KODEKS POSTĘPOWANIA
DOSTAWCY ALGECO
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Wstęp
W firmie Algeco zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów prowadzenia działalności
gospodarczej, aby utrzymać zaufanie i szacunek naszych klientów, udziałowców, innych interesariuszy
oraz szerszej społeczności. W związku z tym firma Algeco opiera swoje relacje z dostawcami na zgodnych
z prawem, uczciwych i etycznych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej. Oczekujemy, że we
wszystkich kontaktach z nami nasi dostawcy będą przestrzegać obowiązujących regulacji i wymagań
prawnych.
Kodeks postępowania dostawcy firmy Algeco (zwany dalej „Kodeksem postępowania”) jest udostępniany,
aby nasi dostawcy rozumieli zobowiązania, oczekiwania i wymagania firmy Algeco dotyczące
dopuszczalnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Prosimy o uważne zapoznanie się z
niniejszym „Kodeksem postępowania” i omówienie go z pracownikami, dostawcami, pośrednikami oraz
przedstawicielami. Niniejszy „Kodeks Postępowania” dotyczy wszystkich dostawców, którzy oferują
produkty i/lub usługi firmie Algeco oraz jej spółkom zależnym, spółkom joint venture, oddziałom i/lub
podmiotom stowarzyszonym. Firma Algeco wymaga, aby dostawcy i ich pracownicy zobowiązali się do
przestrzegania „Kodeksu postępowania” bez żadnych wyjątków jako warunek prowadzenia działalności
gospodarczej. Od dostawców oczekuje się również przestrzegania wszelkich zasad dotyczących
podmiotów stowarzyszonych firmy Algeco obowiązujących w lokalnych jurysdykcjach. Chociaż jest mało
prawdopodobne, aby „Kodeks Postępowania” był sprzeczny z lokalnymi przepisami i uregulowaniami, w
przypadku konfliktu należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów i uregulowań.
Standardy niniejszego „Kodeksu postępowania” stanowią uzupełnienie postanowień wszelkich prawnie
wiążących umów między dostawcą a firmą Algeco i ich nie zastępują.
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Prawa pracownicze i prawa człowieka
Firma Algeco oczekuje od swoich dostawców prowadzenia działalności gospodarczej w sposób, który
przestrzega i promuje podstawowe prawa człowieka. W przypadku dostawców mających siedzibę lub
podlegających prawu Chińskiej Republiki Ludowej (prawo ChRL) prawa człowieka są zgodne z prawem
ChRL.
Zakaz pracy dzieci
Dostawcy muszą zawsze przestrzegać minimalnego wieku dopuszczającego do pracy określonego w
krajowych przepisach i/lub uregulowaniach oraz stosownych standardów Międzynarodowej Organizacji
Pracy. W żadnym wypadku dostawca nie będzie zezwalał młodocianym pracownikom na wykonywanie
pracy, która naraża ich na niebezpieczeństwo bądź szkodę psychiczną, fizyczną, społeczną lub moralną,
czy też w niewłaściwy sposób wpływa na ich rozwój edukacyjny.
Zakaz wszelkich form pracy przymusowej
Firma Algeco zobowiązuje się również do zgłębiania kwestii wszystkich potencjalnych zagrożeń
wynikających ze współczesnego niewolnictwa związanego z prowadzoną działalnością oraz do podjęcia
kroków zmierzających do zadbania, aby w przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw firmy Algeco nie
dochodziło do niewolnictwa lub handlu ludźmi.
Dostawcy nie mogą w żadnym wypadku uczestniczyć w handlu ludźmi, pracy przymusowej lub
niewolniczej oraz w zakupie materiałów lub usług od firm stosujących pracę przymusową, mimowolną lub
niewolniczą.
Wynagrodzenie
Dostawcy zagwarantują, że godziny pracy, płace i świadczenia są zgodne z normami prawnymi i
branżowymi, w tym przepisami dotyczącymi płacy minimalnej, nadgodzin, obowiązkowych świadczeń i
innych elementów wynagrodzenia.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Dostawcy muszą zapewnić pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami i regulacjami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dostawcy muszą
przestrzegać polityki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy firmy Algeco, która może być okresowo
aktualizowana, a także zgłaszać wszelkie incydenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie
z warunkami takiej polityki. Dostawcy muszą podejmować proaktywne działania, które wspierają
zapobieganie wypadkom i minimalizują ryzyko dla zdrowia. Firma Algeco poważnie traktuje naruszenia
przez dostawców przepisów, regulacji i norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i może
zakończyć współpracę z dostawcami, jeżeli takie przepisy, regulacje i normy nie są przestrzegane.
