HP İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KOŞULLARI
1 Haziran 2016'ten itibaren geçerlidir

I.

Giriş

HP’de; müşterilerimize ve ürünlerimize karşı tutkuyla, bireylere karşı saygıyla ve iş ilişkilerimizde dürüstlükten ödün
vermeksizin İş Ortaklarımızla işbirliği içinde çalışırız. İşbu Davranış Kurallarında atıfta bulunulan HP ürünlerine, HP tarafında
sunulan hizmetlerin yanı sıra HP'nin donanımları, yazılımları, sarf malzemeleri ve diğer ürünleri dahildir.
HP, bu hedeflere ulaşmak için, İş Ortaklarının en yüksek iş etiği standartlarına uygun davranmalarını; Amerika Birleşik
Devletleri Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (“FCPA”), Birleşik Krallık Rüşvet Yasası ve İş Ortağının iş yaptığı diğer
ülkelerde yürürlükte olan veya herhangi başka bir şekilde İş Ortağı için geçerli olan benzer yolsuzlukla mücadele yasaları gibi HP’nin
davranışlarını düzenleyen sınır ötesi yasalar dahil olmak üzere, HP İş Ortağı statülerine ilişkin tüm yasaları bilmelerini ve bu
yasalara uymalarını; ve HP İş Ortağı statülerine ilişkin tüm yasa ve düzenleme değişikliklerini takip etmelerini beklemektedir. Ayrıca
HP, HP İş Ortaklarının (1) yasalara aykırı davranışları önleyen ve saptayan etkili iş denetimlerini uygulamalarını; (2) tüm geçerli
yolsuzlukla mücadele yasalarına ve HP İş Ortağı statüleri ve HP İş Ortağı işlerine ilişkin diğer tüm yasalara sıkı sıkıya uyum
gösterilmesini gerektiren sözleşme hükümlerini kabul etmelerini ve bu hükümlere uymalarını; (3) HP’ye, İş Ortaklarının HP iş ortağı
statülerine ilişkin söz konusu yasalara uyumunu incelemek için denetim hakkı vermelerini; (4) işbu İş Ortağı Davranış Kuralları’nın
veya HP ürünlerini ilgilendiren geçerli yasaların kendi çalışanları ve temsilcilerince gerçek veya olası ihlallerinin yanı sıra HP İş
Davranış Standartları’nın, işbu İş Ortağı Davranış Kuralları’nın ve geçerli yasaların HP çalışanları ve temsilcilerince gerçek veya
olası ihlallerini, bu ihlallerin farkına vardıkları ölçüde etkin bir şekilde HP’ye bildirmelerini; ve (5) HP tarafından istendiği şekilde ve
zamanda, bu yasalara uyum gösterdiklerine ilişkin HP’ye belge sağlamalarını ve ilgili tüm HP eğitimlerini ve incelemelerini (due
diligence) tamamlamalarını zorunlu tutar.
HP, İş Ortaklarının dünya çapında farklı yasal ve kültürel ortamlarda faaliyet gösterdiğini kabul etmektedir, ancak HP İş
Ortakları, işbu İş Ortağı Davranış Kuralları’nda açıklanan temel yasal ve etik ilkelere uymakla yükümlüdür. İşbu İş Ortağı Davranış
Kuralları, HP İş Ortakları ve onların çalışanları, geçici çalışanları, aracıları, bağımsız yüklenicileri ve alt yüklenicileri için geçerlidir.
Bir HP İş Ortağı; distribütörler, OEM'ler, satıcılar, aracılar ve bir HP iş ortağı veya kanal sözleşmesine taraf olan tüm diğer taraflar
dahil olmak üzere HP ürünleri satan herhangi bir taraftır. HP İş Ortaklarına; sistem entegratörler, lojistik şirketleri ve müşterileriyle
birlikte HP'nin işlerine destek veren diğer tüm hizmet sağlayıcılar gibi HP işlerini desteklemek amacıyla HP'ye doğrudan veya dolaylı
hizmet veren tüm taraflar da dahildir. İşbu İş Ortağı Davranış Kuralları’nın ihlali, HP ile yapılan İş Ortağı sözleşmesinin ihlali olarak
değerlendirilir ve HP ile iş ilişkisinin sonlandırmasına yol açabilir.
II.

Yasalara Uyum
1.

