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DODÁVATEĽSKÝ
ETICKÝ KÓDEX

NAŠE
HODNOTY

AGILITA

NADŠENIE

PRECÍZNOSŤ

REŠPEKT

NAŠE
ZÁVÄZKY
—

Spoločnosť Lyreco od jej založenia, v roku 1926, poháňajú vpred jej
hodnoty precíznosť, nadšenie, rešpekt a agilita. Tieto hodnoty sú našou
silnou stránkou a robia z nás dôveryhodného partnera, pričom ich s nami
zdieľajú aj všetci naši zamestnanci. Rešpektovanie týchto hodnôt je pre
nás samozrejmosťou, povinnosťou a záväzkom.
Zásady integrity, neutrálnosti, spravodlivosti, rovnosti a dodržiavania
predpisov vždy vedú naše správanie a rozhodnutia. A to vo vzťahu ku
všetkým našim zamestnancom a partnerom,ako i pri všetkých našich
činnostiach vo všetkých krajinách, kde pôsobíme. Tieto usmerňujúce
zásady ďalej potvrdzuje etický kódex, ktorý platí pre všetky obchodné
jednotky spoločnosti Lyreco.
V rámci tohto záväzku by sme chceli našim dodávateľom pripomenúť
etický kódex, ktorý sme pre nich vytvorili a ktorý obsahuje minimálne
požiadavky, ktoré musia pri práci so spoločnosťou Lyreco spĺňať, pokiaľ
ide o etické a profesionálne správanie.
Od našich dodávateľov očakávame, že budú rešpektovať rovnaké etické
požiadavky a svoje činnosti vykonávať v súlade s týmto dodávateľským
etickým kódexom. Tiež očakávame, že si zavedú zásady a postupy
nevyhnutné na dodržiavanie platných právnych predpisov a nariadení a
zaistia dodržiavanie týchto záväzkov aj zo strany svojich partnerov.
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ÚČEL
DODÁVATEĽSKÉHO
ÚČEL
ETICKÉHO KÓDEXU
—
Dodávateľský etický kódex je
podmienkou
spolupráce so
spoločnosťou Lyreco. Súlad s
ním je jedným z hodnotiacich a
referenčných kritérií spoločnosti
Lyreco. Žiadnym spôsobom
neovplyvňuje
ani
nemení
podmienky
akýchkoľvek
existujúcich zmlúv.
Okrem toho nenahrádza platné
právne predpisy ani nariadenia
platné v rôznych krajinách, ktoré
sa na ne vzťahujú. V prípade
akéhokoľvek
rozporu
medzi
platnými právnymi predpismi a
týmto
dodávateľským
etickým
kódexom sa uplatní najprísnejšie
ustanovenie.
Našim dodávateľom odporúčame,
aby si ho prečítali a zabezpečili
jeho plné rešpektovanie. Práve
zdielaním rovnakých záväzkov
dokážeme spolu presadzovať
etické správanie pri podnikaní a
zaručiť SKVELÝ PRACOVNÝ DEŇ
PRE VŠETKÝCH.

A
GREAT
WORKING
DAY.
DELIVERED.

DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH
PREDPISOV A NARIADENÍ
—

Naši dodávatelia musia za každých okolností dodržiavať platné právne predpisy
a nariadenia, či už medzinárodné, európske a/alebo miestne, týkajúce sa ich
činností, produktov, služieb a krajín, v ktorých pôsobia. Spoločnosť Lyreco
netoleruje žiadne sporné postupy.
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ĽUDSKÉ PRÁVA
—
Spoločnosť Lyreco sa ako signatár iniciatívy OSN Global Compact od roku
2004 zaviazala podporovať ľudské práva a propagovať sociálne
zodpovedný prístup v súlade so zásadami iniciatívy OSN Global Compact,
ako aj s Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce (MOP), Dohovorom
OSN o právach dieťaťa a smernicami OECD pre nadnárodné podniky.
Od našich dodávateľov vyžadujeme, aby sa ku každému správali dôstojne a s
rešpektom, podporovali diverzitu a rovnosť príležitostí a vytvárali etickú a
inkluzívnu kultúru. Konkrétne sa musia zaviazať bojovať proti všetkým
formám nútených alebo povinných prác, využívaniu detskej práce,
diskriminácii v zamestnaní alebo povolaní a zdržať sa spolupráce s
partnermi, ktorí takéto postupy uplatňujú alebo podporujú.

