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Pismo od Dyrektora Zarządzającego

Szanowni pracownicy 
Keywords
Spółka Keywords Studios plc 
zobowiązuje się do prowadzenia swojej 
działalności w sposób odpowiedzialny, 
działając zgodnie z najwyższymi 
standardami uczciwości i etycznego 
postępowania. Kierując się tym, z 
powagą podchodzimy do kwestii 
naszej szerszej odpowiedzialności 
korporacyjnej, roli, jaką biznes 
odgrywa w społeczeństwie i naszego 
wpływu na środowisko.

Aby zrealizować ten cel oraz w 
ramach naszego zaangażowania 
w bycie odpowiedzialnym 
przedsiębiorstwem, zarząd spółki 
Keywords powołał Dyrektora 
Finansowego, który nadzoruje 
ten obszar. Pomoże to zapewnić, 
że nasza strategia biznesowa, 
określona przez zarząd i kierownictwo 
wyższego szczebla, będzie zgodna 
z celami odpowiedzialnego biznesu i 
oczekiwaniami naszych kluczowych 
interesariuszy, określonymi w 
niniejszym Kodeksie Postępowania w 
Biznesie.

Chciałbym podziękować tysiącom 
naszych pracowników zlokalizowanym 
w ponad 21 krajach, w których 
działamy, za przestrzeganie 
najwyższych standardów zgodnie z 
„9 zasadami Keywords”, ponieważ 
angażujemy się i rozwijamy wraz z 
naszymi współpracownikami, klientami 
i społecznościami. Zdajemy sobie 
sprawę, że zawsze możemy zrobić 
więcej i dlatego będziemy nieustannie 
dążyć do poprawy naszego 
postępowania w zakresie biznesu i 
naszych zobowiązań dotyczących 
naszej agendy środowiskowej i 
społecznej.

Niniejszy Kodeks postępowania w 
biznesie, wraz z naszymi zasadami 
i procedurami, określają standardy 
naszego przedsiębiorstwa. 
Przedstawia on obowiązki wobec 
współpracowników, klientów i 
spółki - sposób w jaki powinniśmy 
zachowywać się jako jednostki w 
związku z naszymi rolami w Keywords. 
Ważne jest, abyśmy rozumieli, jakie są 
te obowiązki, i upewniali się, że nasze 
zespoły zawsze działają zgodnie z ich 
duchem.

Kontynuacja pielęgnowania 
odpowiedniej kultury jest podstawą 
przyszłego zrównoważonego rozwoju 
Keywords. Sercem naszej kultury są 
nasze zasady działania, czyli „9 zasad 
Keywords”. Zachęcam wszystkich 
pracowników, aby przyjęli te zasady, 
ponieważ robimy wszystko, co w 
naszej mocy, dla naszych projektów, 
naszych klientów i wszystkich naszych 
współpracowników.

Andrew Day
Dyrektor Zarządzający 

wrzesień 2020 r.
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Wprowadzenie i cel

Co to jest Kodeks 
postępowania w biznesie
Niniejszy Kodeks postępowania w 
biznesie („Kodeks”) zawiera podstawy, 
którymi kierujemy się w zakresie 
naszego postępowania etycznego w 
Keywords Studios plc („Keywords” 
wraz ze wszystkimi jej spółkami 
zależnymi stanowiącymi „Grupę”), 
ustanawiając najwyższe standardy 
postępowania i szanując godność 
innych. Od wszystkich pracowników 
oczekujemy przestrzegania Kodeksu, 
który ustanawia zasady postępowania 
biznesowego, powiązane z naszą 
wspólną kulturą i wartościami, które 
wyróżniają spółkę Keywords, czyniąc 
ją doskonałym miejscem do pracy i 
dostawcą usług dla branży gier wideo. 

Keywords Studios zobowiązuje się 
do prowadzenia swojej działalności 
w sposób odpowiedzialny, działając 
zgodnie z najwyższymi standardami 
uczciwości i etycznego postępowania. 
Doceniamy wartość odpowiedniego 
ładu korporacyjnego w każdym 
aspekcie naszej działalności 
i przyjęliśmy Kodeks Ładu 
Korporacyjnego Sojuszu Spółek 
Notowanych, odpowiedni do naszych 
rozmiarów i stopnia rozwoju. Widok z naszego studia w Manili
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Wartości Keywords - 9 zasad 
U podstaw naszej kultury leżą zasady działania, które nazywamy “9 
zasad 9 Keywords”.

1.  Komunikacja - Komunikujemy się otwarcie i wyznaczonym czasie. Nie ukrywamy 
żadnych rzeczy przed współpracownikami ani klientami i unikamy stosowania 
polityki biurowej.

2.  Koncentracja na projektach - Koncentrujemy się na projektach, dostarczając 
wszystko, co w naszej mocy, z korzyścią dla każdego produktu, z którym mamy do 
czynienia.

3.  Zorientowanie na Klienta - Działamy jako rozszerzenie organizacji klienta, 
kształtując nasze procesy i procedury tak, aby odpowiadały jego wymaganiom, 
jednocześnie dzieląc się naszą wiedzą na temat najlepszych praktyk.

4.  Wzmocnienie - Umożliwiamy naszym pracownikom działanie najlepiej jak potrafią, 
zapewniając im zasoby i środowisko do wykonywania ich pracy oraz narzędzia do 
śledzenia i mierzenia ich wydajności.

5.  Pasja do gier - Jesteśmy pasjonatami gier i jesteśmy dumni z naszej roli we 
wdrażaniu ich oraz odgrywamy aktywną rolę w szeroko rozumianej branży.

6.  Bliskie relacje z klientami – Kochamy naszych klientów (wszystkich) i zawsze 
chcemy dla nich jak najlepiej.

7.  Pozytywność - Przyjmujemy postawę „można to zrobić” i podejmujemy wyzwania 
w zakresie rozwiązywania problemów naszych klientów.

8.  Elastyczność - Uznajemy wagę elastyczności i aktywnie ją przyjmujemy pomimo 
oczywistych wyzwań. Elastyczność jest powodem, dla którego w ogóle istniejemy. 
Bez niej klienci sami wykonaliby te zadania, które my wykonujemy

9.  Nauka i rozwój - Uczymy się przy każdej okazji i rozwijamy się poprzez 
doświadczenie, szkolenia i podejmowanie nowych wyzwań.

Studio w Taipei

Jak korzystać z niniejszego Kodeksu
Kodeks ma być praktycznym narzędziem, które 
możemy zastosować w naszym codziennym życiu 
zawodowym. Poszczególne sekcje i tematy zawierają 
kluczowe informacje, a także informacje dotyczące 
praktycznych kroków, które należy podjąć oraz tego 
gdzie można uzyskać dalsze wskazówki. Nie jest 
możliwe uwzględnienie wszystkich sytuacji w jednym 
Kodeksie, dlatego na końcu niniejszego wprowadzenia 
znajdują się wskazówki, jak postępować w przypadku 
potrzeby podjęcia decyzji etycznych w zakresie, 
który nie został szczegółowo omówiony w niniejszym 
Kodeksie oraz gdzie możemy zgłosić nasze obawy i 
nieprawidłowości dotyczące procesu.