Rekabet Yasaları

HP İş Ortakları, HP İş Ortağı statülerine ilişkin adil ticaret ve rekabeti düzenleyen yasalara ve düzenlemelere uymakla
yükümlüdür. Geçerli yerel yasalara uyum göstermeye ek olarak, HP İş Ortakları, şunlardan herhangi biri konusunda hiçbir rakiple
resmi veya gayri resmi anlaşma yapamaz veya bu doğrultuda görüşme yapamaz: (a) fiyat; (b) fiyatı etkileyen konular; (c) üretim
seviyeleri; (d) stok seviyeleri; (e) teklifler; veya (f) satış bölgelerinin, ürünlerin, müşterilerin veya tedarikçilerin bölüşülmesi.
HP İş Ortakları, söz konusu davranışların yasalara aykırı olduğu yerlerde, diğer satıcıların ürünlere uyguladığı yeniden
satış fiyatlarını belirleme hakkına müdahale edemez, ürün satma hakkını kısıtlayamaz veya ürün satışı için diğer ürünlerin satın
alınmasına dair bir anlaşma yapılmasını şart koşamaz.
HP İş Ortakları, HP ürünleri ile rekabet eden ürünlerin üreticileri veya satıcıları hakkında yalnızca yasal yollardan bilgi
toplayabilir.
2.

Yolsuzluğu Önleme Yasaları

Rüşvet Konusunda Kesin Yasak
HP, HP İş Ortaklarının tüm iş ilişkilerinde en yüksek dürüstlük standartlarını gözetmelerini beklemektedir. HP; rüşvet,
yolsuzluk, irtikap, hukuka aykırı komisyon ve zimmetine para geçirmenin her türlü biçimini yasaklayan, rüşvete karşı sıfır müsamaha
politikasına sahiptir. Tüm HP İş Ortaklarının iş elde etmek veya elde tutmak, herhangi bir şahsa iş yönlendirmek veya herhangi başka
bir şekildeuygunsuz bir hak elde etmek amacıyla, doğrudan veya üçüncü bir taraf üzerinden dolaylı olarak değer taşıyan herhangi bir
şeyi vaat etmesi, teklif etmesi, onaylaması, vermesi veya kabul etmesi kesinlikle yasaktır. İşbu politikanın amaçları doğrultusunda,
bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hediyeler, iltimaslar, eğlenceler ve yemekler, değerine bakılmaksızın “değer taşıyan herhangi bir
şey” tanımının kapsamına dahildir.
HP İş Ortakları, ABD FCPA ve Birleşik Krallık Rüşvet Yasası (birlikte “Yolsuzluk Mücadele Yasaları”) dahil ancak bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla geçerli tüm yolsuzlukla mücadele yasalarına uymakla yükümlüdür. Yolsuzlukla Mücadele Yasalarına ek
olarak, devlet görevlilerine ve/veya ticari kuruluşlara hediye vermek ve eğlence sunmakla ilgili geçerli diğer yerel yasalar ve
düzenlemeler söz konusu olabilir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bazı diğer ülkelerde, amacına bakılmaksızın federal,
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eyalet ve yerel devlet görevlilerine hediye verilmesi veya eğlence sunulması kesinlikle yasaklanmış olabilir. Bir HP İş Ortağı olarak
devlet görevlileriyle ilişkileri düzenleyen tüm geçerli yasalara uymanız zorunludur. Şüpheleri gidermek açısından, HP İş Ortaklarının,
FCPA ve yerel yasalarca izin verildiği hallerde dahi, rutin resmi işlemler için “hızlandırıcı” veya “kolaylaştırıcı ödemeler” vaat etmesi,
teklif etmesi, vermesi veya kabul etmesi yasaktır.
HP, HP İş Ortaklarının ve onların temsilcilerinin ya da çalışanlarının, herhangi bir HP çalışanını belirli bir davranışı yerine
getirmesi için etkilemek gibi uygunsuz herhangi bir amaçla söz konusu kişiye para veya gayri nakdi hediye, hukuka aykırı komisyon
veya eğlence teklif etmesini veya vermesini de yasaklar. HP çalışanlarının da bu tür taleplerde bulunması benzer şekilde yasaktır.
Bu yasak, hem HP İş Ortağı çalışanları ve temsilcilerinin hem de HP çalışanlarının yakın akrabalarını da kapsar.
Defterler ve Kayıtlar
HP İş Ortaklarının, HP ürünlerinin satışlarının ve HP'yle ilgili işlerle ilişkili tüm işlemlerin ve diğer harcamaların defter ve
kayıtlarını düzgün ve eksiksiz bir şekilde tutması zorunludur. HP İş Ortaklarının, "gizli fonlar" oluşturmak ve benzer uygunsuz mali
uygulamalar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yanlış ve/veya yanıltıcı muhasebe uygulamalarına başvurması açıkça
yasaktır. Bu tür uygulamalar, Yolsuzlukla Mücadele Yasaları dahil olmak üzere geçerli yasaları da ihlal edebilir. Açıkça ifade etmek
adına belirtmet isteriz ki, HP çalışanları ve HP İş Ortakları, HP'yle ilgili işlerle ilişkili herhangi bir yanıltıcı veya yanlış işlem belgesi
oluşturmamalı veya hazırlamamalı ve herhangi bir türde işlem belgesi üzerinde tahrifat yapmamalıdır. HP İş Ortakları, herhangi bir
HP çalışanından gelen, "fon saklama" ve fonların amaçları dışında başka bir şekilde kullanılması da dahil olmak üzere yanıltıcı,
yanlış veya asılsız belge oluşturmaya yönelik tüm talepleri reddetmelidir. Bir HP çalışanından gelen tüm etik olmayan davranışta
bulunma talepleri, işbu Davranış Kuralları'nın sonunda yer alan yöntemler aracılığıyla HP'ye bildirilmelidir.
HP İş Ortaklarının İş İlişkisine Girdiği Üçüncü Taraflar
HP İş Ortakları, HP'yle ilgili işlerle bağlantılı olarak rüşvet, hukuka aykırı komisyon ve uygunsuz ödemelere veya
Yolsuzlukla Mücadele Yasalarını ihlal edebilecek diğer davranışlara karışan veya karıştığından şüphe edilen herhangi bir üçüncü
tarafla iş ilişkisine veya sözleşmeye girmemelidir. HP İş Ortakları, HP'yle ilgili işlerle bağlantılı olarak iş ilişkisine girdiği herhangi bir
üçüncü taraf üzerinde, ilgili üçüncü tarafın Yolsuzlukla Mücadele Yasalarına uyduğundan emin olmak amacıyla uygun bir risk temelli
durum değerlendirmesi yürüterek bu gereksinime uyum gösterebilir. Bir HP İş Ortağı tarafından HP'yle ilgili işlerle bağlantılı olarak
iş ilişkisine girilen veya girilecek tüm çalışanlar, aracılar, temsilciler, alt yükleniciler ve diğer taraflar, işbu Davranış Kuralları'nda yer
verilenlerden daha az sıkı olmayan etik ve uyum standartlarına uymayı kabul etmelidir.
3.

