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ಈ ನಿಯಮಗಳು Juniper Networks (“Juniper”) ಜ�ೊತ�ಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದದ 

ನಿಯಮಗಳಿಗ� ಹ�ಚ್ಚುವರಿ ಆಗಿರ್ತ್ತವ� ಮತ್್ತ ಇವನ್ನು Juniper ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ಬದಲಾಯಿಸಬಹ್ದ್.

Juniper ನಿೇವು Juniper ನ ವಾಯಾವಹಾರಿಕ ಪಾಲ್ದಾರರಾಗಿ (ಅಪಂದರ�. ವಿತರಕರ್; 

ಮರ್ಮಾರಾಟಗಾರ; ಸ�ೇವ�, ಸಹಯೇಗ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕ� ಪಾಲ್ದಾರ; ಇತಾಯಾದಿ) ನಿಮ್ಮ 

ವಯಾವಹಾರವನ್ನು ನಿವ್ವಹಿಸ್ವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಚು ಮಟ್ಟದ ನ�ೈತಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲ್ಸ್ತಿ್ತೇರಿ ಮತ ್್ತ 

ಅನ್ಚಿತವಾಗಿ ಕಪಂಡ್ಬರ್ವಪಂತಹ ಕಾಯ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಪಂಡಿರ್ವ ಯಾವುದ�ೇ ಚಟ್ವಟಿಕ�ಯಲ್ಲಿ 

ತ�ೊಡಗಿಕ�ೊಳುಳುವುದನ್ನು ದೊರವಿರಿಸ್ತಿ್ತೇರಿ ಎಪಂದ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸ್ತ್ತದ�. ನಿೇವು Juniper ಹಾಗೊ 

ನಮ್ಮ ವಾಯಾವಹಾರಿಕ ಪಾಲ್ದಾರರ ಮೇಲ� ಹೊಡಿಕ�ದಾರರ್, ಗಾರಾಹಕರ್, ಸಹ�ೊೇದ�ೊಯಾೇಗಿಗಳು 

ಮತ ್್ತ ಜಾಗತಿಕ ವಾಯಾವಹಾರಿಕ ಸಮ್ದಾಯವು ಇಟಿ್ಟರ್ವ ನಪಂಬಿಕ�ಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ವಲ್ಲಿ 

ನಿರಾ್ವಯಕವಾದ ಪಾತರಾವನ್ನು ಹ�ೊಪಂದಿದಿ್ೇರಿ. "ನಿಮಗ�" ಮಾಡಿರ್ವ ಎಲಲಿ ಉಲ�ಲಿೇಖಗಳು ಈ 

ದಾಖಲ�ಯನ್ನು ಗ್ರಿಯಾಗಿಸಿರ್ವ Juniper ಪಾಲ್ದಾರರಿಗ� ಅಲಲಿದ�ೇ ಅದರ ಎಲಲಿ ನಿದ�ೇ್ವಶಕರ್. 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪರಾತಿನಿಧಿಗಳು, ಗ್ತಿ್ತಗ�ದಾರರ್, ಸಮಾಲ�ೊೇಚಕರ್ ಮತ್್ತ ಉದ�ೊಯಾೇಗಿಗಳಿ (ಒಟಾ್ಟಗಿ 

"ಸಿಬ್ಪಂದಿವಗ್ವ")ಗ� ಉಲ�ಲಿೇಖಿಸಲ್ಟಿ್ಟವ�.

ಈ ನಿೇತಿ ಸಪಂಹಿತ�ಯ್ ("ಸಪಂಹಿತ�")  ಜಗತಿ್ತನಾದಯಾಪಂತ Juniper ಜ�ೊತ�ಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಎಲಲಿ 

ವಾಯಾವಹಾರಿಕ ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳಿಗ� ಸಪಂಬಪಂಧಿಸಿ ನಿಮಗ� ಹಾಗೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಪಂದಿವಗ್ವಕ�ಕೆ 

ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಡ್ತ್ತದ�. Juniper ಜ�ೊತ�ಗ� ಕ�ಲಸ ಮಾಡ್ವ ಅಥವಾ Juniper 
ಉತ್ನನುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸ�ೇವ�ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ವ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಪಂದಿಗಳಿಗ� ಈ ನಿೇತಿ 

ಸಪಂಹಿತ�ಯನ್ನು ನಿೇಡಲಾಗ್ತ್ತದ� ಎಪಂದ್ ಖಾತಿರಾಪಡಿಸಿಕ�ೊಳಳುಬ�ೇಕ್. ಈ ನಿೇತಿ ಸಪಂಹಿತ�ಯ 

ಯಾವುದ�ೇ ಉಲಲಿಪಂಘನ�ಯ್ Juniper ಜ�ೊತ�ಗಿನ ವಾಯಾವಹಾರಿಕ ಪಾಲ್ದಾರರ ನಿಮ್ಮ 

ಸಾಥಾನಮಾನವನ್ನು ಮ್ಕಾ್ತಯಗ�ೊಳಿಸ್ವುದರವರ�ಗ� ಮತ್್ತ ಅದನ್ನು ಒಳಗ�ೊಪಂಡಿರ್ವ ಶಿಸ್್ತಕರಾಮಕ�ಕೆ 

ಕಾರಣವಾಗಬಹ್ದ್.

