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Codul de conduită pentru furnizori, distribuitori şi agenţi
Ne angajăm să ne desfăşurăm activitatea în mod etic şi sustenabil
Noi, reprezentanţii Kemira, ne angajăm să ne desfăşurăm activitatea în mod etic şi sustenabil. Pe lângă
faptul că respectăm legile aplicabile în întreaga organizaţie la nivel global, respectăm ş principiile şi
standardele de etică şi integritate în afaceri recunoscute la nivel internaţional. Kemira a implementat un Cod
de conduită ce se aliniază Principiilor directoare OECD pentru Întreprinderile multinaţionale. Într-o corporaţie
sustenabilă, există un echilibru între performanţa economică, responsabilitatea socială şi impactul asupra
mediului. Considerăm că responsabilitatea corporativă ne face mai competitivi.

Avem grijă de oameni şi de mediu
Noi, reprezentanţii Kemira, nu compromitem siguranţa indiferent de circumstanţă. Bunăstarea angajaţilor
noştri este importantă pentru noi. Depunem toate eforturile pentru a proteja mediul şi oamenii din jurul nostru.

Aşteptăm acelaşi lucru de la furnizorii noştri şi alţi Parteneri de afaceri
Kemira va intra în relaţii de afaceri numai cu furnizori, distribuitori şi agenţi de încredere („Parteneri de
afaceri”), care arată preocupare pentru mediu şi oameni. Atunci când ne alegem Partenerii de afaceri, avem
pretenţia ca aceştia, precum şi partenerii lor de afaceri, să respecte un cod de conduită etică şi sustenabilă
şi să sprijine în mod activ implementarea sferei de influenţă a acestuia.

Avem pretenţia ca Partenerii noştri de afaceri să :
•

Îşi
desfăşoare
integritate
o
o

o
o
o

o

activitatea

cu

Respecte toate legile şi reglementările
aplicabile
Îşi desfăşoare activitatea fără a oferi sau
accepta plăţi de facilitare neadecvate,
stimulente ilegale sau alte beneficii ce ar
putea fi considerate o tentativă de a
influenţa persoanele ce trebuie să ia
decizii
Evite corupţia, mita, frauda şi
escrocarea, sub orice formă
Respecte legile antitrust şi privind
concurenţa neloială
Respecte drepturile de proprietate
intelectuală ale celorlalţi şi să protejeze
informaţiile confidenţiale, proprietare şi
personale
Implementeze sisteme, controale şi
politici care să promoveze respectarea
legilor aplicabile şi aceste principii de
afaceri, inclusiv mecanismele de
instruire, monitorizare şi auditare

•

Respecte drepturile omului şi să ofere
condiţii de muncă adecvate
o

o

o

o

o

o

Trateze angajaţii corect şi cu respect, să
nu îi abuzeze sau să nu aplice corecţii
mentale sau fiice niciodată
Nu facă folosească niciodată forţă de
muncă obligată sau involuntară sau să
nu angajeze minori
Respecte drepturile internaţionale de
muncă recunoscute la nivel internaţional,
inclusiv libertatea de asociere şi
reprezentarea muncitorului
Plătească angajaţilor compensaţii care
să respecte toate legile salariale
aplicabile, inclusiv pe cele referitoare la
salariul minim, ore suplimentare şi
beneficii permise prin lege
Evite orice tip de discriminare pe baza
rasei, culorii, vârstei, sexului, orientării
sexuale, etniei, handicapului, sarcinii,
religiei, afilierii politice, apartenenţei la
un sindicat sau stării civile
Menţină un mediu de lucru sigur şi
sănătos, iar când este cazul să ofere
acces la echipament de protecţie şi
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instructaj de siguranţă pentru toţi
angajaţii

•

Protejaţi mediul
o

o

•

În ceea ce priveşte Partenerii săi de
afaceri, Kemira se obligă:
o

Obţineţi, menţineţi şi actualizaţi în
permanenţă toate autorizaţiile şi
înregistrările de mediu şi respectaţi
toate legile şi reglementările privind
protecţia mediului
Susţineţi politici, procese şi proceduri
eficiente pentru gestionarea şi
reducerea constantă a impactului
asupra mediului
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o
o

o

o

Să selecteze şi să trateze în
permanenţă Partenerii de afaceri în mod
corect şi obiectiv
Să îşi desfăşoare activitatea într-o
manieră etică
Să adere la termenii şi condiţiile
obligaţiilor contractuale convenite şi să
rezolve orice excepţie în timp util
Să se asigure că acreditările de
sustenabilitate ale furnizorilor sunt parte
a procesului de selectare a furnizorilor şi,
acolo unde cazul, că criteriile de
sustenabilitate sunt folosite în acordarea
contractelor
Să caute să se asigure că Partenerii de
afaceri înţeleg şi respectă Codul nostru
de conduită pentru furnizori, distribuitori
şi agenţi.

Pentru informaţii suplimentare, accesaţi www.kemira.com/SCM şi/sau
www.kemira.com/en/corporate-responsibility.
Nu ezitaţi să contactaţi sustainability@kemira.com dacă aveţi întrebări suplimentare sau în cazul în
care doriţi să raportaţi vreo problemă sau un comportament neadecvat potenţial asociat cu Kemira
sau partenerii săi de afaceri.
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