Kodeks nie zastępuje jakichkolwiek szczegółowych 
polityk i wytycznych, ale stanowi zestawienie 
naszych zasad w wielu istotnych obszarach. O ile 
istnieją jakiekolwiek odpowiednie lokalne przepisy, 
powinniśmy przestrzegać tych, które wyznaczają 
najwyższe standardy zachowania.
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Etyczne podejmowanie decyzji
Etyczne zachowanie i podejmowanie decyzji wymaga od 
kolegów wydawania osądów i przyjmowania osobistej 
odpowiedzialności wykraczającej poza zakres wymogów 
prawnych. Stojąc przed dylematem lub trudną decyzją 
w zakresie biznesu, o tematyce nie objętej niniejszym 
kodeksem, zadaj sobie następujące pytania:

Czy jest to 
nielegalne lub 
nieetyczne?

Czy jest to sprzeczne 
z niniejszym 
Kodeksem, 9 
zasadami lub 

zasadami spółki?

Czy jest to 
niesprawiedliwe 

lub szkodliwe 
dla innych?

Czy miałoby to 
negatywny wpływ 
na spółkę, gdyby 

wszyscy to zrobili?

Czy czułbyś się 
nieswojo, gdyby 

zostało to publicznie 
zgłoszone?

Jeśli odpowiedź na 
którekolwiek z tych 

pytań brzmi „tak”, to 
nie powinieneś tego 

kontynuować.

Jeśli nadal nie jest jasne, czy działanie narusza Kodeks, skonsultuj 
się ze swoim przełożonym lub lokalnym zespołem HR, aby ustalić 
najlepszy sposób postępowania.

W każdym szybko rozwijającym się przedsiębiorstwie coś może 
się nie udać. Popełniane błędy powinny być traktowane w sposób 
przejrzysty i jako okazja do poprawy, tak abyśmy każdego roku 
byli lepsi niż dotychczas. To, czego nie można tolerować, to 
nieujawnienie czegoś, co się nie udało z jakiegokolwiek powodu.
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Proces zgłaszania nieprawidłowości
Spółka Keywords przestrzega najwyższych możliwych 
standardów zgodności z naszymi wymogami prawnymi. 
Nasze zasady dotyczące chronionego ujawniania informacji 
(zgłaszania nieprawidłowości) mają na celu umożliwienie 
pracownikom zgłaszania wątpliwości wykraczających poza 
ich zwykły zakres raportowania, o ile uznają to za konieczne, 
zamiast przeoczania ich. Zgodnie z niniejszą polityką pracownik 
może dokonać ujawnienia bez obawy przed odwetem lub groźbą 
mniej korzystnego traktowania, późniejszej dyskryminacji lub 
niekorzystnej sytuacji, o ile jest ono dokonywane w dobrej wierze.

Pracownicy odgrywają ważną rolę w identyfikowaniu i zgłaszaniu 
obaw związanych z niewłaściwym postępowaniem, na które 
zwrócili uwagę w ramach zatrudnienia. Keywords zbada 
prawdziwe i uzasadnione obawy wyrażane przez pracowników 
dotyczące domniemanego wykroczenia, do którego mogło dojść w 
Grupie i zagwarantuje, że pracownicy będą mogli tego dokonywać 
w tajemnicy i nie będą z tego powodu dyskryminowani ani nie 
poniosą szkody w wyniku zgłaszania wątpliwości.

Spółka Keywords wyznaczyła określonego kierownika wyższego 
szczebla jako „Kierownika ds. Chronionych Ujawnień” na potrzeby 
utrzymania i codziennego funkcjonowania niniejszej polityki, który 
będzie odpowiadał na wszystkie wątpliwości zgłoszone w ramach 
wewnętrznej procedury ujawniania.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką Keywords 
dotyczącą chronionego ujawniania (zgłaszania nieprawidłowości), 
dostępną w lokalnym Studio lub w intranecie. Na ostatniej stronie 
zawarte są dane kontaktowe oraz informacje o sposobie i miejscu 
zgłaszania wszelkich wątpliwości.

https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=02VAmg&cid=f84582d5%2Deadf%2D48e5%2D91f3%2Ddac46edd0195&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FProtected%20Disclosures%20%28Whistleblower%29%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=02VAmg&cid=f84582d5%2Deadf%2D48e5%2D91f3%2Ddac46edd0195&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FProtected%20Disclosures%20%28Whistleblower%29%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
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Nasi ludzie

Zasady BHP
W Keywords staramy się zapewnić 
środowisko, które jest bezpieczne i 
daje pracownikom możliwość rozwoju 
ich umiejętności i maksymalizacji 
ich potencjału osobistego. Grupa 
nie uważa, aby jakiekolwiek zadania 
były na tyle pilne, aby zagrażały 
bezpieczeństwu pracowników, 
kontrahentów czy gości. Grupa dołoży 
wszelkich starań, aby zapewnić 
bezpieczne miejsce pracy dla 
wszystkich pracowników oraz zapewni 
wszelkie informacje, szkolenia i nadzór 
niezbędne do ochrony pracowników.

Obowiązkiem wszystkich pracowników 
spółki Keywords jest dbanie w należyty 
sposób o dobro własne i innych osób 
oraz zgłaszanie każdej sytuacji, która 
może stanowić zagrożenie dla dobra 
innych osób, własnemu przełożonemu/
kierownikowi.

Zgodnie z oczekiwanymi standardami 
Grupy, pracownicy nie mogą 
przebywając w biurze być pod 
wpływem alkoholu lub innych 
substancji. Nieprzestrzeganie tych 
wymagań będzie traktowane jako 
kwestia dyscyplinarna zgodnie z 
procedurami dyscyplinarnymi.

Dzięki naszej determinacji i talentom Keywords stał 
się globalnym dostawcą usług i jest to dla nas bardzo 
ważne, abyśmy nadal wspierali naszą wyjątkową i 
zróżnicowaną kulturę, która obejmuje przyjmowanie 
nowych pracowników i zapewnianie, że poczują się 
tak samo wspierani i mile widziani jako ich bardziej 
doświadczeni koledzy.
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Równość i godność w pracy
Jesteśmy pasjonatami naszej roli w branży i dążymy do doskonałości w tym 
konkurencyjnym środowisku. Grupa zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim 
pracownikom środowiska wolnego od zastraszania i prześladowania.

Działamy na zasadzie wzajemnego szacunku i mocno promujemy równe szanse 
dla wszystkich naszych pracowników.

Spółka Keywords jest w pełni zaangażowana w bycie pracodawcą 
zapewniającym równe szanse i w tym równe szanse pracy. Żaden kandydat 
do pracy ani obecny pracownik nie jest dyskryminowany ze względu na swój 
wiek, rasę, wyznanie, płeć, stan cywilny, stan rodzinny, orientację seksualną, 
niepełnosprawność lub przynależność do jakiejkolwiek społeczności etnicznej.