ಈ ಸಪಂಹಿತ�ಯ್ ವಯಾವಹಾರಿಕ ನಡವಳಿಕ�ಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನದಪಂಡಗಳು ಮತ್್ತ ಸಿ್ವೇಕಾರಾಹ್ವ 

ವಯಾವಹಾರಿಕ ರೊಢಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತ್ತದ�. ಸಥಾಳಿೇಯ ಕಾನೊನ್ಗಳು ಮತ್್ತ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಈ 

ಸಪಂಹಿತ�ಗಿಪಂತ ಹ�ಚಿಚುನ ಪರವಾನಿಗ�ಯನ್ನು ನಿೇಡ್ತಿ್ತದರ್ೊ, ನಿೇವು ಈ ಸಪಂಹಿತ�ಗ� ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತಿ್ತೇರಿ 

ಎಪಂದ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗ್ತ್ತದ�.  ಸಥಾಳಿೇಯ ಕಾನೊನ್ಗಳು ಹ�ಚ್ಚು ನಿಬ್ವಪಂಧಕವಾಗಿದಲ್್ಲಿ, ನಿೇವು 

ಯಾವಾಗಲೊ ಆ ಕಾನೊನ್ ಅಗತಯಾಗಳನ್ನು ಪಾಲ್ಸತಕಕೆದ್್. 

ನಿೇವು ಈ ಸಪಂಹಿತ�ಯಲ್ಲಿ ಒಳಗ�ೊಪಂಡಿರ್ವ ವಿಷಯಗಳಿಗ� ಸಮಾನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕ್ರಿತ್ 

ವಿವರಿಸ್ವ ನಿೇತಿ ಸಪಂಹಿತ�ಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಪಂದಿಗಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಪಂಡಿದಿ್ೇರಿ ಎಪಂದ್ 

ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸ್ತ್ತದ�. 

1.  ಹಣಕಾಸಿನ ಋಜ್ತ್ವ ಮತ ್್ತ ಅಕೌಪಂಟಿಪಂಗ್. ನಿೇವು Juniper ಮತ ್್ತ ನಮ್ಮ ಜಪಂಟಿ ಗಾರಾಹಕರಿಗ� 

ನಿೇಡ್ವ ಯಾವುದ�ೇ ದಾಖಲ�ಗಳು, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್್ತ ಸಲ್ಲಿಸ್ವಿಕ�ಗಳು ಸಪಂಪೂಣ್ವವಾಗಿರಬ�ೇಕ್, 

ನಿಖರವಾಗಿರಬ�ೇಕ್ ಮತ ್್ತ ಯಾವುದ�ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತಪು್ ಗರಾಹಿಕ� ಉಪಂಟ್ಮಾಡಬಾರದ್. 
Juniper ಬ�ೇರ� ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿೇಡ್ವುದಕ�ಕೆ ಒಪ್್ರ್ವ ಸಪಂದರ್ವಗಳನ್ನು ಹ�ೊರತ್ಪಡಿಸಿ,    
Juniper ಗ� ಮಾಡ್ವ ಎಲಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪರಾಸ್್ತತವಾಗಿರ್ವ ಆದ�ೇಶದ ದಾಖಲ�ಯಲ್ಲಿ 

ಉಲ�ಲಿೇಖಿಸಿರ್ವಪಂತ� ಆ ಪಾವತಿಸ್ವಿಕ�ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ವ ಹ�ೊರ�ಗಾರಿಕ� ಹ�ೊಪಂದಿರ್ವ 

ಕಾನೊನಾತ್ಮಕ ಸಪಂಸ�ಥಾಯೇ ಮಾಡಬ�ೇಕ್. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ್ ಮಾರಾಟ ಸಥಾಳದ ವರದಿ 

ಮಾಡ್ವಿಕ�, ಪರ�ೇ್ವಸ್ ಆಡ್ವರ್ ಗಳು, ಮಾರಾಟ ವರದಿಗಳು, ವಿಶ�ೇಷ ಹರಾಜ್ ಅಥವಾ 

ಬ�ಲ�ನಿಗದಿ ವಿನಪಂತಿಗಳು, ವಿನಾಯತಿ ವಿನಪಂತಿಗಳು ಮತ್್ತ ಮರ್ಪಾವತಿ ವಿನಪಂತಿಗಳನ್ನು 

ಒಳಗ�ೊಪಂಡಿರ್ತ್ತದ�ಯಾದರೊ ಇವುಗಳಿಗ� ಸಿೇಮಿತವಾಗಿರ್ವುದಿಲಲಿ. 

