Кодекс поведінки постачальника
Внутрішній Кодекс корпоративної етики HS Timber Group є основоположним для компанії та закладає основи ведення
нашого бізнесу. Він обумовлює основні стандарти поведінки, яких повинні дотримуватись всі наші працівники.
З наших внутрішніх правил ми сформулювали Кодекс поведінки постачальника. Він спрямований на те, щоб передати
наші принципи діловим партнерам по всьому ланцюжку постачання.
1. Чесне ведення бізнесу
Ми закликаємо наших постачальників, завжди вести свій
бізнес відповідно до етичних принципів і діяти
добросовісно; не використовувати та не допускати будьяку форму корупції або відмивання грошей, а також не
пропонувати або приймати хабарі або інші незаконні
заохочення для / від своїх ділових партнерів.
Просимо ділових партнерів не пропонувати подарунків,
цінність яких перевищує символічну вартість, та будь-які
інші особисті блага працівникам компанії HS Timber
Group.
Ми звертаємось з проханням до наших постачальників
діяти в повній відповідності з діючим антимонопольним
законодавством і не брати участь в будь-яких
антиконкурентних домовленостях чи зловживаннях, що
завдають шкоди їх контрагентам.
Сподіваємось на те, що наші постачальники зберігатимуть
в повному обсязі документацію, пов'язану з
взаємовідносинами з нашою компанією та з іншими їх
діловими
партнерами.
Постачальники
повинні
забезпечити належний облік усіх доходів/витрат та
взаєморозрахунків, а також зберігання юридичної і
фінансової документації (сертифікати, страхові поліси,
транспортні документи, накладні тощо).
Закликаємо наших контрагентів дотримуватися чинного
законодавства щодо захисту даних.
2. Охорона навколишнього середовища
Наші постачальники повинні вести господарську
діяльність в першу чергу у повній відповідності із
законодавством
щодо
охорони
навколишнього
середовища. Це, зокрема, стосується законодавства,
щодо природозберігаючого лісокористування та заготівлі
деревини.
Ми просимо наших постачальників застосувати належні
системи адміністративного управління та інтегрувати у
свою виробничу діяльність відповідні екологічні
стандарти та процедури комплексної перевірки.
Закликаємо постачальників забезпечити належну
підготовку своїх працівників щодо екологічних аспектів та
впливу виробництва на навколишнє середовище.

4. Здоров'я та безпека на виробництві
Ми вимагаємо від наших постачальників дотримуватися
діючих законів з охорони праці, забезпечити належні
умови праці та інтегрувати відповідні стандарти охорони
здоров’я та безпеки праці у свою виробничу діяльність.
5. Дотримання принципів Кодексу поведінки
Звертаємось до наших постачальників з проханням при
отриманні запитів щодо виконання та дотримання
Кодексу поведінки постачальника надавати додаткову
інформацію та cприяти детальному аудиту, що
проводитиметься HS Timber Group або третьою стороною.
Будь-яка підозра в повідомленні або порушення
принципів та вимог, передбачених Кодексом поведінки
постачальника, може призвести до перевірки HS Timber
Group і, якщо буде знайдене підтвердження, - до
призупинення співпраці. У разі важких або повторних
випадків недотримання Кодексу HS Timber Group залишає
за собою право повністю припинити всі ділові відносини.
6. Субпідрядники та субпостачальники
Просимо наших партнерів доводити до відома ці
принципи всім подальшим учасникам ланцюга
постачання.
Цей
Кодекс
передається
нашим
постачальникам з метою покращення розуміння двома
сторонами того, як слід ставитись до забезпечення
природозберігаючого та доброчесного ведення бізнесу у
повсякденній господарській діяльності.
7. Повідомлення про порушення
Якщо вам стало відомо про протиправну поведінку або
порушення цього Кодексу поведінки постачальника з
боку наших ділових партнерів або наших працівників,
будь ласка, повідомте нам про це compliance@hs.at

Звертаємось з проханням прийняти принципи, викладені
в цьому документі, та відповідні положення, зазначені у
наших контрактах. Дотримання цих принципів є
важливою складовою
при
відборі
та оцінці
постачальника.

3. Відношення до працівників
Просимо наших постачальників дотримуватися чинного
трудового законодавства (стосовно робочого часу та
оплати праці) щодо своїх працівників та їхнього права на
створення профспілок.
Закликаємо наших партнерів захищати права людини та
ставитися до своїх працівників гідно та з повагою. Ми в
жодному випадку не потерпимо залучення праці дітей,
будь-яку форма рабства, примусової праці чи торгівлю
людьми.
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