Кодекс на поведение на доставчика
Въведение
Настоящият Кодекс на поведение на
доставчика има за цел да гарантира, че
нашите доставчици, изпълнители, консултанти
и бизнес сътрудници („Бизнес партньори“)
споделят и насърчават основните ценности на
Стомана Инженеринг АД по отношение на
бизнес етиката и принципите за устойчивост.
Стомана Инженеринг АД изисква от своите
бизнес партньори да спазват всички принципи
в този Кодекс за поведение на доставчика и
съответно да насърчават прилагането на тези
принципи в рамките на собствената си верига
на доставки.
Очаква се бизнес партньорите да се съгласят
с оценяването на тяхната ефективност по
въпросите на устойчивостта, като например
тяхното екологично, социално и етично
представяне, извършено от Дружеството или
от трети страни, свързани с него. Участието на
бизнес партньорите в оценяването на
устойчивостта се счита за съществено за
бизнес отношенията със Стомана Инженеринг
АД, тъй като от всички наши бизнес партньори
се очаква прилагането на стабилни практики
за устойчивост.

1. Бизнес етика и борба с корупцията
Съответствие

Бизнес партньорите са длъжни да спазват
всички
приложими
местни
закони
и
разпоредби, действащи във всички държави,
в които оперират. Бизнес партньорите трябва
да имат официална система за установяване
на правила и показатели, водене на записи и
предприемане на коригиращи действия, в
случай на законови нарушения или нарушения
на този Кодекс, одобрени от ръководството на
Доставчика. Бизнес партньорите по всяко
време и при поискване от Стомана
Инженеринг
АД
могат
да
разкриват
информация и показатели за ефективност за
бизнес
дейностите,
труда,
здравето,
безопасността и екологичните практики.

Бизнес почтеност

От бизнес партньорите се изисква да се
придържат към най-висок стандарт на етично
поведение във всеки аспект на своя бизнес,
включитващ
взаимоотношения,
практики,
снабдяване и операции, и да не участват в
каквито и да е форми на корупционни
практики, включително, но не само, изнудване,
измами, подкуп и пране на пари.

Неправомерни действия

Бизнес партньорите са длъжни да избягват
поведение или действия, които биха били
престъпление съгласно всички приложими
закони, свързани с корупцията и подкупите.

Честен бизнес и конкуренция

Бизнес партньорите на Стомана Инженеринг
АД са длъжни да извършват стопанската си
дейност в съответствие с всички приложими
закони и разпоредби за антитръстовата
политика, конкуренцията и честната търговска
практика.

Забрана за неправомерно предимство

Бизнес партньорите на Стомана Инженеринг
АД не трябва да предлагат или приемат
подкупи или други начини за получаване на
неоснователно
или
неправомерно
предимство.

2. Труд и права на човека
Равни възможности

От
бизнес
партньорите
на
Стомана
Инженеринг АД се очаква да осигурят
равенство на възможностите и еднакъв
подход, както и да не прилагат каквато и да е
форма на дискриминация при наемане на
работа и в трудовите практики по отношение
на раса, цвят на кожата, религия, пол,
сексуална ориентация, възраст, физически
възможности,
здравословно
състояние,
политическо мнение, националност, социален
или етнически произход, членство в съюз или
семейно положение.

Детски и принудителен труд

Стомана Инженеринг АД очаква от бизнес
партньорите си да забранят детския труд.
Бизнес партньорите са длъжни да наемат
само
работници,
които
отговарят
на
съответното
приложимо
изискване
за
минимална възраст в държавата на дейност.
Стомана Инженеринг АД изисква от своите
бизнес партньори да отхвърлят всяка форма
на принудителен или задължителен труд.

Тормоз

Бизнес партньорите са длъжни да се отнасят
към служителите с достойнство, равенство и
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уважение, и да не допускат тормоз или
дискриминация.

Безопасни условия на труд

Бизнес партньорите следва да осигуряват
здравословна, безопасна и сигурна работна
среда
за
своите
служители.
Бизнес
партньорите са длъжни да поддържат
система, обхващаща целия персонал за
докладване на инциденти в областта на
здравето и безопасността, както и система за
разследване, проследяване и управление на
такива записи. От бизнес партньорите се
изисква да спазват всички приложими закони и
разпоредби в областта на здравето и
безопасността и да прилагат, когато е
необходимо, планове за коригиращи действия,
за да намалят рисковете, да осигурят
необходимото медицинско лечение и да
улеснят връщането на работниците на работа.

Работно време, заплати и обезщетения

Бизнес
партньорите
спазват
всички
приложими закони по отношение на работното
време,
заплатите
и
обезщетенията.
Извънредният
труд
се
компенсира
с
действащите ставки за извънреден труд.

Свобода на сдружаване и колективно
договаряне

От бизнес партньорите се очаква да признаят
и зачитат правото на служителите да се
присъединяват или да не се присъединяват
към профсъюзи, асоциации или други законни
организации и да спазват всички приложими
местни и национални закони.

Конфликтни минерали

Очаква
се
бизнес
партньорите
да
предприемат мерки, за да гарантират, че не
използват
(произвеждат
или
набавят)
минерали / суровини, които се считат за
конфликтни суровини. При поискване, бизнес
партньорите ще предоставят информация за
страната
на
произход
за
изброените
минерали.

3. Опазване на околната среда
Лицензи и разрешения

Бизнес партньорите са длъжни да бъдат в
съотвотствие с всички необходими екологични
разрешителни, одобрения и регистрации и да
спазват
експлоатационните
отчетни
изисквания на такива разрешителни.

Превенция на замърсяването,
потребление на ресурси и управление
на отпадъците

Стомана Инженеринг АД очаква от бизнес
партньорите
си
да
правят
постоянни
подобрения по отношение на емисиите в
околната среда и управлението на енергията и
ресурсите. Бизнес партньорите следва да
прилагат и демонстрират разумни мерки за
предотвратяване
на
замърсяването
и
минимизиране генерирането на твърди
отпадъци, отпадъчни води и емисии във
въздуха.

Емисии на парникови газове и
консумация на енергия

Стомана Инженеринг АД очаква от бизнес
партньорите си да търсят икономически
ефективни методи за подобряване на
енергийната ефективност и за минимизиране
на потреблението на енергия и емисиите на
парникови газове.

Ограничения
продукта

за

съдържанието

на

Бизнес партньорите са длъжни да спазват
всички приложими закони, разпоредби относно
забраната или ограничаването на специфични
вещества, включително етикетиране за
рециклиране и изхвърляне, напр. регламент
REACH, ограничения RoHS, маркировка CE и
др.

4. Защита на личните данни
Бизнес партньорите са длъжни да защитават
личните данни и да предприемат съответните
мерки съгласно разпоредбите на Общия
регламент за защита на данните 679/2016 на
Европейския съюз и националния закон за
прилагане. С цел привеждане в съответствие
с международните стандарти и най-добрите
практики, бизнес партньорите трябва да
установят строги процедури за защита на
личните данни в целия спектър от своите
дейности.
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Валидност на Кодекса за поведение

Стомана Инженеринг АД си запазва правото
да променя обосновано изискванията на този
Кодекс за поведение на доставчика поради
промени в Кодекса за поведение и бизнес
етиката на Компанията. В такъв случай,
Стомана Инженеринг АД ще информира
своите бизнес партньори и ще очаква от тях
да приемат тези обосновани промени.