Kamu Sektörü Satış Kuralları

Yukarıda belirtildiği üzere, Yolsuzlukla Mücadele Yasalarıyla birlikte, rüşvet ve uygunsuz ödemelerin her türlü biçimine
karşı sıkı yasaklara ek olarak, devlet kurumlarına yapılan satışlar ve devlet çalışanları, kurumları ve araçlarıyla ilgili olarak bazı ek
kısıtlamalar söz konusu olabilir. HP İş Ortakları, devlet kurumlarına satış yapmak ilgili tüm yasaları ve düzenlemeleri bilmeli ve
bunlara uymalıdır.
4.

Uluslararası Ticaret Yasaları

HP İş Ortakları, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından uygulanan veya onaylanan ekonomik yaptırımları ve ticari
ambargoları bilmeli ve bir HP İş Ortağı olarak iş faaliyetleri yürütürken bunlara uymalıdır.
Ayrıca, HP İş Ortakları, Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerli olan kara para aklamayla mücadele yasaları, ithalat ve
ihracat yasaları ve düzenlemeleri, gümrük ve vergi yasaları ve düzenlemeleri dahil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve
tüm geçerli yerel yabancı yargı bölgelerinde yürürlükte olan ilgili tüm yasaları ve düzenlemeleri bilmeli ve bunlara uymalıdır.
5.

