Mūsų atsakomybė
– „DUSSMANN GROUP “ ELGESIO KODEKSAS

–

Brangūs kolegos,
mūsų įmonės verslo sėkmė ir tikslai neatsiejami
nuo socialinės atsakomybės. Etikos principai
ir atsakingas elgesys yra „Dussmann Group“
vertybių sistemos pagrindas. Tai atsispindi
mūsų elgesio kodekse, kuriame nustatytos
privalomos mūsų elgesio su kolegomis, verslo
partneriais ir plačiąja visuomene taisyklės.
Nuolatinę „Dussmann Group“ sėkmę lemia
sąžiningumas. Todėl mūsų įmonės kultūra
atspindi ekonomines, socialines ir aplinkosaugines vertybes. Įstatymų laikymasis yra
savaime suprantamas dalykas; įstatymų ir
teisės aktų pažeidimai prieštarauja mūsų
principams, kenkia įmonės reputacijai ir gali
turėti teisinių pasekmių. Tie, kas nesilaiko teisės
aktų, kenkia visiems įmonės darbuotojams.

Elgesio kodeksas yra privalomas ne tik
mums visiems, bet ir mūsų tiekėjams bei verslo
partneriams. Tai yra mūsų kasdienių sprendimų
ir veiksmų bendros gairės. Mūsų vadovai rodo
pavyzdį savo elgesiu ir skatina puoselėti šiame
elgesio kodekse atspindimą įmonės kultūrą.
Pažeidimai netoleruojami ir gali būti
taikomos drausminės priemonės arba
sankcijos.Įmonės veiklos tęstinumas ir nuolatinė plėtra priklauso nuo mūsų įsipareigojimo
prisiimti socialinę atsakomybę ir mūsų,
kaip patikimo verslo partnerio, reputacijos.
Dėkojame, kad sąžiningai elgdamiesi prie
viso to prisidedate.

„Dussmann Group“ vykdomoji valdyba

Wolf-Dieter Adlhoch
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Mūsų bendros vertybės

SĄŽININGUMAS
Visus veiksmus vykdome
sąžiningai ir nuosekliai
laikydamiesi teisės aktų
bei taisyklių. Darome
viską, kas įmanoma
mūsų įtakos srityje, kad
užkirstume kelią visų
formų korupcijai,
palaikytume sąžiningą
konkurenciją ir užkirstume kelią vaikų ir
priverčiamajam darbui.

INFORMUOTUMAS
APIE APLINKĄ
„Dussmann Group“ prisiima atsakomybę už gamtos
apsaugą, atsargiai naudoja
ištekliusir diegia aplinkai
nekenksmingus produktus,
procesus ir struktūras.

TEISINGUMAS
Esame įsipareigoję
sąžiningai ir atsakingai
bendrauti su klientais,
darbuotojais, verslo
partneriais, kitomis
trečiosiomis šalimis ir
plačiąja visuomene.

Mūsų bendros
vertybės yra
„Dussmann Group“
įmonės kultūros
pagrindas.

AISTRA
Aistra yra mūsų įmonės kultūros
varomoji jėga. Ji apibrėžia
mūsų, kaip paslaugų teikėjo,
požiūrį ir įkvepia mus kasdienėje
veikloje.
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SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ
Mes atsižvelgiame į žmogaus teises,
užkertame kelią diskriminacijai ir skatiname
pagarbą kitoms kultūroms ir religijoms.
Gerbiame ir vertiname įvairovę. Inicijuojame
projektus, kuriais skatinama socialinė
sanglauda ir bendrystė.

Elgesio principai

Laikytis teisės aktų ir taisyklių
Mes visada laikomės taikytinų teisės aktų, taisyklių, standartų ir
vidaus bei išorės suinteresuotųjų subjektų reikalavimų. Kai nacionalinės
teisės aktai yra ne tokie griežti kaip „Dussmann Group“ taisyklės,
taikomos pastarosios. Kai nacionalinės teisės aktai griežtesni,
pirmenybė teikiama jiems. Kiekvienas darbuotojas atsakingas už tai,
kad jo veiksmai visada atitiktų šiuos įsipareigojimus.

Užkirsti kelią korupcijai ir kyšininkavimui
Korupcija, kyšininkavimas ir turto prievartavimas netoleruojami ir
reikia užkirsti kelią bet kokiems įtarimams. Nei pinigai,
nei jokia kita ekonominė nauda negali būti suteikti ar priimti
siekiant užmegzti verslo santykius ar juos puoselėti.
Dovanos, kvietimai ir panašios privilegijos įvertinamos
dėl tinkamumo ir skaidrumo. Tikimės, kad darbuotojai
ypač atidžiai bendradarbiaus su valstybės pareigūnais
ir užtikrins, kad jų veiksmai visada atitiktų taikytinus
įstatymus, taisykles ir įmonės gaires. Aktyvus ar pasyvus
dalyvavimas pinigų plovimo veikloje yra draudžiamas.

