Electronic Resources

Page 1 of 2

Elektronik Kaynaklar İlkesi
İlke Beyanı:
3M çalışanları ve bu İlkenin kendileri için geçerli olduğu üçüncü taraflar, 3M'in elektronik kaynaklarını yasalara
göre ve 3M Davranış Kuralları ve 3M Bilgi Güvenliği, Ticari Sırlar ve Gizli Şirket Bilgileri İlkesi'ne uygun şekilde
kullanmalıdır.
Bu İlkenin kendileri için geçerli olduğu 3M çalışanları ve üçüncü taraflar, 3M'in elektronik kaynaklarını yetkisiz
kullanım ve güvenlik tehditlerinden korumalı ve 3M'in elektronik kaynaklarını iş dışı girişimler ya da kişisel kazanç
için kullanmamalıdır. Elektronik kaynakların kişisel kullanımı makul, sınırlı olmalı ve 3M'in normal ticari
faaliyetlerini ya da bir çalışanın işle ilgili gereksinimleri karşılamasına engel olmamalıdır.
3M, bunu yapmak için ticari bir amaç olduğunda ve yasalar ve ilgili şirket grubundaki uygun düzenlemeler ve
anlaşmalar tarafından izin verildiği derecede, istediği zaman bildirimde bulunmadan, 3M'in elektronik kaynakları
kullanılarak oluşturulan, alınan, depolanan, iletilen ya da işlenen çalışan ya da üçüncü taraf iletişimlerini izleme ve
bu iletişimlere erişme hakkını saklı tutar. Bu nedenle, 3M'in elektronik kaynaklarını kullanan kişiler, yasalar
tarafından gereksinim olmadıkça veya ilgili şirket grubundaki uygun düzenlemeler ve anlaşmalar tarafından
garantilenmediği sürece, 3M’in elektronik kaynaklarını bu İlkeye uygun olarak kişisel amaçlı kullanmak dahil 3M'in
elektronik kaynakları kullanılarak oluşturulan, alınan, depolanan, iletilen ya da işlenen e-postalar, belgeler,
dosyalar, ses dosyaları veya başka iletişimler ya da malzemeler konusunda gizlilik beklentisinde olmamalıdır.
Amaç:
3M'in elektronik kaynakları, dünya genelinde bilgi paylaşılmasını sağlayan birçok araç sağlar. Elektronik
kaynakların etkin kullanımı, 3M'in başarısına katkıda bulunur. 3M'in mülkiyet ve kaynaklarını muhafaza etmek ve
korumak amacıyla, 3M'in elektronik kaynakları yasalara göre ve 3M ilkeleri ve prosedürlerine uygun şekilde
kullanılmalıdır.
Bu İlke, global olarak tüm çalışanlar için geçerlidir ve 3M adına hareket edenler için de geçerli olabilir. Bir üçüncü
tarafın ne zaman Davranış Kuralları İlkeleri kapsamında olabileceği hakkında bilgi almak için Uyum İlkesi'ne bakın.
Ek Yönergeler:
• "3M elektronik kaynakları" ifadesi, 3M'e ait bilgi ve verilerin doğrudan ya da üçüncü bir taraf üzerinden
iletilmesi, alınması, işlenmesi ya da depolanması için kullanılan tüm elektronik kaynaklar anlamına gelir. 3M'in
elektronik kaynakları, 3M'in işleri içindir. Bilgisayarlar, cep telefonları, sunucular, veri tabanları, kablosuz
cihazlar, tabletler, e-posta sistemleri, sesli mesaj sistemleri, uzaktan erişim araçları ve internet bağlantısı dahil
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu kaynaklara dahildir. 3M'e ait verileri depolayan ya da 3M'e ait verilere
bağlanan, 3M'e ait olmayan elektronik kaynaklar da buna dahildir. Bu İlke, 3M elektronik kaynaklarına erişildiği
ve kullanıldığı her zaman ve her yerde geçerlidir.
• 3M elektronik kaynaklarını, bilgi güvenliği, gizli bilgiler, denetime tabi bilgiler, gizlilik, taciz, siyasi faaliyetler,
yazılım uygulama ve kayıt tutma ile ilgili 3M ilkeleri ve yasaları dahil olmak üzere, 3M ilkeleri ve ilgili şirket
grubundaki düzenlemeler ve anlaşmalar ve yürürlükteki yasalara uygun olarak kullanın.
• Asla elektronik kaynakları saygının hakim olduğu bir iş ortamına uymayacak ya da 3M Saygının Hakim Olduğu
Bir Çalışma Ortamı İlkesi'ni ihlal edecek şekilde kullanmayın. Örneğin, saldırgan ya da taciz edici mesajlar
göndermek ya da cinsel içerikli veya diğer saldırgan materyalleri görüntülemek.
