrnuje zdrojový kód, software, hardware a další vynálezy nebo vývoje (bez ohledu 
na fázi vývoje) vyvinuté nebo licencované společností nebo pro společnost Dell Technologies, marketingové a 
prodejní plány, konkurenční analýzy, plány vývoje produktů, neveřejné stanovení cen, potenciální smlouvy nebo 
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akvizice, obchodní a finanční plány nebo prognózy, interní obchodní postupy a praktiky a informace o 
vyhlídkách, zákaznících a zaměstnancích. 

Kromě toho je nutné, abyste podnikli kroky nezbytné pro prevenci zveřejnění důvěrných nebo chráněných 
informací společnosti Dell Technologies, které máte oprávnění používat. Nepřenášejte, nepublikujte, 
nepoužívejte nebo nezveřejňujte tyto informace jinak, než je nezbytné v rámci běžných obchodních činností 
nebo podle pokynů či písemného oprávnění společnosti Dell Technologies. Informujte společnost Dell 
Technologies o všech nekalých pokusech ze strany nezúčastněných subjektů o získání důvěrných nebo 
chráněných informací společnosti Dell Technologies. 

 

VYHNĚTE SE KONFLIKTU ZÁJMŮ 
 

Každá okolnost, v níž je kompromitovaná vaše schopnost jednat objektivně, se považuje za konflikt zájmů. 
Vzhledem k tomu, že si společnost Dell Technologies přeje, aby v jejích partnerských vztazích nevznikaly 
konflikty zájmů, žádáme vás, abyste v případě, že taková situace mezi našimi společnostmi nebo našimi 
zaměstnanci nastane, předali společnosti Dell Technologies všechny relevantní podrobnosti. Konflikty zájmů 
vznikají mimo jiné v důsledku blízkých osobních nebo rodinných vztahů nebo předávání či přijímání okázalých 
obchodních pozorností. 

 
 

MĚJTE PŘEHLED O SVÉ SMLOUVĚ SE SPOLEČNOSTÍ DELL TECHNOLOGIES 

Vaše smlouva je jediným schváleným prostředkem mezi společností Dell Technologies a vámi k vyjádření 
podmínek, které se budou uplatňovat na tento vztah. Je důležité, aby všechny osoby ve vaší společnosti, které 
se společností Dell Technologies spolupracují, znaly obsah smlouvy, včetně omezení použití, které je v ní 
uvedeno a týká se všech osobních údajů, které od společnosti Dell Technologies přijmete. 

 
Průvodní dopis je termín používaný k popisu mimosmluvního vyrozumění, které nebylo řádně schváleno nebo 
provedeno. Vedlejší dohody, ať už ústní nebo písemné, jsou zakázány. Společnost Dell Technologies nebude 
ctít a není zavázána průvodními dopisy, které nebyly řádně schváleny. 

 

OZNAMUJTE PODEZŘENÍ NA 
PORUŠENÍ PŘEDPISŮ 
Pokud víte nebo máte podezření, že došlo k porušení platných zákonů či nařízení nebo tohoto kodexu, 
doporučujeme vám, abyste je oznámili následovně: 

• Obraťte se na kancelář Global Ethics and Compliance Office společnosti Dell na adrese  
ethics@dell.com. 

• Kontaktujte auditní výbor představenstva společnosti Dell na adrese 
Board_of_Directors@dell.com. 

• Obraťte se na asistenční linku pro etické záležitosti společnosti Dell na adrese www.dell-ethicsline.com. 
• Se záležitostmi týkajícími se osobních údajů se obracejte na tým Privacy Team 

společnosti Dell na adrese Privacy@dell.com. 
• Informace o eskalaci ze strany partnerů najdete na Partnerském portálu společnosti Dell Technologies po 

kliknutí na Podporu pro partnery. 
 

Jakékoli oznámené porušení bude považováno za důvěrné v maximálním rozsahu povoleném příslušnými 
zákony. Tyto hlášení mohou být provedeny anonymně, pokud to místní zákon dovoluje, použitím kterékoli z 
metod uvedených výše. Přestože oznámení o porušení nebo podezření z porušení podle tohoto Kodexu mohou 
být učiněny ústně, doporučujeme vám, abyste tato oznámení podávali písemně, což pomáhá při procesu 
vyšetřování. 

mailto:ethics@dell.com
mailto:Board_of_Directors@dell.com
http://www.dell-ethicsline.com/
mailto:Privacy@dell.com
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Společnost Dell Technologies nebude zavádět odvetná opatření proti nikomu, kdo poskytuje informace nebo 
jinak napomáhá při vyšetřování či šetření v souvislosti s jednáním, o kterém se tato osoba důvodně domnívá, že 
porušuje platné zákony nebo nařízení či tento kodex. 

Od partnerů se v souladu s platnými zákony a smluvními závazky očekává, že poskytnou adekvátní pomoc při 
jakémkoli vyšetřování ze strany společnosti Dell Technologies, které se týká porušení tohoto kodexu nebo 
platných zákonů, a že společnosti Dell Technologies umožní adekvátní přístup ke všem zařízením, záznamům a 
dokumentaci týkající se souladu s tímto kodexem a zákony vztahujícími se na prodej a distribuci produktů a 
služeb společnosti Dell Technologies. 

 

ZDROJE 
Školení je k dispozici všem Partnerům, kteří mají zájem o další porozumění požadavkům stanoveným v tomto 
Kodexu. U vybraných partnerů je splnění přiděleného školení společnosti Dell Technologies povinné a je 
podmínkou způsobilosti k programu. Kromě toho se očekává, že budete provádět pravidelná školení vašich 
stálých a dočasných zaměstnanců, nezávislých smluvních stran, dodavatelů, zástupců a následných partnerů a 
případně dalších. 

Společnost Dell Technologies pro vás v rámci usnadnění vaší práce zpřístupnila následující zdroje. 

Přehled rámcových požadavků na soulad s předpisy: Shrnuje zásady obsažené v tomto kodexu. 

Dokumentace k auditu souladu s předpisy: Poskytuje příklady toho, co společnost Dell Technologies očekává 
během auditu partnerů. 

Pomůcka k hloubkové kontrole pro distributory: Provádí návrhem a zavedením programu hloubkové kontroly 
třetí strany. 

Pracovní pomůcka k varovným signálům pro prodejní partnery: Radí, jak si všímat varovných signálů, 
a uvádí klíčové faktory „4P“ (Place – pracoviště, Purpose – účel, Product – produkt a People – lidé), které hrají 
zásadní roli při důkladném obeznámení se se zákazníkem a při zajištění souladu s platnými zákony a kontrolními 
mechanismy v souvislosti s vývozem. 

Program proti úplatkářství a korupci: Často kladené dotazy 

Program souladu se zákony týkajícími se obchodu: Často kladené dotazy   
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