PRACOVNÉ PODMIENKY
—
Naši dodávatelia musia zabezpečiť pracovné prostredie, ktoré je v súlade s
platnými právnymi predpismi, zdravé a bezpečné, bez akejkoľvek formy
zastrašovania, obťažovania alebo diskriminácie a ktoré podporuje sociálny
dialóg.

Dodržiavanie sociálnych právnych predpisov a nariadení
Od našich dodávateľov vyžadujeme, aby dodržiavali sociálne právne predpisy a
nariadenia platné v každej krajine, v ktorej pôsobia, konkrétne v súvislosti s
maximálnym denným pracovným časom, mzdou a výhodami, minimálnym vekom
a rešpektovaním súkromia.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Naši dodávatelia musia zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie
na všetkých svojich pracoviskách. Tento záväzok musí zahŕňať najprísnejšie
dodržiavanie platných právnych predpisov, nariadení a noriem v súvislosti s
bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, školenia a zvyšovanie informovanosti
všetkých zamestnancov, ako aj zavádzanie všetkých potrebných opatrení na
predchádzanie pracovným úrazom a ochoreniam a boj proti nim.

Obťažovanie a diskriminácia
Naši dodávatelia musia umožniť všetkým pracovať dôstojne, úctivo a
profesionálne, bez strachu z obťažovania alebo zastrašovania. Rovnako musia
zabezpečiť rovnosť prístupu k zamestnaniu, odbornej príprave a povýšeniu
bez diskriminácie.

Sociálny dialóg
Dodávatelia musia uznať a rešpektovať právo pracovníkov uplatňovať slobodu
združovania sa, vrátane práva vstúpiť alebo nevstúpiť do akéhokoľvek
odborového zväzu podľa vlastného výberu a kolektívne vyjednávať.
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
—

V Lyreco je zodpovednosťou
všetkých zamestnancov, aby pri
svojich každodenných aktivitách
zohľadňovali životné prostredie
a udržateľný rozvoj.

Uvedomujeme si, že prijatie
opatrení na ochranu našej planéty
a zníženie našej environmentálnej
stopy si vyžaduje angažovanosť
každého..
Preto dbáme na to, aby sme
spolupracovali s dodávateľmi,
ktorí dodržiavajú príslušné právne
predpisy a nariadenia všade, kde
pôsobia,
no
predovšetkým
zdieľajú naše obavy a záväzok na
stále
udržateľnejšie
a
zodpovednejšie postupy, produkty
a riešenia
a ktorí ponúkajú programy inovácií a
neustále zlepšovania.

KVALITA
KVALITA
PRODUKTOV A
PRODUKTOV
SLUŽIEB
A
SLUŽIEB
—
Spoločnosť Lyreco dôsledne
dohliada, aby všetky produkty
a služby ponúkané svojim
zákazníkom spĺňali najvyššie
štandardy kvality a bezpečnosti.
Od
našich
dodávateľov
vyžadujeme, aby s nami túto
ambíciu zdieľali a snažili sa
poskytovať vynikajúce produkty a
služby, prísne dodržiavali platné
právne predpisy a nariadenia,
okamžite
oznámili
akékoľvek
problémy týkajúce sa kvality
a bezpečnosti svojich produktov
a služieb a zaviedli všetky
primerané nápravné, paliatívne
či zmierňujúce opatrenia po
konzultácii so spoločnosťou
Lyreco.
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INTEGRITA
PODNIKANIA
—
Naši
dodávatelia
musia
každý deň konať bezúhonne
a prijať potrebné opatrenia
na
odstránenie sporného
správania s cieľom
vybudovať a udržať si
transparentnosť a dôveru v
rámci svojich obchodných
vzťahov.