Grupa dołoży wszelkich starań, 
aby zapewnić, że:

• Kryteria wyboru, awansu, rozwoju 
i oceny będą oparte na zasługach 
osoby i jej zdolności do wykonania 
pracy.

• Środowisko pracy jest wolne od 
wszelkiego rodzaju nękania i 
zastraszania, w tym molestowania 
na tle seksualnym lub rasowym.

• Wszyscy pracownicy są traktowani 
sprawiedliwie.

• Wszystkie warunki zatrudnienia 
i wymagania dotyczące pracy 
będą odzwierciedlać nasze 
zaangażowanie w politykę równych 
szans.

• Wszyscy pracownicy zaangażowani 
w proces rekrutacji zostaną 
poinformowani o obowiązujących 
przepisach dotyczących równych 
szans oraz o zobowiązaniu spółki 
Keywords do ich przestrzegania.

Studio w Manili

Montreal Pride
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Informacje osobiste
Dane osobowe wszystkich pracowników Keywords są przechowywane. Dane osobowe 
uzyskane przez Grupę i przechowywane w aktach osobowych pracownika są traktowane 
jako poufne. Grupa zbiera informacje przekazane w ramach Twojego zatrudnienia i będą one 
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Grupa zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie ze swoimi obowiązkami 
wynikającymi z obowiązujących przepisów o ochronie danych i stworzyła Ramy Ochrony 
Prywatności Keywords w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Ramy 
te są stale aktualizowane w celu uwzględnienia wszystkich innych przepisów dotyczących 
prywatności i mają zastosowanie do wszystkich naszych spółek zależnych, niezależnie od 
lokalizacji geograficznej lub świadczonych przez nich usług.

Uważamy, że zgodne z prawem i prawidłowe przetwarzanie danych osobowych przez spółkę 
jest bardzo ważne na potrzeby pomyślnej działalności i utrzymania zaufania pomiędzy 
naszymi klientami i nami. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były 
traktowane zgodnie z prawem i w sposób prawidłowy.

Keywords gromadzi szereg informacji o swoich klientach i agencjach. Informacje te są 
podawane w momencie nawiązania relacji biznesowej i są aktualizowane w razie potrzeby 
przez cały czas trwania relacji biznesowej.

Procedura składania skarg
W dowolnej spółce pracownicy mogą mieć problemy lub obawy 
dotyczące swojej pracy, warunków pracy lub stosunków pracy. W 
interesie wszystkich leży zapewnienie, aby te problemy i obawy 
nie zaostrzyły się i nie przekształciły w poważne problemy. 
Procedura składania skarg Keywords zapewnia mechanizm 
rozwiązywania problemów i obaw tak szybko i sprawiedliwie, jak 
to możliwe, na każdym poziomie w całej Grupie.

Keywords posiada własnego Specjalistę ds. Prywatności, z 
którym można skontaktować się pod adresem  

privacy@keywordsstudios.com 
w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących 

przetwarzania danych osobowych.
Studio w Sankt Petersburgu 

https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=dJDWDi&cid=f92eb68d%2D4017%2D4904%2Db506%2Dda3ab444f23b&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FGrievance%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
mailto:privacy%40keywordsstudios.com?subject=
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Nasza etyka biznesowa

Przeciwdziałanie korupcji
Keywords zobowiązuje się do przestrzegania 
najwyższych standardów etycznego postępowania 
i uczciwości w swojej działalności biznesowej na 
całym świecie i nie będzie tolerować żadnej formy 
przekupstwa ze strony swoich pracowników, 
agentów lub konsultantów ani jakichkolwiek osób 
lub organów działających w jej imieniu.

Za zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie korupcji 
odpowiadają wszyscy pracownicy. Kierownictwo 
wyższego szczebla zobowiązuje się do wdrażania 
skutecznych środków w celu zapobiegania, 
monitorowania i eliminowania ryzyka korupcji 
w wyniku wszelkich praktyk zarządczych lub 
biznesowych, jak opisano bardziej szczegółowo 
w naszej Polityce dotyczącej przeciwdziałania 
przekupstwu i korupcji.

Keywords będzie działać zgodne ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi, 
w tym ustawą irlandzką w sprawie wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych (przestępstwa 
korupcyjne) z 2018 r., Amerykańską ustawą o 
zagranicznych praktykach korupcyjnych z 1977 
r., Brytyjską ustawą o Korupcji z 2010 r. Oraz 
obowiązującym prawem lokalnym w każdym kraju, 
w którym prowadzi działalność gospodarczą. 
Naruszenie przepisów antykorupcyjnych może 
skutkować surowymi sankcjami cywilnymi i karnymi. 
Niezwykle ważne jest, abyśmy nie tylko rozumieli i 
doceniali wagę tej polityki, ale także przestrzegali jej 
w naszej codziennej pracy.

Za zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie 
korupcji odpowiadają wszyscy pracownicy. Jeśli 
ktokolwiek z nas poweźmie wiedzę lub podejrzewa, 
że proponowana lub mająca miejsce czynność 
może zostać uznana za akt korupcji, wówczas 
indywidualnie mamy obowiązek zgłosić to naszemu 
bezpośredniemu przełożonemu lub skorzystać 
z Polityki dotyczącej chronionego ujawnienia 
(Informowanie o nieprawidłowościach).

Keywords dokładnie zbada wszelkie rzeczywiste 
lub podejrzewane naruszenie niniejszej polityki. 
Pracownicy, którzy naruszą te zasady, mogą 
podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, które 
ostatecznie może skutkować ich zwolnieniem.

Konkurencja i handel 
międzynarodowy
Konkurencja i prawo antymonopolowe

Każdy korzysta z wolnego i uczciwego, 
konkurencyjnego rynku. Keywords prowadzi 
uczciwe i zgodne z prawem praktyki biznesowe we 
wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. 
Konkurujemy uczciwie, aby zdobyć kontrakty za 
jakość naszej oferty usług i nie angażujemy się w 
postępowanie, które prowadzi do aktów nieuczciwej 
konkurencji.

Zgodnie z lokalnymi przepisami zabraniającymi 
zachowań antykonkurencyjnych nie angażujemy 
się w działania, które mogą ograniczać konkurencję 
lub rynek, takie jak ustalanie cen, podział rynku 
lub zmowy przetargowe z konkurentami. 
Informacje rynkowe są odpowiednio gromadzone 

za pośrednictwem publicznych komunikatów 
i wniosków, ankiet branżowych i odpowiedniej 
interakcji z klientami i konkurentami.

Handel międzynarodowy

Keywords przestrzega obowiązujących przepisów 
i regulacji dotyczących kontroli handlu, w tym 
przepisów dotyczących kontroli importu i eksportu. 
Kontrola eksportu reguluje wiele rodzajów 
wymiany informacji ponad granicami państw, w tym 
transmisję wiadomości elektronicznych i dostęp 
sieciowy do serwerów.