Środowisko
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Oczekuje się, że dostawcy będą prowadzić swoją działalność w sposób, który minimalizuje wpływ na
zasoby naturalne i chroni środowisko, klientów oraz pracowników. Dostawcy muszą zapewnić, że ich
działania są zgodne ze wszystkimi przepisami i regulacjami dotyczącymi środowiska.
Etyka i zgodność
Prezenty i gratyfikacje
Dostawcy powinni znać i przestrzegać polityki firmy Algeco w zakresie prezentów i zaproszeń dostępnej
na stronie www.algeco.com oraz tych polityk lokalnego podmiotu firmy Algeco, na podstawie których
dostawcy dokonują transakcji biznesowych.
Przeciwdziałanie przekupstwu i korupcji
Dostawcy powinni znać i przestrzegać polityki firmy Algeco w zakresie przeciwdziałania przekupstwu i
korupcji dostępnej na stronie www.algeco.com oraz tych polityk lokalnego podmiotu firmy Algeco, na
podstawie których dostawcy dokonują transakcji biznesowych.
Konflikt interesów
Współpracując z firmą Algeco, dostawcy powinni unikać wszelkich konfliktów interesów lub sytuacji
stwarzających pozory potencjalnego konfliktu interesów. Dostawcy nie będą zawierać żadnych transakcji
z pracownikami firmy Algeco, które mogłyby potencjalnie powodować konflikt interesów. Dostawcy są
zobowiązani do niezwłocznego zgłaszania wszelkich potencjalnych lub pozornych konfliktów między ich
interesami a interesami firmy Algeco.
Informacje poufne i ochrona danych osobowych
Właściwe zarządzanie poufnymi informacjami ma kluczowe znaczenie dla sukcesu zarówno firmy Algeco,
jak i jej dostawców. Informacje poufne obejmują wszystkie niepubliczne informacje, które, jeśli zostaną
ujawnione, mogą być przydatne konkurencji bądź szkodliwe dla firmy Algeco lub jej klientów. Wykonując
prace dla firmy Algeco, dostawcy mogą mieć dostęp do informacji zastrzeżonych i/lub poufnych. Dostawcy
są zobowiązani do zachowania poufności powierzonych im informacji oraz do ochrony wszystkich
informacji firmy Algeco, danych elektronicznych, własności intelektualnej, projektów i technologii za
pomocą odpowiednich środków bezpieczeństwa, zachowując takąsamą ostrożność, jaką dostawca stosuje
w stosunku do własnych informacji zastrzeżonych i poufnych. Dostawcy nie będą ujawniać takich
informacji żadnej innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Algeco, chyba że takie ujawnienie jest
prawnie upoważnione. Wszelkie przekazywanie poufnych informacji musi odbywać się w sposób, który
zabezpiecza i chroni prawa własności intelektualnej firmy Algeco i jej dostawców. Dostawcy mogą
otrzymywać poufne informacje firmy Algeco tylko w zakresie określonym przez umowę o zachowaniu
poufności i muszą wypełniać swoje zobowiązania do nieużywania informacji, z wyjątkiem sytuacji
dozwolonych przez umowę oraz w celu ochrony informacji przed niewłaściwym ich wykorzystaniem lub
nieuprawnionym ujawnieniem. Dostawcy muszą szanować własność intelektualną firmy Algeco i nie mogą
wykorzystywać znaku towarowego, zdjęć, opatentowanej technologii lub innych materiałów, w tym
materiałów stron trzecich, należących do firmy Algeco lub jej spółek zależnych chyba, że firma Algeco

4153-1802-2945, v. 1

wyraźnie wyrazi na to zgodę na piśmie. Jeśli dostawca dowie się o faktycznym lub potencjalnym
nieuprawnionym ujawnieniu informacji firmy Algeco, należy niezwłocznie zgłosić to Działowi Prawnemu i
Ryzyka firmy Algeco.
Dostawcy będą prowadzić działalność gospodarczą w sposób zgodny z wymogami wszystkich
obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i polityki prywatności.
Tajemnice państwowe i tajemnice handlowe
Dostawcy nie mogą, bezpośrednio lub pośrednio, bezprawnie zabiegać, uzyskiwać lub wykorzystywać w
imieniu firmy Algeco ani bezprawnie ujawniać firmie Algeco jakichkolwiek informacji dotyczących
jakiejkolwiek innej osoby, stowarzyszenia, firmy, korporacji, rządu lub innego podmiotu, które są tajne,
poufne, zastrzeżone, sklasyfikowane jako zagrażające bezpieczeństwu lub interesowi narodowemu bądź
wrażliwe na zamówienia publiczne (np. informacje o wyborze źródła) ani wszelkich innych informacji,
które mogą zapewnić firmie Algeco nielegalną lub nieuczciwą przewagę.
