
Subrangovų ir tiekėjų elgesio kodekse apibrėžti 
principai ir reikalavimai, susiję su sąžiningumu 
tvarkant reikalus, etikos standartų laikymusi ir 
taikytinais teisės aktais, kuriuos turi įgyvendinti 
„Dussmann Group“ subrangovai ir tiekėjai. 
„Dussmann Group“ tikisi, kad subrangovai, 
tiekėjai ir konsultantai (toliau – verslo partne-
riai) laikysis toliau aprašytų standartų ir juos 
įgyvendins savo įmonėse ne tik vykdydami 
verslo veiklą su „Dussmann Group“, bet ir su 
kitais klientais, sutartiniais partneriais, konku-
rentais ir valdžios institucijomis. Tikimasi, kad 
„Dussmann Group“ verslo partneriai šiame 
elgesio kodekse nustatytus principus pritaikys 
ir savo verslo partneriams.

Laikytis teisės aktų ir taisyklių
„Dussmann Group“ reikalauja, kad jos verslo 
partneriai laikytųsi taikytinų įstatymų, taisyklių 
ir normų.

Užkirsti kelią korupcijai ir kyšininkavimui
„Dussmann Group“ tikisi, kad jos verslo 
partneriai kovos su visų formų korupcija ir 
verslo nusikaltimais bei inicijuos prevencines 
priemones. Verslo partneriai užtikrina, kad 
jų darbuotojai ir subrangovai nesiūlo, nežada ir 
neteikia išmokų „Dussmann Group“ darbuoto

jams arba jiems artimoms trečiosioms šalims, 
siekdami daryti netinkamą įtaką nepriklauso-
miems verslo sprendimams. Jei „Dussmann 
Group“ darbuotojas aktyviai prašo išmokos, 
apie tai nedelsiant pranešama „Dussmann 
Group“ atitikties užtikrinimo skyriui.

Vengti interesų konfliktų
„Dussmann Group“ tikisi, kad jos verslo 
partneriai sprendimus dėl savo verslo veiklos 
su „Dussmann Group“ įmonėmis priims tik 
remdamiesi objektyviais kriterijais. Konfliktų, 
susijusių su privačiais interesais ar kita veikla, 
įskaitant šeimos narių ar jiems artimų asmenų 
veiklą, vengiama arba užtikrinamas  
jų skaidrumas.

Laikytis sąžiningos konkurencijos  
ir antimonopolinės teisės taisyklių
Verslo partneriai laikosi visų konkurencijos 
teisės reikalavimų. Jie susilaiko nuo sutarčių  
ir susitarimų, turinčių įtakos kainoms, 
sąlygoms, strategijoms ir santykiams su  
klientais, ypač dalyvaudami konkursuose.  
Tas pats taikytina keitimuisi neskelbtina  
informacija ir bet kokiems kitiems veiksmams, 
kuriais neteisėtai ribojama arba tariamai  
ribojama konkurencija.
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Saugoti aplinką
„Dussmann Group“ tikisi, kad verslo partne-
riai nuolat mažins energijos, medžiagų ir kitų 
išteklių vartojimą bei atliekų kiekį. „Dussmann 
Group“ reikalauja naudoti aplinką tausojančius 
produktus, kad būtų sumažintas poveikis 
aplinkai.

Užtikrinti sveikatą ir saugumą  
darbo vietoje
Verslo partneriai užtikrina saugias ir sveikas 
darbo sąlygas, kad užkirstų kelią su darbu  
susijusioms traumoms ir ligoms. Jie aprūpina 
savo darbuotojus reikiama darbo medžiaga 
ir įranga. Verslo partneriai reguliariai rengia 
mokymus ir teikia nurodymus savo darbuo-
tojams ir juos dokumentuoja. Jie nedelsdami 
praneša, dokumentuoja ir įvertina riziką, kai ji 
nustatoma, ir su darbu susijusius nelaimingus 
atsitikimus, kai jie įvyksta.

Gerbti žmogaus teises
Verslo partneriai gerbia kiekvieno asmens 
orumą ir užtikrina, kad visoje vertės grandinėje 
būtų gerbiamos žmogaus teisės.

Priešintis diskriminacijai
Verslo partneriai atmeta visų formų diskrimi-
naciją dėl lyties, amžiaus, odos spalvos, 
kilmės, tautybės, religijos, seksualinės 
orientacijos, negalios, politinės nuomonės 
ar profesinių sąjungų veiklos.

Skatinti lygias galimybes ir teisingumą  
Verslo partneriai savo reikaluose užtikrina 
sąžiningumą, pasitikėjimą ir pagarbą. Verslo 
partneriai moka deramą atlyginimą ir laikosi 
teisės aktais nustatyto minimaliojo darbo 
užmokesčio dydžių.