Fikri Mülkiyet Yasaları

HP İş Ortakları, HP ticari markalarını ve diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir. Ayrıca, HP İş Ortaklarının HP iş
ortağı statüleriyle ilişkili üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını herhangi bir şekilde ihlal etmesi yasaktır. HP İş Ortakları özellikle,
sahte HP ürünlerinin ve HP'nin fikri mülkiyetini (HP ticari markaları dahil) ihlal eden üçüncü taraf ürünlerinin üretimine, dağıtımına,
saklanmasına veya satışına dahil olmamalıdır. HP'nin kendi soruşturma çalışmaları, aracıları veya güvenlik güçleri ya da herhangi
bir soruşturma kurumu dahil olmak üzere herhangi bir yolla edindiği bilgilerin sonucunda, HP'nin kendi takdirine bağlı olarak
belirlenen işbu belge kapsamındaki ihlaller esaslı ihlal oluşturur ve HP'ye, HP İş Ortağı Sözleşmesi'nin 16. maddesinin (c) bendi
uyarınca, İş Ortağını tüm HP kanal programlarından çıkarma, bu programlar kapsamında elde ettiği tüm avantajlardan yoksun
bırakma ve/veya indirimleri değiştirme hakkı verir.
6.

Çevre Yasaları

HP İş Ortakları, faaliyetlerini çevreye karşı sorumluluk içinde ve HP İş Ortağı statüleriyle ilişkili tüm çevre yasaları,
düzenlemeleri ve standartlarına uygun şekilde yürütmelidir.
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7.

İnsan Hakları, İş Yasaları ve Adil Çalıştırma Uygulamaları

HP İş Ortakları, HP İş Ortağı statüleriyle ilişkili tüm sağlık ve güvenlik düzenlemelerine, engelli şahısların haklarını
gözeten yasalara, iş yasalarına ve adil çalıştırma uygulamalarına uymalıdır. HP özellikle, HP İş Ortaklarının yerel asgari ücret ve
azami çalışma saati gereksinimlerine uymasını ve zorla, istek dışı alıkoyarak, senet karşılığı veya zoraki sözleşmeyle çalıştırmayı
önlemesini zorunlu tutar. Zorla veya istek dışı alıkoyarak çalıştırma, işçilerin ücretsiz çalışmaya mahkum edildiği durumları ifade
eder. Zoraki sözleşmeyle çalıştırma, işverenin çalışanların işi serbest ve kendi isteğiyle bırakmasını yasakladığı durumları ifade
eder. Senet karşılığı çalıştırma, çalışanların, çoğu kez bir başka kişi tarafından çalışanın emeği karşılığında alınmış bir borcu
ödemek için çalıştığı durumları ifade eder. Diğer zorla çalıştırma biçimleri, çalışma sözleşmelerinin çalışanların işlerini
bırakabilmesine ilişkin makul olmayan yasal ve uygulanabilir sınırlamalar dayattığı durumları içerir.
Çocuk işçi hiçbir koşul altında çalıştırılmamalıdır. “Çocuk” terimi, hangisinin daha büyük olduğuna bağlı olarak, 15 yaşın
(veya ilgili ülkenin yasaları izin veriyorsa 14 yaşın), zorunlu eğitimi tamamlamak için geçerli yaşın veya ülkedeki asgari çalışma
yaşının altında çalıştırılan herhangi birini ifade eder. Tüm yasalarla ve düzenlemelerle uyumlu yasal işyeri stajyerlik programlarının
kullanımı uygundur. 18 yaşın altındaki çalışanlar tehlikeli işlerde çalıştırılmamalıdır ve eğitim gereksinimleri dikkate alınarak gece
çalışmaları kısıtlanabilir.
Son olarak, HP İş Ortakları asla ırk, renk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve ifadesi, etnik köken, din,
engellilik, sendika üyeliği, medeni hal veya siyasi görüşe dayalı ayrımcılık yapmamalıdır.
8.

Gizlilik ve Veri Koruma Kanunları

HP İş Ortakları tüm uygulanabilir Gizlilik ve Veri Koruma Kanunlar ve Yönetmelikler uymak zorundadır dahil ancak ulusal,
federal, eyalet, yerel ve sanayi / sektör, özel yasalarla veya düzenlemelerle sınırlı değildir. Buna ek olarak, HP Ortakları,
operasyonlari uygun bir şekilde HP İş Ortağı Gizlilik ve Veri Koruma Zeyilname isteklere uymaya lazimdir.
III.

Dürüst ve Adil Pazarlama ve Satış Uygulamalarına Uyum Gösterme ve Sözleşmelere Uygun Davranma
1.

