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POLITIKA DODÁVATEĽA VO VZŤAHU K SPOLOČNOSTI
ERFOLG
ERFOLG chce byť atraktívnym a udržateľným obchodným partnerom svojich
dodávateľov a snaží sa o spoľahlivé a spravodlivé vzťahy pri vzájomnom prospechu
ERFOLG aj dodávateľa.

1. ZODPOVEDNÉ OBCHODNÉ POSTUPY
Dodávateľ sa musí pri svojom obchodnom správaní vo všetkých oblastiach zaviazať k
medzinárodne uznávaným správnym a etickým obchodným praktikám. Dodávateľ
musí rešpektovať ľudské práva, prácu, životné prostredie a boj proti korupcii bez ohľadu
na to, kde pôsobí.

2. ĽUDSKÉ PRÁVA
Dodávateľ musí podporovať a rešpektovať ochranu medzinárodne deklarovaných
ľudských práv. Dodávateľ nesmie tolerovať ani sa snažiť ťažiť z akejkoľvek formy
povinnej, nútenej alebo detskej práce alebo akéhokoľvek iného porušenia ľudských
práv, bez ohľadu na to, kde pôsobí, a dodávateľ musí očakávať to isté od svojich
dodávateľov, dodávateľov, agentov a iných obchodných partnerov. Dodávateľ musí so
svojimi zamestnancami zaobchádzať spravodlivo a rovnako bez ohľadu na ich etnický
pôvod, národnosť, náboženstvo, politické názory, pohlavie, sexuálnu orientáciu alebo
vek. Dodávateľ nesmie tolerovať žiadnu formu obťažovania alebo diskriminácie.

3. ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ
Dodávateľ sa musí zaviazať poskytovať bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre
všetkých zamestnancov, dodávateľov a ostatných, ktorí preň pracujú. Zamestnanci
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dodávateľa musia poznať a dodržiavať zdravotné a bezpečnostné pravidlá a postupy
vo svojej pracovnej oblasti.

4. ANTIKORUPCIA
Dodávateľ nesmie priamo ani nepriamo ponúkať, sľubovať,, schvaľovať alebo vyplácať
finančné alebo iné výhody, vrátane platieb za zvýhodnenie agentom, zákazníkom,
dodávateľom, iným obchodným partnerom alebo vládnym úradníkom, o ktorých by sa
mohlo usudzovať, že neoprávnene ovplyvňujú rozhodovanie kdekoľvek vo svete.
Dodávateľ tiež nesmie priamo alebo nepriamo požadovať alebo akceptovať takéto
výhody.

5. KONFLIKT ZÁUJMOV
Dodávateľ sa musí počas splupráce so spoločnosťou ERFOLG a jej zákazníkmi vyhnúť
akýmkoľvek konfliktom záujmov a musí okamžite oznámiť akýkoľvek možný alebo
zjavný konflikt spoločnosti ERFOLG.

6. OBCHODNÉ TAJOMSTVO A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
Dodávateľ môže získať od spoločnosti ERFOLG určité obchodné, technické, finančné a
prevádzkové informácie a know-how týkajúce sa jeho podnikania, zariadení, výrobkov,
techník a procesov v priebehu obchodného vzťahu medzi spločnosťou ERFOLG a
Dodávateľom. , Dodávateľ uznáva vlastnícky a dôverný charakter dôverných informácií
a zaväzuje sa preto prísne zachovávať dôverné informácie, ktoré mu boli poskytnuté
spoločnosťou ERFOLG, priamo alebo nepriamo, ústne, písomne alebo akýmkoľvek
iným spôsobom, ako aj všetky na nich založené vedomosti, či už označené ako dôverné.
alebo nie, a podniknú všetky primerané preventívne opatrenia, aby zabránili tomu, aby
sa celkom alebo čiastočne dostali k tretím stranám.
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7. PRAKTIKY SPRAVODLIVEJ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE
Dodávateľ musí spravodlivo súťažiť a riadiť sa všetkými platnými zákonmi a predpismi
o hospodárskej súťaži, kdekoľvek pôsobí. Všetci zamestnanci dodávateľa musia
zabezpečiť, aby rozumeli a dodržiavali zákony a pravidlá hospodárskej súťaže platné
pri ich práci
.

8. OCHRANA SÚKROMIA
Dodávateľ sa musí zaviazať dodržiavať zákony a nariadenia o ochrane súkromia a
údajov a rešpektovať súkromie svojich zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Dodávateľ sa musí zaviazať znižovať svoj vplyv na životné prostredie a dosah svojej
prevádzkovej zodpovednosti a musí mať všetky potrebné environmentálne povolenia.
Dodávateľ by mal mať zavedený systém environmentálneho manažérstva podľa zásad
noriem noriem environmentálneho manažérstva ISO 14001 alebo podobných noriem.

10.

SÚLAD SO ZÁKONMI A PRÁVNYMI PREDPISMI

Dodávateľ musí plne dodržiavať všetky príslušné zákony a predpisy v krajinách, v
ktorých pôsobí.
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11. SÚLAD S TOUTO POLITIKOU
Dodávateľ musí monitorovať súlad s touto politikou, identifikovať všetky oblasti svojho
obchodného správania, ktoré nemusia byť v súlade s touto politikou, a bezodkladne
naplánovať a implementovať zlepšenia na dosiahnutie súladu.

12.

SPRÁVA SPOLOČNOSTI ERFOLG

Na žiadosť spoločnosti ERFOLG musí dodávateľ poskytnúť správu o stave súladu s
touto politikou a súvisiacimi zlepšovacími opatreniami a poskytnúť súvisiace podporné
informácie, ktoré môže požadovať spoločnosť ERFOLG.