ನಿೇವು Juniper ಪರವಾಗಿ ಬಾಯಾಪಂಕ್ ಖಾತ�ಗಳು, ಫಪಂಡ್  ಗಳು ಅಥವಾ ಫಪಂಡ್ ಗಳ 

ಸಮೊಹವನ್ನು (ಉದಾಹರರ�ಗ� ಸ�ೇಫ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಹಸಯಾ ಖಾತ�ಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕ�ೊಪಂಡಿರ್ವ 

ಹಣ ಒಳಗ�ೊಪಂಡಪಂತ�) ರೊಪ್ಸ್ವಪಂತಿಲಲಿ ಅಥವಾ ನಿವ್ವಹಿಸ್ವಪಂತಿಲಲಿ. ನಿೇವು ನಗದ್ ಫಪಂಡ್  

ಗಳು, ಕ�ರಾಡಿಟ್ ಗಳು ಹಾಗೊ ರಿಯಾಯಿ್ತ ಇತಾಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಚಟ್ವಟಿಕ�ಯ ಜಾಡ್ ಹಿಡಿಯಲ್ 

ಬಳಸ್ವ ನಿಮ್ಮ ವಾಡಿಕ�ಯ ಅಕೌಪಂಟಿಪಂಗ್ ದಾಖಲ�ಗಳು, ಸ�ರೆಡ್ ಶಿೇಟ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ 

ದಾಖಲ�ಗಳಿಪಂದ ಪರಾತ�ಯಾೇಕವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳುಳುವಪಂತಿಲಲಿ ಅಥವಾ ನಿವ್ವಹಿಸ್ವಪಂತಿಲಲಿ. 

2.  ರರಾಷಾ್ಟರಾರ ನಿರ�ೊೇಧಕ ಬದ್ಧತ�. ನಿೇವು ಅನ್ವಯಿಸ್ವ ಎಲಲಿ ಫ�ಡರಲ್ , ರಾಜಯಾ ಮತ್್ತ ಸಥಾಳಿೇಯ 

ರರಾಷಾ್ಟರಾರ ನಿರ�ೊೇಧಕ ಕಾನೊನ್ಗಳಿಗ� ಬದ್ಧವಾಗಿರಬ�ೇಕ್, ಇವು ಯ್ನ�ೈಟ�ಡ್ ಸ�್ಟೇಟ್ಸ್ 

ಫಾರಿನ್ ಕರಪ್್ಟ ಪಾರಾಕ್ಟೇಸಸ್ ಆಕ್್ಟ (“FCPA”), U.S. ಫ�ಡರಲ್ ಪ್ರಾಕೊಯಾರ್ ಮಪಂಟ್ 

ಇಪಂಟ�ಗಿರಾಟಿ ಆಕ್್ಟ ಹಾಗೊ U.K. ಬ�ರೈಬರಿ ಆಕ್್ಟ 2010 ಅನ್ನು ಒಳಗ�ೊಪಂಡಿದ�ಯಾದರೊ 

ಅವುಗಳಿಗ� ಸಿೇಮಿತವಾಗಿಲಲಿ. ನಿೇವು ನ�ೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರ�ೊೇಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾವುದ�ೇ ಹಣ, 

ಉಡ್ಗ�ೊರ�, ಲಪಂಚ, ಆಮಿಷ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ರಿೇತಿಯ ಮೌಲಯಾಯ್ತ ವಸ್್ತವನ್ನು 

(ಇದ್ ಉಡ್ಗ�ೊರ�, ಪರಾಯಾಣ, ಊಟ ಮತ ್್ತ ಮನ�ೊೇರಪಂಜನ�ಯನ್ನು ಒಳಗ�ೊಪಂಡಿದ�) 
ವಿದ�ೇಶಿ ಅಥವಾ ಸಕಾ್ವರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯಾವುದ�ೇ ಸಕಾ್ವರದ, ಕಪಂಪನಿಯ, ಅಥವಾ 

ಸಾವ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಅಪಂತರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಪಂಸ�ಥಾಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ರಾಜಕೇಯ 

ಪಕ್ಷದ ಉದ�ೊಯಾೇಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಪರಾತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಪಂಡಪಂತ� ಯಾರ�ೊಬ್ರಿಗ� 

ಅಪಂತಹ ಹಣಪಾವತಿಯ್ ಸೊಕ್ತವಲಲಿದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾಭಾವಿಸ್ವುದಕ�ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ 

ನಾಯಾಯಯ್ತವಲಲಿದ ಅನ್ಕೊಲತ�ಯನ್ನು ಪಡ�ಯ್ವುದಕಾಕೆಗಿ ಉದ�ೇ್ಶಿಸಲ್ಟಿ್ಟದಲ್್ಲಿ ಅಥವಾ 

ಹಾಗ� ಊಹಿಸ್ವಪಂತಿದಲ್್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಿೇಡ್ವಪಂತಿಲಲಿ, ಪರಾಸಾ್ತಪ್ಸ್ವಪಂತಿಲಲಿ ಅಥವಾ ನಿೇಡಲ್ 

ಅಥ�ೊೇರ�ೈಸ್ ಮಾಡ್ವಪಂತಿಲಲಿ. ಟ�ಪಂಡರ್ ಹಾಗೊ ಹರಾಜ್ ಪರಾಕರಾಯಗಳಿಗ� ಸಪಂಬಪಂಧಿಸಿದಪಂತ� 

ನಿೇವು ಯಾವುದ�ೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಪಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ ಪಾಲ್ಸಬ�ೇಕ್. ನಿೇವು ಸಕಾ್ವರಿ 

ಉದ�ೊಯಾೇಗಿಗಳಿಗ� ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ� ಉದ�ೊಯಾೇಗ ನಿೇಡ್ವುದಕ�ಕೆ ಪರಾಸಾ್ತಪ್ಸ್ವುದ್ 

ಅನ್ವಯಿಸ್ವ ಕಾನೊನ್ಗಳನ್ನು ಉಲಲಿಪಂಘಿಸ್ವುದಾದಲ್ಲಿ, ಹಾಗ�  ಮಾಡಬಾರದ್.

