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עיקרון המשאבים האלקטרוניים
הצהרת עקרונות:
עובדי 3Mוגורמי צד שלישי שעיקרון זה חל עליהם נדרשים להשתמש במשאבים אלקטרוניים של 3M
באופן חוקי ובאופן שעולה בקנה אחד עם קוד ההתנהגות של 3Mועם עיקרון אבטחת המידע ,הסודות
המסחריים והמידע הסודי של . 3M
עובדי 3Mוגורמי צד שלישי שעיקרון זה חל עליהם נדרשים להגן על המשאבים האלקטרוניים של 3M
מפני שימושים בלתי מורשים ואיומי אבטחה ,ואסור להם להשתמש במשאבים האלקטרוניים של 3M
לצורך יוזמות עסקיות חיצוניות או להפקת רווח כספי אישי .שימוש אישי במשאבים האלקטרוניים צריך
להיות סביר ומוגבל ,ולא להפריע לפעילות העסקית הרגילה של 3Mאו ליכולת של עובד לעמוד במצופה
ממנו בתפקידו .
3Mשומרת לעצמה את הזכות לנטר או לגשת לכל תכתובת של עובד או של צד שלישי או לחומרים
אחרים שנוצרו ,התקבלו ,אוחסנו ,שודרו או עובדו באמצעות משאבים אלקטרוניים של 3M,בכל עת וללא
הודעה מוקדמת ,כאשר יש סיבה עסקית לעשות זאת וכפי שמותר על-פי החוק ,התקנות וההסכמים
החלים בקבוצת החברות הרלוונטית .מסיבה זו ,משתמשי משאבים אלקטרוניים של 3Mאינם יכולים
לצפות לפרטיות בהודעות דואר אלקטרוני ,במסמכים ,בקבצים ,בקבצי קול או בתכתובות או בחומרים
אחרים שנוצרו ,התקבלו ,אוחסנו ,שודרו או עובדו באמצעות משאבים אלקטרוניים של  ,3Mלרבות בעת
שימוש במשאבים אלקטרוניים של  3Mלמטרות אישיות בהתאם לעיקרון זה ,אלא אם הדבר נדרש על-פי
חוק או מובטח בתקנות ובהסכמים החלים על קבוצת החברות הרלוונטית
היעד:
המשאבים האלקטרוניים של 3Mמספקים כלים רבים שבאמצעותם ניתן לשתף מידע ברחבי העולם.
שימוש יעיל במשאבים אלקטרוניים תורם להצלחה של 3M.כדי להגן ולשמור על הרכוש ועל המשאבים
של 3M,השימוש במשאבים האלקטרוניים של 3Mחייב להיעשות באופן חוקי ובאופן שעולה בקנה אחד
עם המדיניות ועם ההליכים של . 3M
עיקרון זה חל על כל העובדים וכל הגורמים הפועלים בשמה של 3Mברחבי העולם .ראה עיקרון הציות
לקבלת מידע על מצבים שבהם העקרונות של קוד ההתנהגות עשויים לחול על צד שלישי.
הנחיות נוספות:


המונח "משאבים אלקטרוניים של "3Mפירושו כל המכשירים ,התוכנות ,המערכות והרשתות
האלקטרוניים ,המשמשים באופן ישיר או באמצעות צד שלישי לשידור ,לקבלה ,לעיבוד או
לאחסון מידע או נתונים של  .3Mהמשאבים האלקטרוניים של 3Mמיועדים לפעילות עסקית של
 3M.משאבים אלה כוללים ,מבלי להגביל ,מחשבים ,טלפונים ניידים ,שרתים ,מסדי נתונים,
התקנים אלחוטיים ,מחשבי לוח ,מערכות דואר אלקטרוני ,מערכות דואר קולי ,כלים לגישה
מרחוק וקישוריות אינטרנט .הם כוללים גם את השימוש במשאבים אלקטרוניים שאינם בבעלות
3M,המאחסנים נתונים של 3Mאו מתחברים אליהם .עיקרון זה חל בכל זמן ובכל מקום שבהם
מתבצעת גישה אל משאבים אלקטרוניים של 3Mאו שנעשה בהם שימוש .



השתמש במשאבים אלקטרונים של 3Mבהתאם למדיניות ולהסכמים או לתקנות של 3M
בקבוצת החברות הרלוונטית בנוסף לחוקים החלים ,כולל מדיניות 3Mוחוקים בנוגע לאבטחת
מידע ,מידע סודי ,מידע מבוקר ,פרטיות ,הטרדה ,פעילויות פוליטיות ,הטמעת תוכנה ושמירת
רשומות .
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לעולם אל תשתמש במשאבים אלקטרוניים באופן שאינו עולה בקנה אחד עם העיקרון של סביבה
עסקית רוחשת כבוד או המפר את העיקרון של מקום עבודה רוחש כבוד של 3M,לדוגמה ,על-ידי
שליחת הודעות פוגעניות או מטרידות או על-ידי הורדת חומר מיני בוטה או חומר פוגעני אחר או
צפייה בחומרים כאלה.



