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Intelektinės nuosavybės gairės
Bendrovė „Indorama Ventures” yra intelektinės nuosavybės kūrėja ir savininkė,
todėl mūsų bendra politika yra gerbti kitų Intelektinės Nuosavybės Teises (INT), kaip ir
mes patys norėtume, kad jie gerbtų mūsų. Intelektinė nuosavybė teisės paprastai būna
autorių teisių, patentai, prekių ženklai arba verslo paslaptys. Pagal Pasaulinę Intelektinės
Nuosavybės Organizaciją, oficialus intelektinės nuosavybės apibrėžimas yra protin4s
veiklos kūriniai. Intelektinė nuosavybė apima tokią informaciją kaip išradimus, kūrinius,
naujoves, atradimus, ir patobulinimus, sukurtus, įgytus ar sukauptus kompanijų, įskaitant
jų patentus, autorių teises, prekių ženklus, verslo paslaptis ir susijusią konfidencialią
verslo informaciją.
Mūsų veikla, susijusi su intelektine nuosavybe, yra stebėti įstatymus ir nuostatas
susijusias su jais, apsaugoti intelektinės veiklos rezultatus teisėmis, tinkamai jas išnaudoti
ir gerbti pagrįstas trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises. Mes turime sistemą, skirtą
registruoti prekinius ženklus ir etiketes tam, kad apsaugoti juos mūsų pačių naudojimui.
Mes sąmoningai nepažeisime trečios šalies INT, kad ir kuo besinaudotume – ar technine,
ar programine įranga, kuriai teises būsime įsigiję pirkdami arba nuomodami.
Programinė įranga
Bendrovės programinė įranga perkama iš teisėtų šaltinių, todėl bendrovė turi
įstatymu nustatytas teises šios programinės įrangos naudojimui..
Mūsų bendrovės politika yra naudoti licencijuotą programinę įrangą tik pagal jos
licencinės sutarties sąlygas. Licencinės sutarties pažeidimas yra nelegalus, dėl to
Bendrovė gali būti patraukta baudžiamojon atsakomybėn ir sulaukti stambių piniginių
baudų. Todėl Bendrovės darbuotojai negali daryti nė vieno iš sekančių dalykų, be IT
skyriaus vadovo leidimo:
•
•
•

Instaliuoti Bendrovės programas namų kompiuteryje;
Daryti bet kurios Bendrovės programos kopiją,
Instaliuoti bet kokią programą bet kuriame Bendrovės kompiuteryje;

Bendrovė bet kada gali patikrinti jai priklausančius kompiuterius, ar laikomasi šių
gairių. Darbuotojai, sužinoję apie bet kokį netinkamą programinės įrangos naudojimą ar
Bendrovėje radę tą įrodančius dokumentus, privalo apie tai pranešti savo skyriaus
valdytojui.
Bendrovės Intelektinė Nuosavybė ir Verslo paslaptys
Bendra Bendrovės veiklos praktika yra tokia, kad žmogus, sukūręs kūrinį
privačiai, yra to kūrinio autorius, nebent tai yra „kūrinys skirtas nuomai“. Toks kūrinys
paprastai sukuriamas darbuotojo jo darbo srityje arba yra specialiai užsakytas ir skirtas
naudoti kaip indėlis į kolektyvinį darbą. Bendrovė sumoka savo darbuotojams už darbą,
kurio dalis yra sukurti ar pagerinti gaminius ar sistemas, kurie yra arba įgyvendinti, arba
ne.
Todėl bendrovei išlieka visos intelektinės nuosavybės, sukurtos savo darbuotojų,
savininke ir lieka tokia, net darbuotojams palikus bendrovę.
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Verslo paslaptys yra mūsų intelektinės nuosavybės dalis, jos gali būti materialios
ir nematerialios, pavyzdžiui, strategija padidinti darbuotojo efektyvumą. Mes tikimės,
kad dabartiniai ir buvę darbuotojai išlaikys mūsų verslo paslaptis. Jei nėra rašytinio
sutikimo dėl savininko ar teisių perdavimo, užsakyto kūrinio, sukurto konsultanto ar
nepriklausomo rangovo, intelektinės nuosavybės teisės Bendrovei nepriklauso.
Konfidencialumas
Visos šalys turi gerbti mūsų Intelektinės Nuosavybės konfidencialumą, įskaitant
verslo paslaptis.
Mes pasiliekame teisę imtis teisinių veiksmų tam, kad apgintume savo teises, jei
kas nors skleidė informaciją ar jos ieškojo, kad užsidirbtų iš mūsų nuosavybės ir verslo
paslapčių.
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