Korupcia a ilegálny obchod
Spoločnosť
Lyreco
prijala
zásadu nulovej tolerancie, pokiaľ
ide o korupciu a ilegálne
obchodovanie a očakáva rovnakú
úroveň požiadaviek aj od svojich
dodávateľov.
Dodávateľom sa zakazuje priamo
alebo nepriamo poskytovať,
ponúkať,
sľubovať
alebo
požadovať
finančnú
čiastku
alebo iný hodnotný predmet, za
účelom ovplyvňovania či už
verejného
činiteľa
alebo
zamestnanca
súkromnej
spoločnosti, vrátane spoločnosti
Lyreco,
prípadne
získania
neprimeranej výhody. Zákaz platí
aj pre úplatky za rýchle
vybavenie.
Od
našich
dodávateľov
vyžadujeme prísne dodržiavanie
platných
protikorupčných
nariadení a vykonávanie všetkých
primeraných náležitých kontrol,
aby odhalili prípadnú korupciu a
ilegálny obchod vo svojich
obchodných
vzťahoch
a
predchádzali im.

Podvod
Naši dodávatelia sa nesmú snažiť
získať žiadnu výhodu prostredníctvom
podvodných
postupov
alebo
povolením takýchto postupov niekomu
inému.
Naši dodávatelia si musia viesť presné
účtovníctvo bez akejkoľvek úpravy
zadaných údajov s cieľom zatajiť alebo
skresliť
výšku
zaznamenaných
transakcií.

Spravodlivá súťaž
Naši dodávatelia musia dodržiavať všetky
platné právne predpisy a nariadenia o
hospodárskej súťaži a musia sa zdržať
akýchkoľvek postupov, ktoré by voľnú
súťaž obmedzovali, narúšali alebo jej
bránili.
Konflikty záujmov
Od našich dodávateľov sa vyžaduje, aby
sa počas trvania ich obchodného vzťahu
so spoločnosťou Lyreco vyhýbali
akýmkoľvek konfliktom záujmov alebo
akýmkoľvek situáciám, ktoré by mohli
vyvolať dojem konfliktu záujmov.
Rovnako musia informovať spoločnosť
Lyreco, keď dôjde k situácii, ktorá by
mohla viesť ku konfliktu záujmov medzi
nimi a spoločnosťou Lyreco.

Dary a pozvania
Spoločnosť Lyreco prijala prísne
zásady týkajúce sa darov a
pozvaní, keďže predstavujú riziko
nevhodného ovplyvňovania.
Z tohto dôvodu žiadame našich
dodávateľov, aby sa zdržali
ponúkania alebo prijímania,
najmä v kontexte obchodných
vzťahov
so
spoločnosťou
Lyreco,
akejkoľvek
formy
žiadostí, darov alebo pozvánok,
ktorých cieľom je ovplyvnenie
správania alebo rozhodnutia
príjemcu.
Naši
dodávatelia
musia pred každou ponukou
alebo prijatím zabezpečiť, že
dary a pozvania neporušujú
interné pravidlá a zásady
príjemcu ani príslušné právne
predpisy a nariadenia.
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DÔVERNOSŤ A OCHRANA ÚDAJOV
—
Spoločnosť Lyreco sa zaväzuje spracúvať a chrániť citlivé informácie o našich
obchodných partneroch, či už ide o dôverné informácie alebo osobné údaje, v
súlade s platnými nariadeniami, internými zásadami spoločnosti Lyreco a
zmluvnými záväzkami.
Naši dodávatelia sú povinní prijať všetky nevyhnutné opatrenia na zaistenie
primeraného spracovania a ochrany informácií a údajov získaných v rámci
obchodného vzťahu so spoločnosťou Lyreco, najmä pokiaľ ide o dôverné
alebo osobné informácie a údaje. Naši dodávatelia majú zakázané používať
tieto informácie a údaje mimo rámec, pre ktorý boli poskytnuté, ani ich
poskytnúť tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka
informácií alebo údajov.
Dodávatelia musia chrániť všetky takéto informácie a údaje pred
neoprávneným prístupom, zničením, zneužitím, pozmeňovaním a
zverejnením
pomocou
primeraných
fyzických
a
elektronických
bezpečnostných postupov a spĺňať právne predpisy o ochrane údajov.