Grupa przyjmuje zrównoważone podejście do 
zarządzania swoimi kwestiami podatkowymi, a 
naszym podejściem do kwestii podatkowych jest 
zapewnienie, że: 

• Przestrzegamy wszystkich obowiązujących praw, 
wymogów i przepisów dotyczących ujawniania 
informacji na terytoriach, na których prowadzimy 
działalność;

• Wszystkie przyjęte pozycje podatkowe są 
odpowiednio i rzetelnie ujawniane w zeznaniach 
podatkowych;

• Prowadzimy otwartą i przejrzystą współpracę z 
odpowiednimi organami podatkowymi na całym 
świecie, a w przypadku sporów z organami 
podatkowymi staramy się jak najszybciej 
rozwiązać problem w sposób otwarty i 
konstruktywny.

Wspólne zasady i wytyczne dotyczące 
międzynarodowego opodatkowania są określone w 
naszej Polityce przeciwko unikaniu opodatkowania.

https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=4AczOr&cid=a1f767bb%2De732%2D4568%2Db55a%2D83e933555486&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=4AczOr&cid=a1f767bb%2De732%2D4568%2Db55a%2D83e933555486&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
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Zobowiązani jesteśmy przestrzegać 
wszystkich obowiązujących przepisów 
prawa, regulacji i standardów 
rachunkowości oraz zapewnić, że 
podawane przez nas informacje 
finansowe przedstawiają prawdziwy i 
rzetelny obraz naszej działalności, są 
wyważone i zrozumiałe oraz w żaden 
sposób nie wprowadzają w błąd.

Każdy pracownik Keywords ma 
do odegrania rolę w upewnianiu 
się, że środki pieniężne Keywords 
są właściwie wydawane, nasza 
dokumentacja finansowa jest 
kompletna i dokładna, a kontrole 
wewnętrzne są zatwierdzane. Ma 
to znaczenie za każdym razem, gdy 
zatrudniamy dostawcę, dokonujemy 
wydatków, wprowadzamy grafik, 
podpisujemy nową umowę biznesową 
lub zawieramy umowy w imieniu 
spółki.

Dokładne księgi i rejestry
Zgodnie z Zasadami Alternatywnego 
Rynku Inwestycji (AIM) dla Spółek 
opublikowanymi przez Londyńską 
Giełdę Papierów Wartościowych, 
a także obowiązującymi zasadami 
i standardami rachunkowości, 
istotne jest, aby Grupa rejestrowała 
i raportowała wszystkie informacje 
istotne dla swojej działalności w 
sposób dokładny i uczciwy. Obejmuje 
to nasze sprawozdanie roczne, 
miesięczne rachunki zarządcze, 
dane dotyczące sprzedaży, umowy 
i roszczenia z tytułu wydatków 
osobistych, a także informacje 
niefinansowe, takie jak w zakresie BHP.

Zarząd, dyrektorzy, inwestorzy i opinia 
publiczna bazują na dokumentach 
finansowych Grupy w celu 
podejmowania świadomych decyzji 
dotyczących naszej działalności i 
mogą one być również udostępniane 
organom regulacyjnym i rządowym. 

Studio w Brighton



Keywords Studios plc 
Kodeks postępowania w biznesie 2020 r.14 Wprowadzenie 

i wytyczne Nasi ludzie Nasza etyka biznesowa Nasze społeczności Nasza organizacja
Uczciwość 
osobista

Podsumowanie zasad i 
kluczowe osoby kontaktowe

Bezpieczeństwo informacji
Posiadanie bezpiecznego środowiska ma kluczowe znaczenie 
dla umożliwienia Keywords skutecznego działania i rozwoju. 
Każdy pracownik Keywords ma obowiązek zapewnić 
bezpieczeństwo systemów i informacji Keywords, wykonując 
następujące kroki:

• Chroń swoje konta i hasła związane z pracą, chroń 
swoje karty bezpieczeństwa i nigdy nie pozwalaj 
nieupoważnionym osobom na ich użycie lub dostęp do nich. 

• Za każdym razem, gdy zostawiasz komputer bez nadzoru, 
pamiętaj o zablokowaniu systemu. Jesteś odpowiedzialny 
za czynności wykonywane w ramach tej tożsamości.

• Zwracaj uwagę podczas odbierania wiadomości e-mail 
lub połączeń telefonicznych, sprawdź autentyczność 
wniosków. Oszuści intensywnie używają obecnie tych 
mediów. Jeśli nie masz pewności, zweryfikuj informacje w 
inny sposób.

• Upewnij się, że zabezpieczenia firmy (takie jak antywirus, 
zapory sieciowe itp.) są skuteczne, a sprzęt jest aktualny 
z najnowszymi poprawkami w zakresie bezpieczeństwa. 
Modyfikacja kontroli w celu zmniejszenia bezpieczeństwa 
jest niedozwolona. Niezwłocznie zgłaszaj wszelkie 
anomalie.

Terminowe i dokładne raportowanie jest kluczem do 
zapobiegania trwałym szkodom w firmie. Wszelkie 
podejrzenia incydentów bezpieczeństwa należy zgłaszać 
do lokalnego działu pomocy technicznej, który przekieruje 
informacje do zespołu ds. Bezpieczeństwa.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zas-
ad i struktury bezpieczeństwa informacji w Keywords, 
prosimy o kontakt z zespołem ds. Globalnego Bezpiec-

zeństwa Informacji pod adresem 
infosec@keywordsstudios.com

Poufność klienta i własność intelektualna
Mamy szczęście, że do naszych klientów można zaliczyć większość czołowych 
światowych twórców gier. Spółki te oczekują najwyższego poziomu obsługi i 
poufności.

U podstaw naszej kultury leży zaangażowanie w jakość, niezawodność i 
integrację z procesami naszych klientów, promując długoterminowe relacje z 
klientami.

Naszą działalnością jest świadczenie profesjonalnych usług dla naszych 
klientów. We wszystkich przypadkach ochrona własności intelektualnej i 
informacji poufnych naszych klientów jest najważniejsza. Z tych powodów 
stosujemy szereg środków bezpieczeństwa. Przede wszystkim jednak oczekuje 
się, że każdy pracownik Keywords odwzajemni zaufanie, jakim Grupa i nasi 
klienci darzą nas jako osoby indywidualne, nie omawiając projektów, nad 
którymi pracują z nikim spoza zespołu projektowego, zgodnie z umową o 
zachowaniu poufności, którą podpisali z Keywords.

mailto:infosec%40keywordsstudios.com?subject=
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Spółki włączane do 
Keywords (Przejęcia)
Jesteśmy spółką o dużym stopniu 
przejęć i posiadamy ścisłe kryteria 
dotyczące celów przejęć, z których 
najważniejszym jest dopasowanie 
kulturowe. Zwykle, jeśli uważamy, 
że istnieje niezgodność kulturowa, 
nie rozpoczynamy dialogu ze spółką 
docelową. Kiedy już postawiliśmy 
sobie za cel przejęcie i jesteśmy 
po fazie due diligence, stosujemy 
wypróbowany i przetestowany 
proces integracji oraz szczegółowy 
plan integracji dostosowany do 
danej spółki, zaprojektowany przez 
tych, którzy go wdrożą. Ma to na 
celu zapewnienie bezproblemowej 
integracji nowego studia i, co 
najważniejsze, nowych ludzi, tak aby 
od pierwszego dnia poczuli się częścią 
rodziny Keywords i przyjęli polityki 
naszej Grupy.