Pazarlama ve Satış Uygulamaları

HP İş Ortaklarının pazarlama ve satış uygulamaları, mevcut ve olası müşterilerle dürüst ve adil iş ilişkilerine bağlılığı
yansıtmalıdır. HP İş Ortakları hiçbir yanıltıcı veya aldatıcı uygulamaya başvurmamalıdır.
2.

Reklam Standartları

Bir HP İş Ortağının, HP’nin yazılı onayını önceden alarak HP’ye, onun adına, logosuna veya hizmetlerine herhangi bir
şekilde atıfta bulunan veya bunları çağrıştıran reklam, pazarlama veya promosyon faaliyetlerinde bulunması halinde ilgili reklam,
pazarlama veya promosyon materyalleri tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olmalı, gerçeği yansıtmalı ve doğru
olmalıdır. Reklam, pazarlama veya promosyon materyalleri asılsız, yanıltıcı veya aldatmaya yönelik olamaz ve reklam, pazarlama
veya promosyon materyallerinde yer verilen iddiaların doğruluğu yeterli ölçüde destekleyici belgelerle ispatlanmalıdır. HP İş
Ortaklarının tüm reklamları, reklamı yapılan tekliflerin maddi şartlarını ve sınırlamalarını açıkça belirtmelidir.
HP İş Ortakları; ürünleri, hizmetleri ve fiyatları yanlış temsil etmemeli veya rakiplerin teklifleri hakkında veya bu teklifleri
kıyas alarak haksız, yanıltıcı, doğru olmayan veya asılsız iddialarda bulunmamalıdır.
3.

Çıkar Çatışmaları

HP İş Ortakları, bir HP Ortağı olarak kendi şahsi çıkarları ile HP İş Ortağının tedarik edilen ürünler veya hizmetlerle ilgili
olarak Müşterisine bağımsız tavsiye sunmaya yönelik münferit görevi veya yükümlülüğü arasında bir çatışma yaratacak iş
faaliyetlerinde bulunmaktan kaçınmalıdır. Fiili, olası veya görünür çıkar çatışması durumlarını önlemek amacıyla, HP Ortakları, HP İş
Ortağının tedarik edilen ürünler veya hizmetlerle ilgili olarak Müşteriye bağımsız, tarafsız tavsiye sunmaya yönelik münferit görev ve
yükümlülüğünde olduğu durumlarda, bir aracı iş ortağı olarak faaliyet göstermeye veya HP’den aracı komisyonu, ücreti veya başka
türde bir ödeme almaya yetkili değildir. Bir İş Ortağının bir çıkar çatışmasının söz konusu olduğuna veya olası bir çıkar çatışmasının
ortaya çıkabileceğine inanması halinde, İş Ortağı ilgili tüm bilgileri görevlendirilmiş bir HP temsilcisine bildirmelidir.
HP çalışanlarının HP’nin İş Davranış Standartları’na uyması zorunludur. HP İş Ortaklarının seçimi, hizmetlerinin kalitesine
ve iş dürüstlüğüne dayalı olarak yapılmaktadır. HP, çalışanları için yüksek etik standartlar gözetir ve onların, yalnızca uygunsuzluk
veya çıkar çatışması görünümü oluşturan faaliyetlerde bulunmaktan kaçınmalarını dahi zorunlu tutar. HP İş Ortakları, HP
çalışanlarından HP’nin İş Davranış Standartları hükümlerini ihlal etmelerini talep etmemeli veya onları buna teşvik etmemelidir.
IV.

Uyum ve Risk Yönetimi Sistemi
1.

