Įmonių grupės „Dussmann Group“ subrangovų ir tiekėjų elgesio kodeksas
Subrangovų ir tiekėjų elgesio kodekse apibrėžti atsakomybę žmonių ir aplinkos tausojimo atžvilgiu
įtvirtinantys principai ir reikalavimai, kurių turi laikytis su įmonių grupe „Dussmann Group“
bendradarbiaujantys subrangovai ir tiekėjai. Bendrovė „Dussmann“ tikisi, kad jos subrangovai, tiekėjai ir
patarėjai (toliau vadinami „verslo partneriais“) laikysis toliau nurodytų standartų verslo santykiuose ne tik su
„Dussmann Group“ įmonėmis, bet ir su kitais klientais, sutartiniais partneriais, konkurentais ir valdžios
institucijomis. Toliau pateikiami reikalavimai iš esmės yra grįsti tarptautiniu mastu pripažintais standartais,
tokiais kaip Visuotinė žmogaus teisių deklaracija ir JT vaiko teisių konvencija bei kiekvienos šalies
nacionaliniais teisės aktais.
Įstatymų laikymasis


„Dussmann Group“ įmonės reikalauja, kad jų verslo partneriai laikytųsi visų galiojančių teisės aktų
ir priežiūros institucijų reikalavimų.

Atsiribojimas nuo kyšininkavimo ir korupcijos


„Dussmann Group“ įmonės netoleruoja korupcijos ir tikisi, kad jų verslo partneriai laikysis Jungtinių
tautų ir Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos korupcijos prevencijos
konvencijų bei galiojančių kovą su korupciją reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. Verslo
partneriai privalo užtikrinti, kad jų darbuotojai ir subrangovai nesiūlytų jokių privilegijų „Dussmann
Group“ įmonių darbuotojams ar su jais glaudžiai susijusioms trečiosioms šalims. Jei bet kuris
„Dussmann Group“ darbuotojas atvirai reikalautų asmeninės naudos, verslo partneris privalo apie tai
pranešti „Dussmann Group“ Atitikties užtikrinimo biurui.

Interesų konflikto vengimas


„Dussmann Group“ įmonės tikisi, kad jų verslo partneriai sprendimus dėl verslo santykių su
„Dussmann Group“ priima vadovaudamiesi išimtinai objektyviais kriterijais. Privačių interesų
konfliktai ar kita veikla, susijusi su šeimos nariais ar jiems artimais asmenimis, yra visiškai
nepriimtina. Bet kokios formos tiesioginiai ar netiesioginiai sandoriai su darbuotojų šeimos nariais ar
jiems artimais asmenimis yra draudžiami.

Vaikų išnaudojimo darbui draudimas


„Dussmann Group“ įmonės tikisi, kad jų verslo partneriai savo veikloje draudžia bet kokios formos
vaikų išnaudojimą darbui ir pripažįsta 138-ą ir 182-ą Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas.

Pagarba žmogaus orumui ir asmens teisėms







Užtikrinamos vienodos galimybės ir skatinamas lygus elgesys su visais darbuotojais, nepriklausomai
nuo jų odos spalvos, rasės, tautybės, socialinės kilmės, neįgalumo, lytinės orientacijos, politinių ar
religinių įsitikinimų, lyties ar amžiaus.
Gerbiamas asmens orumas, privati erdvė ir asmens teisės.
Niekas neverčiamas dirbti prieš savo valią.
Nepriimtinas elgesys su darbuotojais, pavyzdžiui, fizinės bausmės, seksualinis ar asmeninio
pobūdžio priekabiavimas ar diskriminacija, yra netoleruojamas.
Laikomasi teisiškai privalomų nacionalinių minimalaus darbo užmokesčio normų ir užtikrinama
teisė į susirinkimų laisvę tiek, kiek tai yra teisiškai leidžiama.
Darbuotojų organizacijų ar profesinių sąjungų nariai negali būti nei išskiriami, suteikiant privilegijų,
nei diskriminuojami.
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Atlygis


Verslo partneriai užtikrina, kad būtų mokamas tinkamas atlyginimas ir laikomasi teisiškai privalomų
nacionalinių minimalaus darbo užmokesčio normų.

Sveikata ir saugumas



Verslo partneriai užtikrina saugias, sveikatai nepavojingas darbo sąlygas.
Verslo partneriai imasi priemonių, kurios padėtų išvengti nelaimingų atsitikimų ir sveikatos
sutrikdymo darbe. Verslo partneriai privalo diegti sistemas, kurios nustatytų ir reaguotų į galimą
pavojų darbuotojų sveikatai ir saugumui. Darbuotojai reguliariai instruktuojami ir informuojami su
sveikata ir darbo sauga susijusiais klausimais. Visa tai dokumentuojama.

Aplinkos apsauga




Laikomasi galiojančiuose teisės aktuose numatytų aplinkos apsaugos normų.
Poveikis aplinkai kaip įmanoma mažinamas, o aplinkos apsauga nuolat gerinama.
Sukuriama ir taikoma atitinkama aplinkosaugos vadyba.

Duomenų apsauga


Verslo partneriai laikosi visų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą,
pirmiausia darbuotojų, verslo partnerių ir klientų.

Subrangovų ir tiekėjų elgesio kodeksas taikomas sistemingai. Siekdama užtikrinti šio kodekso nuostatų
laikymąsi, bendrovė „Dussmann“, vadovaudamasi atitinkamomis teisės normomis, pasilieka teisę vykdyti
auditą arba inicijuoti, kad auditą atliktų nepriklausoma trečioji šalis. Subrangovų ir (arba) tiekėjų veikos
tikrinimas atliekamas su jais suderinus.
Nustačius Elgesio kodekso pažeidimą, bendrovė „Dussmann“ nedelsiant apie tai informuojama. Jei verslo
partneris nevykdo šiame Elgesio kodekse numatytų pareigų, „Dussmann“ pasilieka teisę teikti pretenzijas,
sutartyje numatytomis sąlygomis. Dėl to gali būti nutraukti verslo santykiai.
Bet kokie su Elgesio kodeksu susiję klausimai gali būti teikiami:
„Dussmann Group“
Atitikties užtikrinimo pareigūnas
Friedrichstraße 90, 10117 Berlynas
compliance@dussmann.de
Berlynas, 2017-01-25
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