Užkirsti kelią vaikų darbui
„Dussmann Group“ tikisi, kad jos verslo 
partneriai savo veikloje uždraus ir susilai-
kys nuo visų vaikų darbo formų. Minimalus 
įdarbinimo amžius negali būti mažesnis už 

amžių, kai baigiamas privalomas mokslas, 
ir jokiu būdu ne mažesnis kaip 15 metų. 
Niekas nėra verčiamas dirbti prieš savo 
valią dėl tiesioginio arba netiesioginio 
smurto grėsmės ar bauginimo. Darbas yra 
savanoriškas.

Užkirsti kelią visų formų priekabiavimui  
ir piktnaudžiavimui
Verslo partneriai netoleruoja priekabiavimo 
ar piktnaudžiavimo, ypač nepageidaujamo 
dėmesio ir fizinio ar žodinio išpuolio.

Remti teisę į susirinkimų laisvę, 
asociacijų laisvę ir kolektyvines derybas
Verslo partneriai remia teisę į susirinkimų 
laisvę, asociacijų laisvę ir kolektyvines derybas. 
Laikomasi galiojančių teisės aktų dėl sąžiningų 
darbo sąlygų.

Saugoti duomenis ir įmonės turtą  
Tvarkydami asmens duomenis, mūsų verslo 
partneriai tai daro labai atidžiai ir užtikrina 
griežtą konfidencialumą pagal duomenų 
apsaugos taisykles. Verslo partneriai renka 
ir tvarko tik tuos duomenis, kurie yra būtini 
arba dėl kurių susitarta teikiant paslaugas 
„Dussmann Group“, ir tik tuo laikotarpiu, 
kai paslauga teikiama arba yra susitarta 
pagal sutartį. Duomenų tvarkymo saugu-
mas užtikrinamas atitinkamomis techninėmis 
ir organizacinėmis priemonėmis. Samdomi 
darbuotojai mokomi užtikrinti konfidencialumą 
ir laikytis duomenų apsaugos taisyklių. 
„Dussmann Group“ ir jos klientų turtas 
naudojamas atsargiai ir tik pagal paskirtį. 
Patalpos, darbo įranga ir naudojimo teisės 
arba licencijos gali būti naudojamos tik verslo 
tikslais ir pagal paslaugų teikimo sutartį.

Laikytis elgesio kodekso ir jį įgyvendinti
Verslo partneriai turi informuoti savo darbu-
otojus apie subrangovų ir tiekėjų elgesio 
kodekso turinį ir užtikrinti, kad jie jį suprastų 
ir jo laikytųsi. „Dussmann Group“ taip pat  



reikalauja iš savo verslo partnerių užtikrinti,  
kad šio elgesio kodekso nuostatų laikytųsi jų 
subrangovai ir tiekėjai.
„Dussmann Group“ pasilieka teisę pati tikrinti, 
kaip laikomasi elgesio kodekso, arba sudaryti 
sutartį su nepriklausoma trečiąja šalimi. 
Prieš atliekant auditą, konsultuojamasi su  
atitinkamu verslo partneriu.

Pranešti apie pažeidimus ir išreikšti 
susirūpinimą (pranešimo sistema/ 
ombudsmenas)
Kai nustatoma ar įtariama, kad verslo part-
nerio darbo „Dussmann Group“ metu  buvo 
pažeistas elgesio kodeksas, apie tai nedel-
siant pranešama „Dussmann Group“. Verslo  
partneriai naudojasi „Dussmann Group“  
pranešimo sistema (ombudsmenas):  
www.dussmanngroup.com/en/
corporate-responsibility/compliance
Verslo partneriai netoleruoja asmenų, 
pranešančių apie elgesio kodekso pažeidimus, 
diskriminacijos.
 

Reikalavimų nesilaikymas turi pasekmių 
Jei verslo partneris nesilaiko savo 
įsipareigojimų pagal elgesio kodeksą, 
„Dussmann Group“ turi teisę naudotis savo 
teisėmis pagal sutartines taisykles. Pasekmės 
gali būti sutartinių santykių nutraukimas.

Su elgesio kodeksu susijusius klausimus 
galima teikti:
UAB „Dussmann Service“  
Kokybės vadovė
kokybe@dussmann.lt
tel +370 5 2339-425 
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Verslo partnerio patvirtinimas
Gavome elgesio kodekso kopiją ir įsipareigojame laikytis ne tik galiojančių  
sutartinių įsipareigojimų, bet ir jo nuostatų.

  
Vieta, data   Verslo partnerio parašas

  
Įmonės antspaudas  Vardas, pavardė (d. raidėmis), pareigos