נקוט צעדים מתאימים כדי להגן על האבטחה ,הסודיות והשלמות של נתונים ומידע אלקטרוניים
של 3M,כנדרש במדיניות 3Mובחוקים החלים .לדוגמה :


הגן על מזהי משתמשים וסיסמאות עבור משאבים אלקטרוניים של 3Mוהבטח שימוש
נאות בהם .מזהי משתמשים וסיסמאות הם מידע סודי .לעולם אל תניח אותם בקרבת
המחשב; שמור מזהים/סיסמאות באופן מאובטח.



ודא שתחנות עבודה ומכשירים ניידים המתחברים לרשתות 3Mעומדים בסטנדרטים
הארגוניים .אל תסיר התקנה או תשבית פתרונות אבטחה המסופקים על-ידי 3M,כגון
כלי אנטי-וירוס ,חומות אש או שומרי מסך המוגנים באמצעות סיסמה .



נעל תחנות עבודה כאשר הן נשארות ללא השגחה.



בעת השימוש במשאבים אלקטרוניים של 3Mבמקומות ציבורים ,הגן על מידע סודי של
3M,לדוגמה ,באמצעות מסך פרטיות ומודעות לסביבה .



השתמש רק בעותקים מורשים כדין של תוכנות מחשב .אל תעתיק או תשתמש בתוכנה
שהוענקה ברשיון ל -3M,אלא אם הרשיון של 3Mממפרסם התוכנה מתיר את ההעתקה
או את השימוש.



אל תוריד ,תעתיק או תשתמש בתוכנה או בחומרים אחרים באופן שמפר חוקי זכויות
יוצרים או מגבלות רישוי.



3Mמתירה שימוש אישי סביר ומוגבל במחשבים ,טלפונים ניידים והתקנים אישיים אחרים של
 3Mלצורך גישה לדוא"ל ולגלישה באינטרנט לעובדים ולמשתמשים מורשים אחרים .במסגרת
כל שימוש אישי אין להעמיס במידה מוגזמת על המשאבים ועל המערכות של  .3Mהשימוש
האישי חייב לעלות בקנה אחד עם כל החוקים ,התקנות וההסכמים החלים בקבוצת החברות
הרלוונטית ועם המדיניות של  ,3Mולא להפריע לפעילויות העסקיות הרגילות או ליכולתו של
העובד לעמוד במצופה ממנו בתפקידו .כל שימוש אישי ייעשה בכפוף לעקרונות המפורטים לעיל,
לפיהם למשתמשים במשאבים האלקטרוניים של  ,3Mלא יהיו ציפיות לפרטיות ,אלא אם נדרשים
לכך על-פי חוק או אם כך הובטח בתקנות ובהסכמים החלים.



שימוש אישי של עובד במשאבים אלקטרוניים של  3Mלמטרות רווח כספי אישי ,כגון יצירת קשר
עם יוזמה עסקית חיצונית או למטרת רווח כספי אישי הנו אסור .



למעט באופן המותר על-פי עיקרון הפעילויות הפוליטיות והקמת לובי פוליטי של 3M,השימוש
במשאבים אלקטרוניים של 3Mלמטרות פוליטיות (לדוגמה ,מסע פרסום או גיוס כספים שקשורים
למפלגה פוליטית או בחירות למשרות ציבוריות) אסור.



לעולם אל תשתמש במערכת הדואר האלקטרוני של 3Mכדי לשלוח או להעלות תמונות אישיות
או סרטוני וידאו או קבצים גדולים אחרים שאינם קשורים לפעילות העסקית העלולים להשפיע
לרעה על פעולות המערכת של .3M



עובדים המדווחים על מקרים אפשריים של אבטחת מידע או על הפרות של עיקרון זה צריכים
לדווח על המקרה לקו העזרה של מחלקת ה 3M-Ethics.com, -IT,ליועץ המשפטי הממונה עליהם
או לכל אחד מהמשאבים המפורטים בעיקרון מחויבות העובדים ודיווח.

ענישה:
יש מגוון רחב של חוקים ותקנות החלים על השימוש במשאבים אלקטרוניים של 3M,כולל ,מבלי להגביל,
רישוי תוכנה ,אבטחת מערכת ,שימוש עסקי באינטרנט (כולל חוקים הקשורים לדואר אלקטרוני מסחרי
לא רצוי) ,פרטיות נתונים ,פרסום מטעה ,הטרדה וחוקים בנושא תחרות בלתי הוגנת .הפרה של חוקים
אלה עשויה לגרור עונשים אזרחיים ופליליים שיחולו על 3Mועל עובדים באופן אישי ,שיבושים
משמעותיים של הפעילות העסקית ונזק למוניטין של  .3Mהפרות של קוד ההתנהגות של 3Mיגררו
צעדים משמעתיים ,עד וכולל סיום העסקה.