Dodawanie nowych studiów do mapy Keywords
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Nasze społeczności

podróży. Kiedy podróżujemy za 
granicę, kupujemy bilety lotnicze w 
klasie ekonomicznej i zachęcamy do 
korzystania z transportu publicznego 
tam, gdzie jest to praktyczne.

Zaangażowanie 
społeczności / organizacje 
charytatywne
Zachęcamy do zaangażowania w 
sprawy społeczności i wspierania 
dobrych celów w naszych lokalnych 
studiach. Chcemy robić więcej, 
aby wspierać dobre cele w ramach 
poszczególnych społeczności, których 
jesteśmy częścią, poprzez łączenie 
funduszy zebranych na działania 
społeczne i inicjatywy charytatywne 
realizowane przez nasze lokalne 
zespoły na całym świecie.

Deklaracja 
środowiskowa
Spółka Keywords jest zaangażowana 
w minimalizowania swojego wpływu 
na środowisko. Przemysł gier wideo 
charakteryzuje się stosunkowo niskim 
śladem węglowym w porównaniu z 
innymi sektorami „trudniejszymi do 
zniesienia”. Naszymi najważniejszymi 
kwestiami są zużycie energii i podróże 
służbowe. Zrównoważony rozwój jest 
głównym celem Keywords, podobnie 
jak w przypadku wszystkich naszych 
studiów na świecie. Zachęca się 
do lokalnych inicjatyw na poziomie 
studia, aby zminimalizować zużycie 
energii, zmniejszyć ilość odpadów i 
poddać je recyklingowi oraz korzystać 
z najbardziej wydajnych narzędzi 
komunikacji i współpracy w celu 
wyeliminowania niepotrzebnych 

Obszary, na które możemy wywrzeć 
pozytywny wpływ, obejmują nasze 
środowisko pracy, nasze dobre 
samopoczucie, programy non-profit 
branży gier, inicjatywy edukacyjne i 
kontakty ze społecznością.

Zaangażowanie 
polityczne
Aby uniknąć pozorów niewłaściwego 
zachowania lub zapobiec konfliktom 
interesów, nie przekazujemy 
korporacyjnych datków na cele 
polityczne (zarówno pieniężne, jak i 
rzeczowe) kandydatom politycznym, 
partiom politycznym lub komitetom 
partyjnym w imieniu Keywords.

Jest miejsce na właściwy lobbing, 
którego celem jest otwarte 
przekazywanie poglądów i obaw Grupy 
decydentom. O ile taka działalność ma 
miejsce, jest ona prowadzona zgodnie 
z lokalnymi przepisami i regulacjami i 
wyłącznie przez wyznaczony personel 
upoważniony do reprezentowania 
Grupy.

Uczestniczymy w lokalnych 
stowarzyszeniach branżowych, o ile 
jest to właściwe dla naszej działalności. 
Członkostwo jest przejrzyste, 
spotkania są protokołowane i nie 
omawia się w ich ramach żadnych 
wrażliwych informacji spółki 
ani klientów. Udział w lokalnych 
stowarzyszeniach branżowych może 
obejmować członkostwo w zarządzie.
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Prawa człowieka i współczesne niewolnictwo
W Keywords nie tolerujemy żadnej formy współczesnego niewolnictwa ani handlu ludźmi 
w żadnej części naszej działalności. Działamy zgodnie z międzynarodowymi standardami i 
zasadami, w tym Międzynarodową Kartą Praw Człowieka, Wytycznymi ONZ dotyczącymi 
biznesu i praw człowieka, Deklaracją Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie 
podstawowych zasad i praw w pracy oraz prawami dziecka i zasadami biznesowymi.

Keywords i każda z jej spółek zależnych lub stowarzyszonych uznaje globalną 
odpowiedzialność i zobowiązuje się do przeciwdziałania aktom nowoczesnego 
niewolnictwa i handlu ludźmi w ramach własnej działalności i łańcucha dostaw. Keywords 
uznaje swoją odpowiedzialność na mocy odpowiednich krajowych ustaw dotyczących 
współczesnego niewolnictwa i zapewni przejrzystość w organizacji na potrzeby stałego 
szerzenia wiedzy na temat Ustawy. 

Zgodnie z naszą polityką dotyczącą współczesnego niewolnictwa, Keywords dołoży 
wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić, że wszyscy pracownicy i agenci w 
naszych łańcuchach dostaw nie będą podlegać żadnej formie pracy przymusowej, 
obowiązkowej/niewolniczej ani handlowi ludźmi.  Zostaną udostępnione odpowiednie 
zasoby, aby zapewnić, że niewolnictwo i handel ludźmi nie mają miejsca w naszej 
organizacji lub, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, w naszych łańcuchach dostaw.

W ramach naszych działań due diligence w celu zidentyfikowania i ograniczenia ryzyka, 
ocenimy nasze łańcuchy dostaw i naszych agencyjnych dostawców siły roboczej. 
Zatwierdzony dostawca zobowiązany jest przestrzegać postanowień Kodeksu 
postępowania dostawców podczas świadczenia usług na rzecz Keywords Studios, które 
obejmują:

• Pracę przymusową mimowolną;

• Przechowywanie dokumentów;

• Humanitarne traktowanie;

• Równość pracowników; i,

• Swobodę przemieszczania się i wolności osobiste. Siedziba główna w Dublinie

https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Policies/HR/Prevention%20of%20Modern%20Slavery%20Policy/2019%20Documents?csf=1&web=1&e=ab2eUh&cid=103b41a1-1c46-4510-aed2-7e1f4c5db4df
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FPrevention%20of%20Modern%20Slavery%20Policy%2F2020%20Documents%2FPrevention%20of%20Modern%20Slavery%20Policy%20%2D%20Supplier%20Code%20of%20Conduct%2Epdf&parent=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FPrevention%20of%20Modern%20Slavery%20Policy%2F2020%20Documents
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FPrevention%20of%20Modern%20Slavery%20Policy%2F2020%20Documents%2FPrevention%20of%20Modern%20Slavery%20Policy%20%2D%20Supplier%20Code%20of%20Conduct%2Epdf&parent=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FPrevention%20of%20Modern%20Slavery%20Policy%2F2020%20Documents
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Responsible gaming Odpowiedzialny udział w grach
Oferowanie bezpiecznego i pozytywnego środowiska do gier jest 
priorytetem dla branży gier wideo, co obejmuje ochronę i wspieranie 
wrażliwych graczy, zapobieganie toksycznym zachowaniom w 
społecznościach internetowych, ochronę nieletnich i ich rodzin, łagodzenie 
problemów związanych z grami i ochronę danych osobowych.