Vengti interesų konfliktų
„Dussmann Group“ tikisi, kad jos atstovai ir visi darbuotojai bus
ištikimi įmonei. Vengiame situacijų, kai asmeniniai ar finansiniai
interesai prieštarauja „Dussmann Group“ interesams. Norint atlikti
vaidmenį kitoje įmonėje, reikia gauti vadovo sutikimą ir jį patvirtinti
dokumentais (ypač jei kita įmonė yra konkurentė). Tai taip pat taikoma
apmokamam arba nemokamam antrajam darbui arba verslo veiklai,
įskaitant verslo veiklą, kurioje taip pat dalyvauja artimi asmenys,
pavyzdžiui, šeimos nariai.
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Laikytis sąžiningos konkurencijos ir
antimonopolinės teisės taisyklių
Laimime užsakymus sąžiningoje konkurencinėje kovoje. Mes
pasikliaujame savo novatoriška paslaugų filosofija ir nedalyvaujame veikloje ar susitarimuose, kurie prieštarauja nacionalinės
ir tarptautinės konkurencijos ar antimonopolinės teisės taisyklėms.
Bet kokį bendradarbiavimą su konkurentais, pavyzdžiui,
bendradarbiavimo susitarimus, konkursinius konsorciumus, bendras
įmones ar kitus susitarimus, iš anksto peržiūri Teisės skyrius.

Skaidriai ir sąžiningai bendradarbiauti
su tiekėjais ir subrangovais
Palaikome sąžiningus, patikimus ryšius su tiekėjais ir subrangovais.
Tiekėjus atrenkame taikydami skaidrius, objektyvius kriterijus ir
laikydamiesi laisvos, sąžiningos konkurencijos principų. Visi į sąrašą
įtraukti „Dussmann Group“ tiekėjai ir subrangovai raštu įsipareigoja
laikytis „Dussmann Group“ elgesio kodekso.

Saugoti aplinką
Saugome aplinką ir mažiname savo poveikį aplinkai
mažindami energijos, medžiagų ir išteklių vartojimą,
nuolat mažindami atliekų kiekį ir diegdami aplinkai
nekenksmingus produktus. Atsargiai naudojame
žaliavas ir raginame diegti inovacijas, kuriomis
skatinamas suderinamumas su aplinka, išteklių ir
energijos vartojimo efektyvumas. Mūsų tikslas –
pagerinti savo aplinkosauginį veiksmingumą ir prisidėti
prie mūsų klientų aplinkosauginio veiksmingumo.

Gerbti žmogaus teises
„Dussmann Group“ gerbia kiekvieno asmens
orumą. Esame įsipareigoję gerbti žmogaus teises
visoje vertės grandinėje.
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Sukurti saugią ir sveiką
darbo aplinką
Kuriame saugią ir sveiką darbo aplinką, kad sumažintume
pavojų ir riziką bei užkirstume kelią su darbu susijusioms
traumoms ir ligoms. Darbuotojai aktyviai dalyvauja šiame
procese ir yra skiriami reikiami darbo ir veiklos ištekliai. Reguliariai
rengiami mokymai ir teikiami nurodymai. Visi turi pranešti apie
pavojus, kai juos atpažįsta. Apie visus su darbu susijusius nelaimingus
atsitikimusyra pranešama, jie dokumentuojami ir analizuojami.

Priešintis
diskriminacijai
Priešinamės visų formų
diskriminacijai dėl lyties,
amžiaus, odos spalvos,
kilmės, tautybės, religijos,
seksualinės orientacijos,
negalios, politinių pažiūrų ar profesinių
sąjungų veiklos. Priimant sprendimus,
susijusius su užimtumu, pavyzdžiui,
įdarbinimu, paaukštinimu ir drausminėmis
priemonėmis, neturi būti diskriminuojama.

Užkirsti kelią vaikų ir
priverčiamajam darbui

Skatinti lygias
galimybes ir
teisingumą
Gerbiame ir skatiname
įvairovę. Kuriame darbo
atmosferą, kuri skatina
sąžiningumą, pasitikėjimą
ir pagarbą. Bauginimas
ir įžeidžiantis elgesys netoleruojami.
Įmonė yra įsipareigojusi užtikrinti lygias
galimybes, o paskyrimas eiti pareigas
grindžiamas tik gebėjimais ir tinkamumu.
Mes skatiname būtinas sąlygas lygioms
galimybėms pasiekti. Tai apima teisingą
atlyginimą, neatsižvelgiant į tai, kurioje
šalyje teikiama paslauga.