3.  ಆಪಂಟಿಟರಾಸ್್ಟ ಹಾಗೊ ಸ್ಧಾ್ವತ್ಮಕತ�ಯ ಕಾನೊನ್ಗಳು. ನಿೇವು ಅನ್ವಯಿಸ್ವ ಆಪಂಟಿಟರಾಸ್್ಟ 

ಹಾಗೊ ಸ್ಧಾ್ವತ್ಮಕತ�ಯ ಕಾನೊನ್ಗಳು ಹಾಗೊ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗ� ಬದ್ಧರಾಗಿರಬ�ೇಕ್. 

ಕ�ಳಗಿನ ಯಾವುದ�ೇ ಒಪಂದನ್ನು ಮಾಡ್ವುದಕ�ಕೆ ಅಥವಾ ಪರಾಯತಿನುಸ್ವುದಕ�ಕೆ ನಿಮಗ� 

ಅವಕಾಶವಿರ್ವುದಿಲಲಿ: 1) ಉತ್ನನುಗಳಿಗ� ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ ಅಥವಾ ನಿಯಪಂತಿರಾಸಲ್  

ಇತರ ಪಾಲ್ದಾರರ್ ಅಥವಾ ಕಪಂಪನಿಗಳ�ೊಪಂದಿಗ� ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕ�ೊಳುಳುವುದ್, 2) 

ಪೂರ�ೈಕ�ದಾರರ್ ಅಥವಾ ಗಾರಾಹಕರನ್ನು ಬಹಿಷಕೆರಿಸ್ವುದಕ�ಕೆ ಇತರ ಕಪಂಪನಿಗಳ�ೊಪಂದಿಗ� 

ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕ�ೊಳುಳುವುದ್, 3) ಮಾರ್ಕಟ�್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಗಾರಾಹಕರನ್ನು 

ವಿಪಂಗಡಿಸಿಕ�ೊಳುಳುವುದಕ�ಕೆ ಇತರ ಕಪಂಪನಿಗಳ�ೊಪಂದಿಗ� ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕ�ೊಳುಳುವುದ್, ಅಥವಾ 4) 

ಇತರ ಕಪಂಪನಿಗಳ�ೊಪಂದಿಗ� ಹರಾಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಯೇಗ ಮಾಡ್ವುದ್.

4.  ಹಿತಾಸಕ್ತಯ ಸಪಂಘಷ್ವ. ನಿೇವು Juniper ಗ� ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಹ�ೊರ�ಗಾರಿಕ�ಗ� 

ಅಡಿಡಿಪಡಿಸಬಹ್ದಾದ ಯಾವುದ�ೇ ಚಟ್ವಟಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಪಂತಹ ಹ�ೊರ�ಗಾರಿಕ�ಗಳಿಗ� 

ಅಡಿಡಿಪಡಿಸ್ತ್ತದ� ಎಪಂದ್ ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಯ ಸಪಂಘಷ್ವ ಎಪಂದ್ ಊಹಿಸಬಹ್ದಾದ 

ಯಾವುದ�ೇ ಕಾಯ್ವಗಳಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಕ�ೊಳುಳುವುದಿಲಲಿ. ಹಿತಾಸಕ್ತ ಸಪಂಘಷ್ವವು,  Juniper 
ಸಿಬ್ಪಂದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿದ�ೇ್ವಶಕರ್ ಅಥವಾ ಷ�ೇರ್ದಾರರಾಗಿರ್ವುದ್,  
Juniper ಸಿಬ್ಪಂದಿಗ� ಬಹ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಅಥವಾ Juniper ಸಿಬ್ಪಂದಿಯ ಜ�ೊತ�ಯಲ್ಲಿ 

ಯಾವುದ�ೇ ಆರ್್ವಕ ಅಥವಾ ಕೌಟ್ಪಂಬಿಕ ಸಪಂಬಪಂಧವನ್ನು ಹ�ೊಪಂದಿರ್ವುದ್ ಇವುಗಳನ್ನು 

ಒಳಗ�ೊಪಂಡಿದ�ಯಾದರೊ, ಇವುಗಳಿಗಷ�್ಟೇ ಸಿೇಮಿತವಾಗಿರ್ವುದಿಲಲಿ. ನಿಮಗ� ಹಿತಾಸಕ್ತಯ 

ಸಪಂಘಷ್ವ ಅಥವಾ ಸಪಂಭಾವಯಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಯ ಸಪಂಘಷ್ವದ ಕ್ರಿತ್ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿೇವು, 

ಸೊಕ್ತವಾಗಿ Juniper ಗ� ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಬ�ೇಕ್.