Dokładne zapisy księgowe
Dostawcy będą prowadzić dokładne księgi finansowe i dokumentację biznesową zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz przyjętymi praktykami księgowymi. Dostawcy będą
dokładnie dokumentować wszystkie transakcje związane ze współpracą z firmą Algeco.
Przepisy antymonopolowe i zakaz konkurencji
Firma Algeco ściśle przestrzega przepisów dotyczących zakazu konkurencji i przepisów
antymonopolowych obowiązujących w każdej jurysdykcji, w której prowadzi działalność, wymaga też od
swoich dostawców nieustannego przestrzegania takich przepisów i uregulowań.
Zgodność z przepisami eksportowymi
Firma Algeco przestrzega i oczekuje od swoich dostawców przestrzegania wszystkich obowiązujących
przepisów i uregulowań dotyczących embarga oraz sankcji. Firma Algeco surowo zabrania swoim
dostawcom bezpośredniego lub pośredniego prowadzenia transakcji z osobami, podmiotami i krajami
objętymi sankcjami. Ponadto dostawcy nie będą, bezpośrednio ani pośrednio, dostarczać firmie Algeco
żadnych materiałów ani usług pochodzących z kraju ani od osoby lub podmiotu podlegającego embargom
i/lub sankcjom ograniczającym transakcje z określonymi zagranicznymi podmiotami, osobami lub krajami.
Aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami dotyczącymi embarg i sankcji,
dostawcy będą stosować praktyki należytej staranności w celu kontroli swoich pracowników, klientów,
dostawców, sprzedawców, pośredników i innych partnerów biznesowych, w tym wszystkich stron każdej
transakcji, takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe itp.
Zgodność umowna
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Dostawcy nie będą łamać ani naruszać żadnej z istniejących umów, w tym bez ograniczeń umów o pracę,
umów w zakresie konsultacji, umów o zachowaniu poufności i licencji na technologię, jeżeli takie
naruszenie mogłoby stanowić podstawę roszczenia prawnego przeciwko firmie Algeco.
Zapytania ze strony mediów
Dostawcy nie mogą przedstawiać się w mediach jako wypowiadający się w imieniu firmy Algeco, chyba że
zostaną do tego wyraźnie upoważnieni na piśmie. Dostawcy niezwłocznie skierują wszelkie zapytania od
mediów do dyrektora ds. komunikacji korporacyjnej Grupy Algeco.
Przestrzeganie przepisów, zasad i innych uregulowań
Dostawcy firmy Algeco muszą przestrzegać przepisów, zasad, uregulowań i wszelkich polityk firmy Algeco
obowiązujących w lokalizacjach, w których prowadzą działalność. Oczekuje się, że dostawcy zapoznają się
z praktykami biznesowymi swoich dostawców i podwykonawców oraz upewnią się, że działają oni zgodnie
z niniejszym „Kodeksem postępowania”. Firma Algeco może zerwać swoje relacje z dostawcami, którzy
nie przestrzegają niniejszego „Kodeksu postępowania”.
Zgłaszanie niezgodności
Opisane tu standardy postępowania mają kluczowe znaczenie dla ciągłego sukcesu relacji firmy Algeco z
jej dostawcami. Każdy dostawca może kierować swoje pytania lub uwagi dotyczące niniejszego „Kodeksu
postępowania” do Generalnego Radcy Prawnego Grupy.
Naruszenia „Kodeksu postępowania dostawcy Algeco” można zgłaszać poufnie, klikając poniższy link
http://algeco.ethicspoint.com lub też dzwoniąc na odpowiedni numer telefonu podany poniżej:
Kraj
Austria
Australia
Belgia
Chiny
Czechy
Finlandia
Francja
Niemcy
Węgry
Włochy
Holandia
Nowa Zelandia
Polska
Portugalia
Rumunia
Rosja (Sankt Petersburg)
Rosja (Moskwa)
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Bezpłatny numer telefonu*
0-800-200-288
1-800-139957
0800-1-1991
400-999-4530
800-144-075
0800-9-15946
0800-917075
0800-183-8239
06-800-20808
800-797458
0800-022-9111
000-911
0-0-800-1510052
800-800-128
0808-03-4288
363-2400
363-2400

Rosja (^ oznacza drugi ton 8^10-800-110-1011
wybierania)
Słowenia
704-526-1128
Hiszpania
900-94-1030
Szwecja
020-799-111
Wielka Brytania
0808-234-7287
Stany Zjednoczone
1-855-247-3142
* Po sygnale prosimy wybrać numer kierunkowy, a następnie 844 762 5487.
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