Netoleruojame vaikų darbo ar vaikų
ir (arba) jaunuolių išnaudojimo. Minimalus įdarbinimo amžius niekada nėra mažesnis už amžių,
kai baigiamas privalomas mokslas, ir jokiu būdu ne mažesnis
kaip 15 metų.Niekas nėra verčiamas dirbti dėl tiesioginio arba
netiesioginio smurto grėsmės ar bauginimo. Darbas visada
savanoriškas.
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Atmesti bet kokio pobūdžio
priekabiavimą ir
piktnaudžiavimą
Netoleruojame priekabiavimo ar piktnaudžiavimo,
įskaitant nepageidaujamą dėmesį ir fizinę bei
žodinę prievartą.

Remti teisę į
susirinkimų laisvę,
asociacijų laisvę ir
kolektyvines derybas
Mes remiame teisę į susirinkimų
laisvę, asociacijų laisvę, kolektyvines
derybas ir susijusias taisykles, kad
užtikrintume sąžiningas darbo
sąlygas.

Rūpestingai naudoti
įmonės turtą
Visi darbuotojai privalo rūpestingai ir tik pagal paskirtį
naudoti įmonės turtą ir klientų turtą. Įranga, darbo
medžiaga, naudojimo teisės ir licencijos gali būti
naudojamos tik verslo tikslais. Draudžiama netinkamai
naudoti neteisėtais, netinkamais asmeniniais ar kitais
neleistinais tikslais.

Saugoti darbuotojų ir klientų
duomenis ir privatumą
Tvarkydami savo darbuotojų ir klientų asmens
duomenis (pavyzdžiui, vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, gimimo datą, informaciją apie
sveikatą), juos labai saugome ir užtikriname
griežtą konfidencialumą. Verslo procesuose laikomės duomenų apsaugos taisyklių.
Gerbiame privatumą. Visoms IT ir ryšių
sistemoms taikomi atitinkami prisijungimo ir
prieigos kontrolės saugumo standartai.
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Saugoti komercines paslaptis

Dokumentuoti verslo
sandorius

Komercinės paslaptys ir kita konfidenciali
informacija yra apsaugotos nuo atskleidimo neįgaliotiems asmenims.
Tokia informacija gali būti
naudojama tik verslo tikslais
ir negali būti prieinama
trečiosioms šalims (įskaitant šeimos
narius ir draugus). Šis įpareigojimas
taikomas ir nutraukus darbo sutartį.

Visi susiję verslo sandoriai
yra išsamiai, sistemingai ir atkuriamai dokumentuojami pagal
teisės aktus ir vidaus taisykles.

Koordinuotai bendrauti
su visuomene
Bendraujame tiksliai ir nuosekliai. Todėl tik įgalioti
asmenys gali perduoti informaciją išorės šalims
„Dussmann Group“ vardu.

Pranešti apie pažeidimus ir
išreikšti susirūpinimą
(pranešimo sistema / ombudsmenas)
„Dussmann Group“ skatina aplinką, kurioje kiekvienas darbuotojas gali išreikšti
susirūpinimą ir pranešti apie pažeidimus. Visi raginami pranešti apie žinomus ar
įtariamuselgesio kodekso, įmonės politikos ir teisės aktų principų ir turinio pažeidimus. Pranešimas gali būti pateiktas konfidencialiai ir, jei reikia,
anonimiškai. Nė vienas, sąžiningai pranešęs, neatsidurs nepalankioje padėtyje.
Apie pažeidimus gali būti konfidencialiai pranešama vadovui, vykdomajai valdybai arba atitikties užtikrinimo skyriui. Konfidencialus ir anoniminis
pranešimas apie galimas nusikalstamas veikas arba įstatymų ar kitų teisės
aktų pažeidimus taip pat gali būti pateiktas išorės ombudsmenui.
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Reikalavimų
nesilaikymas turi
pasekmių
Pažeidus elgesio kodeksą,
gali būti gerokai pakenkta
„Dussmann Group“ veiklai.
Be drausminių priemonių,
„Dussmann Group“ atstovui ar darbuotojui
nesilaikant reikalavimų, bausmę gali skirti
valstybės institucija. Palaikome atvirą
dialogą dėl elgesio kodekso pažeidimo
ir atitinkamai taikomų nuobaudų.

Duomenys ryšiams:
Atitikties užtikrinimo skyrius
Tel. +49 30 2025-1047
compliance@dussmann.de
Ombudsmenas Jesko Trahms
Tel. +49 89 74325234
ombudsmann.dussmann@bdolegal.de
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Laikytis elgesio
kodekso ir jį remti
Visi raginami laikytis šiame
dokumente nustatytų
principų. Vadovai yra
sektinas pavyzdys, kaip
užtikrinti sąžiningą verslą.
Kiekvienas vadovas turi užtikrinti,
kadvisi darbuotojai, už kuriuos jis
atsakingas, žinotų, suprastų taisykles ir jų laikytųsi. Palaikome darbuotojus, kurie turi klausimų dėl šio elgesio
kodekso, ir šaliname visus nepatogumus,
atsirandančius dėl jo laikymosi.