5.  Juniper ಗ� ಸಪಂಬಪಂಧಿಸಿದ ಸಪಂವಹನಗಳು. Juniper ಗಾರಾಹಕರಿಗ� ಮಾಡ್ವ ಎಲಲಿ 

ಸಪಂವಹನಗಳೊ ನಿಖರವಾಗಿರಬ�ೇಕ್, ಪರಿಪೂಣ್ವವಾಗಿರಬ�ೇಕ್ ಹಾಗೊ ಯಾವುದ�ೇ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತಪು್ಗರಾಹಿಕ� ಉಪಂಟ್ಮಾಡ್ವಪಂತಿರಬಾರದ್. ಅದ�ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ, Juniperನ 

ಲ್ಖಿತ ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡಿಕ� ಇಲಲಿದ�ೇ, ಉತ್ನನುದ ಲಕ್ಷಣದ ಬದ್ಧತ�ಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಪಂಡ್ Juniper 
ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದ�ೇ ಲ್ಖಿತ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಬದ್ಧತ�ಗಳನ್ನು 

ಮಾಡಬಾರದ್ ಅಥವಾ ಮಾಡಲ್ ಪರಾಯತಿನುಸಬಾರದ್.

ಪಾಲ್ದಾರರ ನಿೇತಿ ಸಪಂಹಿತ�
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6.  ಅನ್ಚಿತ ನಡವಳಿಕ�ಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡ್ವುದ್. ನಿೇವು ಈ ಸಪಂಹಿತ�, ಅಥವಾ 

ಯಾವುದ�ೇ ಇತರ ಅನ್ವಯಿಸ್ವ ಕಾನೊನ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ 

ಉಲಲಿಪಂಘನ�ಯಾಗಿರ್ವ ಅಥವಾ ಆಗಬಹ್ದಾದ ಪರಾಶಾನುಹ್ವವಾದ, ಮೇಸಗಾರಿಕ�ಯ ಅಥವಾ 

ಕಾನೊನ್ಬಾಹಿೇರವಾಗಿರ್ವ ಘಟನ�ಗಳನ್ನು,  Juniper ಗ� ಕ�ಳಗಿನ ಯಾವುದ�ೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ  

ತಕ್ಷಣ ವರದಿ ಮಾಡಬ�ೇಕ್: (1) ಇಮೇಲ್ ethicshelpline@juniper.net ಅಥವಾ (2)  
Juniper ಎರ್ಕ್ಸ್ ಹ�ಲ್್ ಲ�ೈನ್ ಗ� 1-888-475-8388 ಮೊಲಕ ಕರ� ಮಾಡಿ ಅಥವಾ (3) 
Juniper ನ ಜನರಲ್ ಕೌನ�ಸ್ಲ್  ಅನ್ನು ಸಪಂಪಕ್ವಸಿ. ಎರ್ಕ್ಸ್ ಹ�ಲ್್ ಲ�ೈನ್ ಗ� ಮಾಡಿರ್ವ 

ಕರ�ಗಳನ್ನು ಇಪಂತಹ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿವ್ವಹಿಸ್ವುದಕಾಕೆಗಿಯೇ Juniper ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ 

ನಿಯೇಜಿಸಿರ್ವ ಸ್ವತಪಂತರಾ ಮೊರನ�ೇ-ಪಕ್ಷದ ಸ�ೇವ�ಯ್ ಸಿ್ವೇಕರಿಸ್ತ್ತದ�,     

ಅನ್ವಯಿಸ್ವ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವರದಿಗಳನ್ನು ಅನಾಮಧ�ೇಯವಾಗಿ ಮಾಡಬಹ್ದ್, ಮತ ್್ತ 

ಕಾನೊನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಯಾವಿರ್ವ ಮತ್್ತ ಅನ್ಮತಿಸ್ವ ಅತಯಾಪಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದವರ�ಗ� 

ಗೌಪಯಾವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 

7.  ಸಕಾ್ವರಿ ಗಾರಾಹಕರ್. ಸಕಾ್ವರ�ೇತರ ಗಾರಾಹಕರ ಜ�ೊತ�ಯಲ್ಲಿ ವಯಾವಹರಿಸ್ವ ಸೊಕ್ತವಾಗಿರ್ವ 

ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳು, ಸಕಾ್ವರಿ ಸಪಂಸ�ಥಾಗಳು ಅಪಂತ�ಯೇ ಸಕಾ್ವರಿ ಸಾ್ವಮಯಾದ, ಸಕಾ್ವರದಿಪಂದ 

ನಿಯಪಂತಿರಾಸಲ್ಟಿ್ಟರ್ವ ಅಥವಾ ಸಕಾ್ವರದ ಸಿ್ವೇಕರರಾ ನಿಯಮಗಳಿಗ� ಒಳಪಟಿ್ಟರ್ವ 

ಸಪಂಸ�ಥಾಗಳ ("ಸಕಾ್ವರಿ ಗಾರಾಹಕರ್") ಜ�ೊತ�ಯಲ್ಲಿ ವಯಾವಹರಿಸ್ವಾಗ ಸೊಕ್ತವಾಗದ�ೇ 

ಇರಬಹ್ದ್ ಮತ್್ತ ಕಾನೊನ್ಬಾಹಿೇರವೂ ಆಗಿರಬಹ್ದ್. ನಿೇವು ಸಕಾ್ವರಿ ಗಾರಾಹಕರಿಗ� 

ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿ್ತದಲ್್ಲಿ, ಇಪಂತಹ ಮಾರಾಟವು ನ�ೇರ ಅಥವಾ ಪರ�ೊೇಕ್ಷವಾಗಿದರ್ೊ 