İş Denetimleri

HP İş Ortakları, çalışanlarının veya diğer tarafların yasalara aykırı davranışlarını önleyebilecek veya saptayabilecek etkili
iş denetimleri uygulamalı veya gerekli hallerde oluşturmalıdır. Örnek teşkil etmesi amacıyla, etkili bir iş denetimleri programı tipik
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olarak en azından aşağıdaki bileşenleri içerir: (i) mevcut risk ortamını dikkate alan iş denetimlerinde ayarlamalar yapılmasını
sağlayacak düzenli risk değerlendirmeleri; (ii) etik, yolsuzlukla mücadele, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği, ticari uygulamalar ve
çalışma programları dahil olmak üzere yasal ve etik uyum programlarına yüksek düzeyde bağlılık; (iii) yukarıdakileri ele alan ve
açıkça ifade edilmiş Davranış Kuralları ve uyum prosedürlerinin benimsenmesi (Elektronik Endüstrisi Davranış Kuralları (EICC) bu
Davranış Kuralları için bir model olarak teşvik edilir); (iv) yasal ve etik uyum programlarının gözetiminden ve uygulanmasından
sorumlu olan görevlendirilmiş şirket temsilcisi/temsilcileri ve bunun için yeterli kaynak; (v) yasal ve etik uyum programları ve HP İş
Ortağı politikaları ve prosedürleriyle ilgili eğitim ve sürekli tavsiye; (vi) yasal ve etik uyum için uygun teşvikler ve disiplin cezaları; (vii)
üçüncü taraflar üzerinde uygun risk temelli durum değerlendirmesi yapılması için prosedürler; (viii) çalışanların, yasalarca
yasaklanmadığı takdirde gizlilik esasına dayalı olmak üzere, misilleme korkusu olmaksızın uygunsuz davranışları bildirmesi ve
yönlendirme talep etmesine yönelik açıkça belirtilmiş mekanizmalar.
2.

Soruşturmalar ve HP İş Ortaklarının Uyum Durumunun Sürekli İzlenmesi

HP İş Ortakları, geçerli yasalar ve sözleşme yükümlülükleriyle tutarlı bir şekilde, işbu İş Ortağı Davranış Kuralları’nın ihlali,
HP İş Ortağı'nın işiyle ilgili olarak HP'nin Standart Davranış Kuralları'nın bir HP çalışanı tarafından ihlali veya HP İş Ortağının
statüsüyle ilgili geçerli yasaların ihlaline ilişkin HP tarafından yürütülen herhangi bir soruşturmaya makul ölçüde yardım etmeli ve HP
İş Ortaklarının işbu İş Ortağı Davranış Kuralları'na ve HP ürünlerinin kendileri tarafından satışı ve dağıtımına ilişkin geçerli yasalara
uyumuyla ilgili tüm belgelere HP’nin makul şekilde erişmesine izin vermelidir.
***
HP İş Ortakları, işbu İş Ortağı Davranış Kuralları hakkında soruları olduğu takdirde HP’ye başvurmalıdır. HP İş Ortakları
ayrıca, kendi çalışanlarının ve temsilcilerinin yanı sıra HP'nin çalışanlarının ve temsilcilerinin, işbu İş Ortağı Davranış Kuralları’nın,
HP’nin İş Davranış Standartları’nın veya HP ürünlerinin satışına veya dağıtımına ilişkin geçerli yasaların gerçek, görünür veya olası
bir ihlali olduğuna iyi niyetli bir şekilde inandıkları davranışlarını HP'ye bildirmelidir. Raporlar mümkün olduğunca gizlilik içinde ele
alınacaktır. Raporlar, İş Ortaklarının görevlendirilmiş HP temsilcisine, corporate.compliance@hp.com adresine e-posta göndererek
HP Etik ve Uyum Ofisine, 1-800-424-2965 (ABD dışında önce AT&T Erişim Numarasını çevirin) numaralı Danışma Hattına telefon
ederek veya tercihe bağlı olarak BOD@hp.com adresine e-posta göndererek doğrudan HP Yönetim Kurulu'na iletilebilir.
Normal postayla gönderilecek bildirimler şu adrese yönlendirilmelidir:
HP Inc.
Etik ve Uyum Ofisi
Mailstop 1560
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304-1185
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HP Partner Privacy and Data Protection Addendum
Effective June 1, 2016
Notice: This addendum applies only to HP Partners doing business in the US and those outside of the US that
may be handling US Protected Health Information (PHI).

I.

Introduction
This addendum to the HP Partner Agreement and the HP Partner Code of Conduct provides details about the
requirements for different HP Partner groups (i.e. Distributors, Value Added Resellers, Systems Integrators, Service
Providers, Independent Software Vendors and OEMs) to comply with various privacy and data protection laws across
the globe.
One law that has implications for HP and HP Partners is the US Health Insurance Portability and
Accountability Act or HIPAA. The additional requirements, which are based on HP’s implementation of HIPAA, are
defined in sections 2 and 3.

II.

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
The specific requirements of HIPAA with which all HP Partners must comply are described in Section 3 below.