W naszej linii wsparcia gracza, na przykład, wśród usług oferowanych 
naszym klientom, uwzględniamy następujące rozwiązania, które pomagają 
zagwarantować bezpieczne i przyjemne środowisko:

• Obowiązkowe szkolenia z RODO i Kalifornijskiej Ustawy o Ochronie 
Konsumentów (CCPA) dla pracowników w celu zapewnienia właściwego 
obchodzenia się z danymi osobowymi w każdych okolicznościach i 
pomocy graczom w składaniu ich żądań związanych z prywatnością;

• Monitorowanie i moderowanie społeczności internetowych przez 
pracowników zaznajomionych z grą i jej bazą graczy w celu zapobiegania 
toksycznym zachowaniom i zgłaszania niewłaściwych zachowań;

• Wytyczne dotyczące egzekwowania przepisów dotyczących ochrony 
prywatności dzieci w Internecie (COPPA) w odniesieniu do tytułów 
skierowanych do nieletnich poniżej 13 roku życia;

• Obsługa rzeczywistych zagrożeń/sytuacji awaryjnych przez 
doświadczony zespół gotowy do reagowania 24 godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu i zdolny do informowania lokalnych władz w razie potrzeby; i,

• Moderowanie treści generowanych przez użytkowników, usuwanie 
obraźliwych materiałów.

Studio w Singapurze



Keywords Studios plc 
Kodeks postępowania w biznesie 2020 r.19 Wprowadzenie 

i wytyczne Nasi ludzie Nasza etyka biznesowa Nasze społeczności Nasza organizacja
Uczciwość 
osobista

Podsumowanie zasad i 
kluczowe osoby kontaktowe

Nasza organizacja

Aktywa spółki
Aktywa spółki Keywords są przeznaczone do 
użytku biznesowego i musimy chronić się przed 
marnotrawstwem i nadużyciami. Aktywa obejmują 
studia, w których pracujemy, reprezentowaną przez 
nas markę, łączącą nas technologię, wymieniane 
pomysły, własność intelektualną, nad którą 
pracujemy i urządzenia, których używamy do 
wykonywania naszej pracy.

Urządzenia spółki, takie jak laptopy i telefony 
komórkowe, pozostają własnością Keywords. 
Firma zastrzega sobie prawo do monitorowania 
wiadomości i danych w celu zapewnienia swojego 
celu biznesowego. Polityki dopuszczalnego 
użytkowania w odniesieniu do poczty elektronicznej 
i urządzeń firmowych są dostępne dla pracowników.

Ogólnie rzecz biorąc, komunikacja wychodząca musi 
odpowiednio odzwierciedlać reputację Keywords 
i jej wizerunek publiczny. Wulgaryzmy i obraźliwe 
uwagi nie powinny być używane i mogą powodować 
problemy prawne. Podobnie, zgodnie z naszą 
polityką dotyczącą godności w pracy, zabronione 
jest podburzające, zniesławiające, napastliwe, 
zakłócające komunikację, spamowanie.

Z wyjątkiem materiałów wyraźnie należących do 
osób trzecich, w tym do naszych klientów, Keywords 
jest prawnym właścicielem wszystkich informacji 
biznesowych przechowywanych w jej systemach lub 
przez nie przechodzących.

Studio w Dublinie Studio w Londynie

Studio w New Delhi Studio w Meksyku



Keywords Studios plc 
Kodeks postępowania w biznesie 2020 r.20 Wprowadzenie 

i wytyczne Nasi ludzie Nasza etyka biznesowa Nasze społeczności Nasza organizacja
Uczciwość 
osobista

Podsumowanie zasad i 
kluczowe osoby kontaktowe

Studio w Tokio 

Technologia i media społecznościowe
Keywords działa w branży, która nie tylko szybko się rozwija, ale jest 
także wiodącym innowatorem technologicznym w dziedzinie technologii 
interaktywnych. Globalny rynek gier wideo szybko się zmienia i nieustannie 
ewoluuje. Ciągle pojawiają się nowe platformy, gatunki gier, modele monetyzacji, 
kanały dystrybucji i odbiorcy. Dodatkowo, wszyscy dostawcy treści starają się, 
aby ich treści były bardziej wpływowe i wciągające.

Widzimy potencjał wykorzystania najnowszych technologii i wiedzy o dużych 
zbiorach danych w celu świadczenia usług naszym klientom, które pomogą 
im lepiej zrozumieć i wpływać na zachowanie graczy, aby mogli przyciągać 
graczy bardziej efektywnie pod względem kosztowym, zatrzymywać ich na 
dłużej i lepiej zarabiać dzięki graczom, dbając jednocześnie o czas, dostrajanie 
i ulepszanie gry dla graczy. Zastosowanie sztucznej inteligencji i uczenia 
maszynowego w przestrzeni gier wideo jest interesujące i wiele z tych 
możliwości jest branych pod uwagę.

Działalność Keywords jest niezależna od sprzętu, a nasze usługi wspierają 
produkcję, marketing i obsługę treści w czasie rzeczywistym.

Polityka dotycząca mediów społecznościowych

Podczas korzystania z mediów społecznościowych pracownicy reprezentują 
Keywords, a także siebie samych. Dlatego ważne jest, aby zapewnić, że profile w 
sieciach społecznościowych oraz wszystkie treści i informacje publikowane lub 
udostępniane są odpowiednie i spójne z tym, jak pracownik chce zaprezentować 
się w ramach swojej kariery zawodowej. Wszystkim pracownikom zabrania 
się publikowania jakichkolwiek informacji na jakichkolwiek portalach 
społecznościowych, o ile takie informacje mogłyby negatywnie wpłynąć na 
Keywords, jej pracowników lub klientów. Nigdy nie publikuj poufnych informacji 
o Keywords lub jej klientach w Internecie.

Pracownicy powinni komunikować się w sposób odpowiedzialny i przestrzegać 
zasad określonych w Polityce dotyczącej mediów społecznościowych. 
Nieprzestrzeganie tej polityki będzie traktowane zgodnie z procedurami 
dyscyplinarnymi Keywords.

Obowiązkiem pracownika jest zachowanie umiaru i dopilnowanie, aby działania 
online nie kolidowały z wykonywaniem pracy.