ಹಾಗೊ Juniper ಉತ್ನನುಗಳು ಮತ್್ತ/ಅಥವಾ ಸ�ೇವ�ಗಳ ಮಾಕ�್ವಟಿಪಂಗ್ ಅಥವಾ 

ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ವಿಕ� ಒಳಗ�ೊಪಂಡಪಂತ� ಅಪಂತಹ ಸಕಾ್ವರಿ ಗಾರಾಹಕರಿಪಂದ ವಸ್್ತಗಳು 

ಮತ ್್ತ ಸ�ೇವ�ಗಳು ಪಡ�ಯ್ವಿಕ�ಗ� ಸಪಂಬಪಂಧಿಸಿರ್ವ ಎಲಲಿ ಕಾನೊನ್ಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, 

ಪಡ�ಯ್ವಿಕ�ಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಮತ್್ತ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬ�ೇಕ್.

ಸಕಾ್ವರಿ ಗಾರಾಹಕರ ಜ�ೊತ�ಯಲ್ಲಿ ವಯಾವಹರಿಸ್ವ ಸಪಂದರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಣಪಾವತಿ ಮತ್್ತ/

ಅಥವಾ ಶ್ಲಕೆಗಳ ಸಿ್ವೇಕಾರ ಮತ ್್ತ ಇತರ ಪರಾಯೇಜನಗಳಿಗ� ಸಪಂಬಪಂಧಿಸಿ ಕಾನೊನ್ಗಳು, 

ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಮತ್್ತ ಸಕಾ್ವರಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಉಪ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಪಂದ 

ಉಪಂಟಾಗಿರ್ವ ವಿಶ�ೇಷ ನಿಬ್ವಪಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಅಗತಯಾತ�ಗಳು ಇರಬಹ್ದ್. ಎಲಲಿ 

ಸಕಾ್ವರಿ ಸಪಂಸ�ಥಾಗಳ�ೊಪಂದಿಗಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನಿೇವು ಶ್ಲಕೆಗಳನ್ನು ವಿನಪಂತಿಸ್ವ ಮದಲ್ 

ಅಥವಾ ಅದಕ�ಕೆ ಸಪಂಬಪಂಧಿಸಿದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕ�ೇಳುವ ಮದಲ್ ಶ್ಲಕೆದ ಪಾವತಿಗ� 

ಅನ್ಮತಿಯಿರ್ತ್ತದ� ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಾತಿರಾಪಡಿಸಿಕ�ೊಳಳುಬ�ೇಕ್. ನಿೇವು ಸಕಾ್ವರಿ ಗಾರಾಹಕರಿಗ� 

ಸಪಂಭಾವಯಾ ಶ್ಲಕೆವನ್ನು ಲ್ಖಿತವಾಗಿ ಬಹಿರಪಂಗಪಡಿಸ್ವುದ್ ಅಗತಯಾವಾಗಬಹ್ದ್. 

ಪರಾತಿಯಪಂದ್ ಸಪಂದರ್ವದಲ್ಲಿಯೊ ಸಪಂಭಾವಯಾ ಶ್ಲಕೆಕ�ಕೆ ಅನ್ಮತಿಯಿದ�ಯೇ ಮತ ್್ತ 

ಬಹಿರಪಂಗಪಡಿಸ್ವಿಕ� ಅಗತಯಾವಿದ�ಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಧ್ವರಿಸ್ವುದ್ ನಿಮ್ಮ 

ಹ�ೊರ�ಗಾರಿಕ�ಯಾಗಿದ�.

8.  ಇನ್ ಸ�ೈಡರ್ ಟ�ರಾೇಡಿಪಂಗ್ ಕಾನೊನ್ಗಳು. Juniper ಸ�ಕ್ಯಾರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿನ ವಹಿವಾಟ್ಗಳನ್ನು 

ನಿಯಪಂತಿರಾಸ್ವ, ಅನ್ವಯಿಸ್ವ ಇನ್ ಸ�ೈಡರ್ ಟ�ರಾೇಡಿಪಂಗ್ ಮತ್್ತ ಸ�ಕ್ಯಾರಿಟಿಗಳ ಕಾನೊನ್ಗಳಿಗ� 

ಸಪಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ ನಿೇವು ಬದ್ಧವಾಗಿರಬ�ೇಕ್. ನಿೇವು Juniper ಕ್ರಿತ್ ಮ್ಖಯಾವಾದ, 

ಸಾವ್ವಜನಿಕವಲಲಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹ�ೊಪಂದಿದಲ್್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಾವ�ೇಶ ಹ�ೊಪಂದಿದಲ್್ಲಿ, ನಿೇವು ಆ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗ� ಯಾವ ಉದ�ೇ್ಶದಿಪಂದ ನಿೇಡಲಾಗಿದ�ಯೇ ಅದಕಾಕೆಗಿ ಮಾತರಾವ�ೇ 

ಬಳಸಬ�ೇಕ್. ನಿೇವು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು Juniper ಸ�ಕ್ಯಾರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ವುದಕ�ಕೆ 

ಬಳಸ್ವಪಂತಿಲಲಿ ಮತ್್ತ Juniper ಸ�ಕ್ಯಾರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವಯಾವಹರಿಸ್ವುದಕ�ಕೆ ಸಾಧಯಾವಾಗ್ವಪಂತ� ಈ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿೇವು ಬ�ೇರ�ಯವರಿಗ� ಒದಗಿಸಬಾರದ್. 