HIPAA applies to two categories of individuals, organizations and agencies, defined as “Covered Entities”
(CEs) and “Business Associates” (BAs). CEs include companies that are Health Care Providers (e.g. doctors, hospitals,
medical facilities, dentists, pharmacies, etc.), Health Care Plans (e.g. Health Insurance Companies, company health
plans, and Government programs that pay for healthcare) and Healthcare Clearinghouses. If a company has access or
potential access to protected health information while providing services to a CE, the company is a BA. HIPAA requires
that where such a relationship exists, the CE and the BA must enter into a Business Associate Agreement (BAA). In
addition, where a BA uses subcontractors or partners in providing those services, the obligations of the BAA must flow
down to the subcontractors or partners.
This means that where HP or HP Partners sell services or products to either CEs or BAs, and there is access
or potential access to protected health information during delivery of the service or product, the HP Partner will need
to ensure HP’s Pass-through BAA is provided to its end-user customers as part of the overall HP terms that attach to
the affected services and products. In some cases, the HP Partner may need to agree to additional flow-down terms
between it and HP. Therefore, it is critical that HP Partners understand the legal requirements when HP and HP
Partners are providing services or products to end-users who are either CEs or BAs, as well as HP’s implementation of
HIPAA as applied to its channel partner program. The different relationships that may exist among an impacted enduser (either CE or BA), HP and HP Partners are described in Section 3.

III. HIPAA Requirements
As part of HP’s overall strategy for HIPAA compliance, HP must ensure that properly executed BAAs are in
place between the end-user (either CE or BA), HP and HP Partners for instances where it or HP Partners have access
or potential access to Protected Health Information while providing services or products. In some cases, HP and
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HP Partners must execute a sub-Business Associate Agreement (at HP, called an Agent/Subcontractor Agreement or
ASA) to flow down the HIPAA requirements. It is the HP Partner’s responsibility to ensure that any appropriate ASAs
are in place between it and its sub-contractors.
Note: The Agent/Subcontract Agreement (ASA) is a HP term for a contract template for a contract between
HP and a subcontractor that flows down the requirements included in the BAA entered into with the end-user (either
CE or BA).
This addendum defines the types of agreements that apply between HP and the different types of HP
Partners.
HP Partners can be grouped into three broad categories as defined by who has the primary relationship
with the CE and who should sign the BAA with the CE:
1.
2.
3.

Sell Only
Sell and Deliver
Value Added Reseller (VAR)

a. Sell Only – Partner Sold, HP Delivered
In this category, the end-user (either Covered Entity or Business Associate) is buying HP-branded products
and services from the HP Partner. As part of the sales process, the HP Partner should include the Pass-through HP
Business Associate Agreement and engage with HP as appropriate. The Pass-through HP Business Associate
Agreement is non-negotiable, similar to the rest of HP’s Pass-through Terms. In the end, the Covered Entity has a
Business Associate Agreement with HP.

b. Sell and Deliver - Partner Sold, Partner Delivered
In this category, the end-user (either Covered Entity or Business Associate) is buying HP-branded products
and services from the HP Partner. In some cases the HP Partner may be delivering services on behalf of HP and has
potential access to protected health information. As part of the sales process, the HP Partner includes the Passthrough HP Business Associate Agreement and engage with HP as appropriate. The Pass-through HP Business
Associate Agreement is non-negotiable, similar to the rest of HP’s Pass-through Terms. If the HP Partner is delivering
services on behalf of HP, the HP Partner will sign an Agent/Subcontractor Agreement with HP. In the end, the
Covered Entity has a Business Associate Agreement with HP, and HP has an Agent/Subcontractor Agreement with
the HP Partner as appropriate.
Type of Partner

Agreement

Signatories

Sell Only

Pass-through BAA

End-user (either CE or BA) and HP

Sell and Deliver

Pass-through BAA

End-user (either CE or BA) and HP

ASA

HP and HP service delivery Partner

c. Value Added Reseller - Partner Branded Services
In this category, the end-user (either Covered Entity or Business Associate) is buying products and/or
services, which contain HP-branded components, from the HP Partner. The HP Partner has the primary business
relationship with the end-user and typically leads the sales pursuit. If HP delivers products and services to the
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end-user on behalf of the HP Partner, and has access to protected health information, then HP is a Business Associate.
As part of the sales process, the HP Partner should enter into a Business Associate Agreement with the end-user. Once
the deal has been finalized, the HP Partner should enter into a Business Associate Agreement with HP, which will contain
flow-down terms to HP as appropriate.
Agreement
BAA

Signatories
End-user (CE or BA) and HP Partner

BAA
(with flow downs terms)
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