• 3M ilkeleri ve yürürlükteki yasalar kapsamında gerektiği şekilde, 3M'e ait elektronik verilerin ve bilgilerin
güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için uygun önlemleri alın. Örneğin:
• 3M elektronik kaynakları için olan Kullanıcı Kimliklerini ve parolaları koruyun ve uygun şekilde
kullanılmalarını sağlayın. Kullanıcı Kimlikleri ve parolalar gizli bilgidir. Bunları asla bilgisayarın yakınına
koymayın; kimlikleri/parolaları güvenli bir şekilde kaydedin.
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• 3M ağlarına bağlanan çalışma üniteleri ve mobil cihazların kurumsal standartları karşıladığından emin olun.
Virüse karşı koruma araçları, güvenlik duvarları ya da parola korumalı ekran koruyucular gibi 3M'in sağladığı
güvenlik çözümlerini kaldırmayın ya da devre dışı bırakmayın.
• Kullanmadığınız zaman çalışma ünitenizi kilitleyin.
• 3M'in elektronik kaynaklarını kamuya açık yerlerde kullanırken, 3M'e ait gizli bilgileri koruyun, örneğin,
gizlilik ekranı kullanın ve etrafınızdakilerin farkında olun.
• Bilgisayar yazılımlarının yalnızca uygun lisanslı kopyalarını kullanın. 3M'in yazılım aldığı yayıncının,
kopyalama ya da kullanma izni olmadan, 3M'e lisanslanmış bir yazılımı kopyalamayın ya da kullanmayın.
• Fikri mülkiyeti ya da lisans kısıtlamalarını ihlal eden yazılım ya da diğer malzemeleri indirmeyin,
kopyalamayın veya kullanmayın.
• 3M bilgisayarlarının, cep telefonlarının ve e-posta, İnternet’te gezinme için diğer kişisel cihazların çalışanlar ve
diğer izinli kullanıcılar tarafından makul ve sınırlı ölçüde kişisel kullanımına izin verir. Her türlü kişisel kullanım
3M'in kaynakları ve sistemlerini gereksiz şekilde meşgul etmemelidir, tüm yasalara ve ilgili şirket grubundaki
3M ilkelerine, düzenlemelerine ve anlaşmalarına uygun olmalıdır ve 3M'in normal ticari faaliyetlerini ya da bir
çalışanın işle ilgili gereksinimleri karşılamasına engel olmamalıdır. Tüm kişisel kullanımlarda, yasalar tarafından
gerekmedikçe veya ilgili düzenlemeler ve anlaşmalar tarafından garantilenmedikçe yukarıdaki ilkede belirtildiği
gibi 3M elektronik kaynak kullanıcılarının gizlilik beklentisi olmamalıdır.
• Çalışanların 3M'in elektronik kaynaklarını iş dışı girişimler ya da kişisel kazanç için kullanması yasaktır.
• 3M Lobi Faaliyetleri ve Siyasi Faaliyetler İlkesi tarafından izin verilmedikçe, 3M elektronik kaynaklarının siyasi
amaçlarla (örneğin, siyasi parti veya resmi bir makam seçimiyle ilgili kampanya yapmak veya bağış toplamak)
kullanılması yasaktır.
• 3M e-posta sistemini, 3M ağının çalışmasını olumsuz etkileyebilecek kişisel fotoğrafları veya videoları ya da
diğer büyük iş dışı dosyaları göndermek veya yüklemek için asla kullanmayın.
• Olası bilgi güvenliği olaylarını ya da ihlallerini bildiren çalışanlar, olayı BT Yardım hattı, 3M-Ethics.com,
kendilerine atanmış hukuk müşaviri ya da Çalışan Yükümlülükleri ve Bildirimde Bulunma İlkesi'nde listelenen
kaynaklardan birine bildirmelidir.
Cezalar:
3M elektronik kaynaklarının kullanımı için, yazılım lisansı, sistem güvenliği, İnternet’in ticari amaçla kullanılması
(istenmeyen kurumsal e-postalar ile ilgili yasalar dahil), veri gizliliği, yanıltıcı tanıtım, taciz ve adil olmayan rekabet
yasaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli yasalar ve yönergeler geçerlidir. Bu yasalara
uyulmaması, 3M ve kişisel olarak çalışanlar için tazminatlara ve para cezalarına ve önemli ticari kesintilere yol
açabilir ve 3M'in itibarına zarar verebilir. 3M Davranış Kuralları ile ilgili ihlallerde bulunanlar, işten çıkarılmaya
varan disiplin cezalarıyla karşılaşacaktır.
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