9.  ಮಾಹಿತಿಯ ರಕ್ಷರ�. ನಿೇವು  Juniper ಮತ ್್ತ ನಮ್ಮ ಜಪಂಟಿ ಗಾರಾಹಕರ ಜ�ೊತ�ಗಿನ 

ವಾಯಾವಹಾರಿಕ ಸಪಂಬಪಂಧದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ�ದ್ಕ�ೊಳುಳುವ ಯಾವುದ�ೇ ಗೌಪಯಾ ಮಾಹಿತಿಯ 

ಮತ ್್ತ ಯಾವುದ�ೇ ಇತರ ಸ್ವತಿ್ತನ ಮಾಹಿತಿಯ ಗೌಪಯಾತ�ಯನ್ನು ಕಾಯ್ಕ್�ೊಳಳುಬ�ೇಕ್. 

ನಿೇವು ಕೃತಿಸಾ್ವಮಯಾ ಹ�ೊಪಂದಿರ್ವ ತಪಂತಾರಾಪಂಶ, ದಾಖಲ�ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್್ತಗಳನ್ನು 

ಮರ್ಉತಾ್ದನ� ಮಾಡಲ್ ಸೊಕ್ತ ಆಥ�ೊೇರ�ೈಸ�ೇಶನ್  ಇಲಲಿದ�ೇ ಹಾಗ� ಮಾಡಬಾರದ್.  

ನಿಮ್ಮ ಉದ�ೊಯಾೇಗಿಗಳು ಹಾಗೊ ಪರಾತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ನಿಬ್ವಪಂಧವನ್ನು ತಿಳಿದ್ಕ�ೊಳುಳುತಾ್ತರ� ಮತ್್ತ 

ಪಾಲ್ಸ್ತಾ್ತರ� ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಾತಿರಾಪಡಿಸಿಕ�ೊಳುಳುವುದಕ�ಕೆ ಹ�ೊರ�ಗಾರರಾಗಿರ್ತಿ್ತೇರಿ ಮತ ್್ತ 

ನಿೇವು ಅನ್ವಯಿಸ್ವ ಯಾವುದ�ೇ ದತಾ್ತಪಂಶ ಖಾಸಗಿತನ ಅಗತಯಾತ�ಗಳನ್ನು ಪಾಲ್ಸತಕಕೆದ್್.

10.  ರಫ್್ತ ಬದ್ಧತ�. U.S. ಮತ ್್ತ ಉಳಿದ ಎಲಲಿ ರಫ್್ತ  ಹಾಗೊ ಆಮದ್ ಕಾನೊನ್ಗಳು ಹಾಗೊ 

ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗ� ಬದ್ಧತ�ಯನ್ನು ಖಾತಿರಾಪಡಿಸ್ವುದಕ�ಕೆಪಂದ್ ರೊಪ್ಸಿರ್ವ ದಾಖಲ್ಸಿರ್ವ 

ರಫ್್ತ ನಿಯಪಂತರಾಣ ಕಾಯ್ವಕರಾಮವನ್ನು ನಿೇವು ಹ�ೊಪಂದಿರಬ�ೇಕ್ ಹಾಗೊ ಅನ್ಸರಿಸಬ�ೇಕ್. 

ಪರವಾನಿಗಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಲಿದ�ೇ ಇದಲ್್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಪಂತಹ ಕಾನೊನ್ ಹಾಗೊ 

ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಪಂದ ಅನ್ಮತಿಸಿಲಲಿದ�ೇ ಇದಲ್್ಲಿ, ಯಾವುದ�ೇ (1) Juniper ಹಾಡ್್ವ ವ�ೇರ್ 

ಅಥವಾ ತಪಂತಾರಾಪಂಶ ಅಥವಾ (2) Juniper ನ ಸದಯಾದ ಅಥವಾ ರವಿಷಯಾದ ಉತ್ನನುಗಳ 

ರಫ್್ತ, ಮರ್-ರಫ್್ತ, ವಗಾ್ವವರ�, ಮಾಗ್ವ ಬದಲಾವರ�, ಬಿಡ್ಗಡ�, ಆಮದ್ ಅಥವಾ 

ಯಾವುದ�ೇ ವಯಾಕ್ತ ಅಥವಾ ಸಪಂಸ�ಥಾಗ� ಬಹಿರಪಂಗಪಡಿಸ್ವುದ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಬಳಕ�ಯನ್ನು 

ಮಾಡಬಾರದ್. ನಿಮ್ಮ ಹ�ೊರ�ಗಾರಿಕ�ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿರ್ವ ಕ�ೈಪ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ಚಿಚುನದಾಗಿ 

ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ�: https://www.juniper.net/partners/partner_center/content/
reseller/trade_compliance.jsp. 