Zarządzanie wspólnotą

Czasami, za pośrednictwem naszej linii obsługi gracza lub przez nasze zespoły 
operacyjne na żywo w ramach naszej linii usług tworzenia gier, możemy przyjąć 
rolę reprezentowania naszych klientów w mediach społecznościowych. Stajemy 
się integralnymi członkami tych społeczności i powtarzamy opinie naszych 
słuchaczy, aktywnie uczestnicząc w dyskusjach. Naszym celem jest wzbudzenie 
szacunku i zaufania poprzez dzielenie się cennymi spostrzeżeniami i angażującą 
treścią. Lubimy być szaleni, jeśli nasza publiczność kocha szaleństwo i 
doceniamy bycie formalnym, jeśli nasza publiczność woli formalność, wszystko 
dla naszych graczy. 

Nasz ton jest rzeczowy, przyjazny i konwersacyjny. Nie traktujemy kont 
w mediach społecznościowych jako marketingowego megafonu i unikamy 
wykorzystywania ich wyłącznie do celów marketingowych. Skupiamy się 
na naszych odbiorcach. Staramy się dzielić z nimi tym, co kochają. Zawsze 
udzielamy odpowiedzi. Szybkiej. Szczerej. Transparentej.
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Oszustwa i przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Keywords nie toleruje oszustw ani kradzieży i wymaga od 
wszystkich pracowników Keywords (i osób trzecich, które mają z 
nami stosunki handlowe / biznesowe), aby wykazali się wysokimi 
standardami uczciwości w swojej pracy w spółkach Grupy lub w 
ich imieniu zgodnie z prawnymi i etycznymi normami Keywords 
zawartymi w niniejszym Kodeksie.

Kierownictwo studia jest zobowiązane do ustanowienia i 
utrzymywania wystarczających środków kontroli, aby zapewnić, 
że potencjalne ryzyko oszustwa i kradzieży jest właściwie 
zidentyfikowane, monitorowane i ograniczane. Keywords 
wymaga, aby wszystkie rzeczywiste, podejrzewane lub usiłowane 
próby oszustwa i/lub kradzieży były zgłaszane za pomocą 
odpowiednich, zdefiniowanych kanałów, zgodnie z Politykami i 
wytycznymi dotyczącymi oszustw.

Pranie pieniędzy to nielegalny proces ukrywania pochodzenia 
nielegalnie zdobytych pieniędzy poprzez przepuszczanie ich przez 
sekwencję przelewów, tak aby fundusze wyglądały na legalne. 

Keywords ani Grupa nie angażują się ani nie pomagają w praniu 
pieniędzy lub nielegalnej działalności finansowej. Eskalujemy 
wszelkie potencjalne podejrzane transakcje w odpowiedni sposób 
i w stosownych przypadkach zgłaszamy działania odpowiednim 
władzom. Keywords zwraca uwagę na sposób otrzymywania 
lub wysyłania środków. Keywords ma obowiązek dokonywać 
transakcji wyłącznie z legalnymi partnerami biznesowymi. 

Studio w Meksyku
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Pracownicy, którzy nie są wyznaczeni do rozmowy z 
tymi podmiotami, powinni skierować zapytanie do:  

investors@keywordsstudios.com

Komunikacja zewnętrzna
Keywords dokłada wszelkich starań, 
aby regularnie komunikować się z 
inwestorami poprzez ogłoszenia i 
bezpośredni kontakt. Jako spółka 
notowana na giełdzie musimy zadbać 
o to, aby informacje cenowo wrażliwe 
były ujawniane na giełdzie przed 
udostępnieniem ich jakiejkolwiek 
innej stronie. Ważne jest również, 
aby chronić naszą reputację 
poprzez konsekwentne i dokładne 
komunikowanie się z opinią publiczną 
i innymi interesariuszami. Tylko 
dyrektor zarządzający, dyrektor 
finansowy, dział relacji inwestorskich 
lub pracownicy specjalnie do tego 
upoważnieni mogą kontaktować 
się lub odpowiadać na zapytania 

inwestorów i analityków, mediów, opinii 
publicznej lub organów rządowych/
regulacyjnych. 

Wszelka komunikacja (do mediów) 
dotycząca naszych wyników 
finansowych, przejęć, ważnych nowych 
kontraktów lub planów strategicznych, 
które mogą mieć wpływ na reputację 
Grupy, będzie prowadzona wyłącznie 
przez dyrektora zarządzającego, 
dyrektora finansowego, Dział Relacji 
Inwestorskich i dowolną wyznaczoną 
zewnętrzną agencję PR.

mailto:investors%40keywordsstudios.com?subject=


Keywords Studios plc 
Kodeks postępowania w biznesie 2020 r.23 Wprowadzenie 

i wytyczne Nasi ludzie Nasza etyka biznesowa Nasze społeczności Nasza organizacja
Uczciwość 
osobista

Podsumowanie zasad i 
kluczowe osoby kontaktowe

Uczciwość osobista

Prezenty i gościnność
Keywords zapewni kwoty diet na pokrycie 
wydatków lub zwróci wszystkie zatwierdzone 
wydatki na podróż, hotel i inne wydatki związane 
z działalnością w całości, wyłącznie i koniecznie 
poniesione w związku z wykonywaniem 
obowiązków, zgodnie z opisem zawartym w Polityce 
dotyczącej podróży służbowych.

Prezenty, usługi rozrywkowe i gościnność są 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy są odpowiednie, 
proporcjonalne, odpowiednio zarejestrowane i 
pod warunkiem, że zostały zatwierdzone przez 
kierownictwo Keywords odpowiedniego szczebla. 
Nadmierna wartość prezentów, usług rozrywkowych 
i gościnność może być wykorzystana do wywarcia 
niewłaściwego wpływu na decydentów. 

Przyjmowanie prezentów lub przysług od klientów 
naraża odbiorcę na zarzut, że ma poczucie 
obowiązku, a co za tym idzie, jego bezstronność jest 
osłabiona. W związku z tym w zasadzie, o ile takie 
prezenty lub przysługi nie są trywialne lub ogólnie 
dostępne dla innych, nie mogą być przyjmowane bez 
uprzedniej zgody przełożonego.

Dodatkowe wskazówki znajdują się w Polityce 
przeciwdziałania korupcji.

Studio w Orlando

https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=ij3MS3&cid=9b79c8bb%2D86c3%2D4b32%2Da66a%2Dba3a764daa18&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FBusiness%20Travel%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=ij3MS3&cid=9b79c8bb%2D86c3%2D4b32%2Da66a%2Dba3a764daa18&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FBusiness%20Travel%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=4AczOr&cid=a1f767bb%2De732%2D4568%2Db55a%2D83e933555486&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=4AczOr&cid=a1f767bb%2De732%2D4568%2Db55a%2D83e933555486&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
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Konflikt interesów
Właściwe postępowanie w przypadku 
Keywords jest ważne. Oznacza to 
unikanie sytuacji, które tworzą - 
lub wydają się stwarzać - konflikt 
między Twoim osobistym interesem a 
interesem Keywords. Każda decyzja, 
którą podejmujemy w pracy, musi być 
obiektywna i mieć na uwadze interes 
Keywords.