MEDZINÁRODNÉ VÝMENY
—
Naši dodávatelia musia dodržiavať platné medzinárodné obmedzenia
a sankcie, ako aj právne predpisy a nariadenia týkajúce sa dovozu a
vývozu produktov alebo služieb, ktoré poskytujú. Predovšetkým, musia
prijať všetky nevyhnutné kroky, aby sa vyhli vystaveniu seba alebo
spoločnosti Lyreco sankciám zo strany národných alebo
medzinárodných orgánov.
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OVEROVANIE A
AUDIT
—
Spoločnosť Lyreco si vyhradzuje právo,
priamo alebo prostredníctvom externej
spoločnosti alebo organizácie
poverenej spoločnosťou Lyreco,
kontrolovať ich činnosť a vykonávať
audit na overenie dodržiavania
ustanovení tohto dodávateľského
etického kódexu.Naši dodávatelia
poskytnú na požiadanie všetky
nevyhnutné informácie a dokumentáciu.

NEDODRŽIAVANIE
DODÁVATEĽSKÉHO
ETICKÉHO KÓDEXU
—
Ak sa Lyreco domnieva, že dodávateľ
nedodržiava požiadavky tohto
dodávateľského etického kódexu,
môže požiadať dotyčného dodávateľa
o okamžité zavedenie potrebných
nápravných, paliatívnych alebo
zmiernňujúcich opatrení po konzultácii
so spoločnosťou Lyreco alebo
dokonca pozastaviť alebo ukončiť
svoj vzťah s dodávateľom bez toho,
aby bolo dotknuté akékoľvek iné právo
alebo zdroje, ktoré môže spoločnosti
Lyreco mať.

Oznámte svoju obavu
Naším cieľom je predchádzať
prípadným etickým porušeniam a
odhaľovať ich, aby mohla spoločnosť
Lyreco prijať príslušné opatrenia na
nápravu situácie.
Ak si dodávateľ v súvislosti s jeho
obchodným vzťahom so spoločnosťou
Lyreco všimne akékoľvek správanie
alebo situáciu v rozpore s etickými
zásadami definovanými spoločnosťou
Lyreco, môže to v dobrej viere oznámiť
finančnému riaditeľovi, ako kontaktnej
osobe spoločnosti Lyreco alebo
prostredníctvom systému na
oznamovanie nekalých praktík Oznámte
svoju obavu (z anglického Raise your
concern), ktorý je k dispozícii na
firemnej webovej stránke spoločnosti
Lyreco alebo priamo na nasledujúcej
https://lyreco.whispli.com/pages/raiseyourconcern-sk
adrese:

Dodávatelia, ktorí spolupracujú alebo chcú spolupracovať so spoločnosťou Lyreco,
potvrdzujú, že dostali, prečítali si, pochopili a dodržiavajú požiadavky uvedené v
tomto dodávateľskom etickom kódexe. Osoba, ktorej podpis je uvedený nižšie,
zaručuje, že je riadne oprávnená na podpis tohto dodávateľského etického kódexu v
mene nižšie uvedeného dodávateľa.
Dodávateľ:
Meno:
Krstné meno:

Pozícia:
Dátum: . .

Podpis

(ktorý predchádza potvrdenie o prečítaní a schválení)

Pečiatka
spoločnosti
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