11.  ಜವಾಬಾ್ರಿಯ್ತ ವಾಯಾವಹಾರಿಕ ಪಾಲ್ದಾರರ ನಿೇತಿ. Juniper ಉತ್ನನುಗಳನ್ನು ಹಾಗೊ 

ಸ�ೇವ�ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕಟ�್ಟಯಲ್ಲಿ ಪರಾತಿನಿಧಿಸ್ವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಪಂದಿವಗ್ವದ 

ನಡವಳಿಕ�ಯ್ ವೃತಿ್ತಪರ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬ�ೇಕ್. ಇದರಥ್ವ Juniper ಉತ್ನನುಗಳ ಹಾಗೊ 

ಸ�ೇವ�ಗಳ ಪರಾರಾರ, ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಬ�ಪಂಬಲ್ಸ್ವ ವ�ೇಳ�ಯಲ್ಲಿ ವಾಯಾವಹಾರಿಕ ರಿೇತಿಯ 

ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲಲಿ ವಯಾಕ್ತಗಳನೊನು ಘನತ� ಹಾಗೊ ಗೌರವದ�ೊಪಂದಿಗ� ನ�ೊೇಡಿಕ�ೊಳುಳುವುದ್. 

12.   ಪಕ್ಷಗಳ ಸಪಂಬಪಂಧ. ನಿೇವು ಹಾಗೊ Juniper ಸ್ವತಪಂತರಾ ಗ್ತಿ್ತಗ�ದಾರರ್ ಹಾಗೊ ಯಾರನೊನು 

ಇನ�ೊನುಪಂದ್ ಪಕ್ಷದ ಪರಾತಿನಿಧಿ ಎಪಂದ್ ಯಾವುದ�ೇ ಕಾರಣಕೊಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ವುದಿಲಲಿ. 

ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡ್ವಿನ ಪಾಲ್ದಾರಿಕ� ಅಥವಾ ಜಪಂಟಿ ಉದಿಮ್ ಎಪಂದ್ ನಿರೊಪ್ಸ್ವುದಕ�ಕೆ 

ಈ ಪಾಲ್ದಾರರ ನಿೇತಿ ಸಪಂಹಿತ�ಯಲ್ಲಿರ್ವ ಯಾವುದ�ೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಪಾ್ಗಿ 

ಅಥ�ೈ್ವಸಿಕ�ೊಳಳುಬಾರದ್. 

13.   ಕ�ಲಸಗಾರರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕೆಗಳು: ಆರ�ೊೇಗಯಾ ಮತ್್ತ ಸ್ರಕ್ಷತ�. ನಿೇವು ಕ�ಲಸಗಾರರ 

ಮಾನವ ಹಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಎತಿ್ತಹಿಡಿಯ್ವುದಕ�ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬ�ೇಕ್ ಮತ್್ತ ಅಪಂತರಾಷ್ಟ್ೇಯ 

ಸಮ್ದಾಯವು ಅಥ�ೈ್ವಸಿರ್ವಪಂತ� ಅವರನ್ನು ಘನತ� ಹಾಗೊ ಗೌರವಗಳ�ೊಪಂದಿಗ� 

ನಡ�ಸಿಕ�ೊಳಳುಬ�ೇಕ್. ಉದಾಹರರ�ಯ ಮೊಲಕವಾಗಿ,  ಮ್ಕ್ತವಾಗಿ ಆಯ್್ಧಕ�ೊಪಂಡಿರ್ವ 

ಉದ�ೊಯಾೇಗ ಅನ್ಮತಿಸ್ವ ನಾಯಾಯ್ಯ್ತ ಮಾನದಪಂಡಗಳು, ಬಾಲಕಾಮಿ್ವಕತ� 

ಮತ ್್ತ ಮಾನವ ಕಳಳುಸಾಗರ� ನಿಷ�ೇಧಗಳಿಗ� ಬದ್ಧರಾಗಿ ಇರತಕಕೆದ್್, ಮತ ್್ತ ಸಕಾರಣ 

ಕ�ಲಸದ ಗಪಂಟ�ಗಳು ಹಾಗೊ ನಾಯಾಯಯ್ತ ಸಪಂಬಳ ಹಾಗೊ ಪರಾಯೇಜನಗಳ ಪಾವತಿಗ� 

ಅನ್ಮತಿಸಬ�ೇಕ್.  ಕ�ಲಸಗಾರರನ್ನು ಅಮಾನವಿೇಯವಾಗಿ ನಡ�ಸಿಕ�ೊಳುಳುವುದನ್ನು 

ನಿೇವು ತಡ�ಯಬ�ೇಕ್. ಸಿಬ್ಪಂದಿ ವಗ್ವವನ್ನು ಕರ್ಕ್ಳದಿಪಂದ ಹಾಗೊ ನಾಯಾಯಯ್ತವಲಲಿದ 

ತಾರತಮಯಾದಿಪಂದ ಮ್ಕ್ತವಾಗಿರಿಸಲ್ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬ�ೇಕ್ ಹಾಗೊ ಸಿಬ್ಪಂದಿಗಳ ಸಪಂಘಟನ�ಯ 

ಸಾ್ವತಪಂತರಾಕ�ಕೆ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡಬ�ೇಕ್. ಇದರ�ೊಪಂದಿಗ�, ನಿೇವು ಸ್ರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೊ ಆರ�ೊೇಗಯಾಕರ 

ಕ�ಲಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಯ್ಕ್�ೊಳಳುಬ�ೇಕ್.