Przed podjęciem działań w imieniu 
Grupy musimy rozpoznać i unikać 
potencjalnych konfliktów interesów, 
w których interes osobisty może 
kolidować z decyzją biznesową. Nawet 
pozory konfliktu mogą zaszkodzić 
reputacji Grupy.

Należy ujawnić przełożonemu interesy 
zewnętrzne, takie jak wszelkie decyzje 
dotyczące członków rodziny lub 
bliskich przyjaciół, wszelkie relacje 
biznesowe, jakie masz z Keywords i/ 
lub wszelkie interesy konkurentów lub 
partnerów biznesowych Keywords. 
Jeśli interesy zewnętrzne mogą 
potencjalnie generować konflikt, przed 
podjęciem jakichkolwiek powiązanych 
działań należy uzyskać zgodę swojego 
przełożonego, dyrektora operacyjnego 
lub dyrektora finansowego oraz 
przestrzegać wszelkich zaleceń lub 
ograniczeń.

Handel akcjami i 
Transakcje wewnętrzne
Papiery wartościowe / akcje Keywords 
były notowane na giełdzie AIM London 
Stock Exchange w lipcu 2013 r. i 
jako spółka giełdowa Grupa oraz jej 
pracownicy, dyrektorzy i akcjonariusze 
podlegają przepisom o nadużyciach na 
rynku (rozporządzenie UE 596/2014 
„MAR” ), AIM Regulamin dla Spółek 
oraz „Kodeksowi transakcyjny akcji” 
Keywords, a także „Regulaminu 
dotyczącego transakcji na akcjach”.

W trakcie naszej pracy możemy 
stać się „insiderami”, ponieważ 
napotykamy informacje wewnętrzne, 
które mogą mieć wpływ na Keywords 
i/ ub cenę jej akcji. W przypadku 
osób na tym stanowisku obowiązują 
specjalne zasady i nie wolno nam w 
żadnym momencie wykorzystywać 
niepublicznych informacji cenowo 
wrażliwych w celu osiągnięcia 
osobistych korzyści finansowych. W 
okresach poprzedzających ogłoszenie 
wyników Keywords obowiązują 
dodatkowe ograniczenia handlowe.

Każda osoba, która jest zobowiązana 
do przestrzegania Kodeksu transakcji 
akcyjnych i Zasad obrotu akcjami, 
zostanie powiadomiona przez 
Dyrektora Finansowego / Dyrektora 
Finansowego Grupy lub inną osobę 
w ich imieniu i będzie zobowiązana 
do potwierdzenia, że rozumie i 
przestrzega Kodeksu transakcji 
akcyjnych Keywords. Zgoda, zgodnie 
z Kodeksem transakcji akcyjnych 
jest wymagana, zanim którakolwiek z 
osób znajdujących się na liście osób 
poufnych Keywords będzie mogła 
handlować papierami wartościowymi 
Keywords (lub papierami 
wartościowymi jakiejkolwiek innej 
spółki, w odniesieniu do której posiada 
informacje wewnętrzne, np. Partnera 
handlowego lub celu przejęcia). 
Informacje wewnętrzne nie powinny 
być przekazywane żadnej innej 
osobie, wewnątrz lub na zewnątrz 
Grupy. Podobne ograniczenia dotyczą 
osób blisko powiązanych z osobami 
znajdującymi się na liście osób 
poufnych Keywords.
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Kluczowe Polityki Kluczowe osoby kontaktowe Odnośniki do stron

Polityka chronionego ujawniania 
informacji (zgłaszania 
nieprawidłowości)

Menedżer ds. chronionych ujawnień — Gerry Cleary 
• gcleary@keywordsstudios.com
• +353 86 230 4201
• Keywords Studios, South County Business Park, Leopardstown, 

Dublin 18, D18 T9P8
Szef Audytu Wewnętrznego — Aisling Hanley
• ahanley@keywordsstudios.com
Przewodniczący Komitetu Audytowego — Charlotta Ginman 
• Charlotta@horrell.london 

Wprowadzenie str. 7

Podręcznik pracownika - w tym:
• Zasady BHP
• Polityka dotycząca godności w 

pracy
• Polityka równych szans
• Polityka dotycząca mediów 

społecznościowych

Lokalny zespół HR Nasi ludzie Strony 8-10
• Nasi ludzie Str. 8
• Nasi ludzie Str. 9
• Nasi ludzie Str. 9
• Nasza organizacja Str. 20

Zasady dotyczące składania skarg Menedżer Linii i/lub lokalny Kierownik Działu HR Nasi ludzie Str. 10

Polityka ochrony danych osobowych privacy@keywordsstudios.com Nasi ludzie Str. 10

Polityka dotycząca 
przeciwdziałania korupcji
• Prezenty i gościnność

Menedżer Linii lub Dyrektor Zarządzający Nasza etyka biznesowa Str. 11
• Uczciwość osobista str. 23

Podane zostały linki do polityk grupowych dostępnych dla studiów w domenie grupy Keywords. W przypadku pracowników innych 
studiów prosimy o kontakt ze swoim przełożonym lub lokalnym zespołem HR w celu uzyskania kopii najnowszej polityki.
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Keywords Studios plc 
Kodeks postępowania w biznesie 2020 r.26 Wprowadzenie 

i wytyczne Nasi ludzie Nasza etyka biznesowa Nasze społeczności Nasza organizacja
Uczciwość 
osobista

Podsumowanie zasad i 
kluczowe osoby kontaktowe

Kluczowe Polityki Kluczowe osoby kontaktowe Odnośniki do stron

Polityka przeciwdziałania oszustwom 
podatkowym

Dyrektor Zarządzający — Jon Hauck Nasza organizacja Str. 11

Polityka przechowywania danych privacy@keywordsstudios.com Nasza etyka biznesowa Str. 14

Polityki bezpieczeństwa informacji, w tym:
• Polityka dotycząca dopuszczalnego 

wykorzystania
• Polityka zarządzania bezpieczeństwem
• Polityka zarządzania incydentami
• Polityka ciągłości działalności
• Polityka dotycząca naruszenia danych
• Polityka dotycząca bezpieczeństwa IT

infosec@keywordsstudios.com Nasza etyka biznesowa Str. 14

Polityka dotycząca współczesnego 
niewolnictwa

Kodeks postępowania Dostawcy

Kierownik działu lub Dyrektor HR Nasze społeczności str. 17
Nasze społeczności str. 17

Kodeks transakcji akcyjnych Dyrektor Zarządzający — Jon Hauck i/lub Radca prawny Grupy 
— Andrew Kennedy

Personal Integrity — p. 24

©Keywords Studios plc. POUFNE I ZASTRZEŻONE - Ma zastosowanie Zastrzeżenie Własności. Drukowane dokumenty mogą ulec 
zmianie. Sprawdź poprawność wersji przed jej użyciem. 

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI: Niniejszy dokument zawiera informacje będące własnością Keywords Studios plc. Jakiekolwiek jego 
ujawnienie lub wykorzystanie jest wyraźnie zabronione, chyba że za wyraźną pisemną zgodą.
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