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FIRMA DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NA
CAŁYM ŚWIECIE (RAZEM ZWANE „DIEBOLD NIXDORF”) ZOBOWIĄZANE SĄ DO
PRZESTRZEGANIA
NAJWYŻSZYCH
NORM
ETYCZNYCH,
SPOŁECZNYCH
I
ŚRODOWISKOWYCH,
ZGODNIE
Z
KODEKSEM
ETYKI
W BIZNESIE FIRMY DIEBOLD NIXDORF ORAZ NINIEJSZYM KODEKSEM POSTĘPOWANIA
DLA DOSTAWCÓW („KODEKS”). WSZYSCY DOSTAWCY FIRMY DIEBOLD NIXDORF ORAZ
ICH DOSTAWCY (KAŻDORAZOWO NAZYWANI „DOSTAWCAMI”) MUSZĄ PODZIELAĆ TO
ZOBOWIĄZANIE.
Od Dostawców oczekuje się przestrzegania obowiązujących przepisów prawa,
w tym przepisów antykorupcyjnych, na całym świecie; promowania różnorodności
i dobrego obywatelstwa korporacyjnego; spełniania i wykraczania poza normy
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, poszanowania praw człowieka;
wspierania zrównoważonego i przejrzystego łańcucha dostaw, w tym odpowiedzialnych
praktyk
z
zakresu
pozyskiwania
minerałów;
oraz
korzystania
z systemów zarządzania i procesów niezbędnych do umożliwienia zachowania zgodności z
niniejszym Kodeksem. Nieprzestrzeganie przez Dostawcę niniejszego Kodeksu zagraża
relacjom biznesowym Dostawcy z firmą Diebold Nixdorf i może doprowadzić do zakończenia
współpracy.
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PRACA I PRAWA CZŁOWIEKA

MINERAŁY Z REJONÓW
OBJĘTYCH KONFLIKTAMI



Dostawca musi traktować swoich pracowników i partnerów
z godnością i szacunkiem.



Dostawca nie może brać udziału w handlu ludźmi, niewolnictwie,
przymuszaniu do pracy dzieci ani żadnej innej formie przymuszania
do pracy.



Minerały z rejonów objętych konfliktami to koltan (ruda tantalu),
kasyteryt (ruda cyny), złoto, wolframit (ruda wolframu), a także ich
pochodne (tantal, cyna, wolfram i złoto).



Dostawca nie może uczestniczyć w żadnej naruszającej prawo formie
dyskryminacji lub prześladowania w miejscu pracy ani nie może
zachęcać do takich działań. Firma Diebold Nixdorf nie toleruje
zachowań, które mogłyby prześladować innych bądź zakłócać im
możliwość wykonywania pracy.





Pracownicy i partnerzy Dostawcy nie mogą posiadać, zażywać,
rozprowadzać ani sprzedawać narkotyków na terenie firmy Diebold
Nixdorf, ani wykonywać swojej pracy pod wpływem narkotyków lub
alkoholu.

Celem firmy Diebold Nixdorf jest wyeliminowanie ze swojego
łańcucha dostaw minerałów z rejonów objętych konfliktami, które
mogą bezpośrednio lub pośrednio finansować grupy zbrojne
w Demokratycznej Republice Konga i krajach sąsiednich bądź
przynosić im inne korzyści. Firma Diebold Nixdorf oczekuje od swoich
Dostawców podzielania tego celu.



Diebold Nixdorf przeprowadza analizy due diligence swojego
łańcucha dostaw, aby zwiększać przejrzystość i identyfikować kraje,
huty bądź rafinerów dostarczających minerały z rejonów objętych
konfliktami, które mogłyby być wykorzystane w produktach firmy.
Dostawcy muszą uczestniczyć w procesach analiz due diligence firmy
Diebold Nixdorf i na żądanie przedstawiać kompletne
i dokładne informacje. Dostawcy muszą przeprowadzać analogiczne
analizy w swoich łańcuchach dostaw.

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY ORAZ
OCHRONA ŚRODOWISKA


Dostawcy muszą podejmować działania mające na celu ograniczanie
produkcji odpadów, zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska,
promowanie recyklingu oraz dbanie o zasoby naturalne.



Dostawca musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy
wszystkim pracownikom i partnerom, w tym gotowość na wypadek
sytuacji wyjątkowej, a także higienę w miejscu pracy, zabezpieczenia
maszyn itp.



Dostawca musi przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
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ZAPOBIEGANIE KORUPCJI


Dostawcy mają zakaz bezpośredniego i pośredniego przekazywania
jakiejkolwiek wartości majątkowej osobom, podmiotom, urzędnikom
państwowym, agencjom rządowym oraz jakimkolwiek innym
stronom trzecim, aby:
o

o

Uzyskać lub zatrzymać relację biznesową bądź
w niewłaściwy sposób wpłynąć na podejmowane działania
czy decyzje; oraz

PODARUNKI I ROZRYWKA


Okazjonalnie pracownicy Diebold Nixdorf mogą przyjmować
podarunki, skromne propozycje rozrywki lub inne uprzejmości
biznesowe, ale wyłącznie wtedy, gdy wiążą się one z uzasadnionym
celem biznesowym.



Następujące sytuacje nie wiążą się z żadnym celem biznesowym i są
wyraźnie zabronione:
o Wręczanie podarunku, formy rozrywki lub zapewnianie
preferencyjnego traktowania z zamiarem wpłynięcia na
obiektywność pracownika lub partnera firmy Diebold Nixdorf
przy podejmowaniu decyzji;
o Oferowanie podarunków, form rozrywki lub preferencyjnego
traktowania, będąc jednocześnie zaangażowanym w bieżący
proces podejmowania decyzji zakupowych lub umownych z
Diebold Nixdorf (np. RFI, RFQ, RFP czy RFS);
o Wręczanie gotówki, w tym kart podarunkowych bądź
certyfikatów;
o Oferowanie
ekstrawaganckich,
wystawnych
zajęć
rekreacyjnych, podróży lub zakwaterowania.
Pracownicy firmy Diebold Nixdorf nie mogą zabiegać o podarunki,
rozrywkę ani inne formy wdzięczności od Dostawcy.

Uzyskać nienależną przewagę biznesową.



Dostawcy muszą unikać praktyk korupcyjnych i przestrzegać
przepisów prawa antykorupcyjnego, w tym między innymi
amerykańskiej
ustawy
o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices
Act, FCPA).



Dostawcy muszą upewniać się, że wszystkie faktury i inne
sprawozdania finansowe dostarczane firmie Diebold Nixdorf są
dokładne i przejrzyste; Dostawcy nie mogą ukrywać, fałszować,
zatajać ani w żaden sposób maskować transakcji lub wniosków
o zapłatę.

KONFLIKTY INTERESÓW


Konflikt interesów powstaje w sytuacji, gdy osobiste interesy lub
działania kolidują lub wydają się kolidować z najlepszym interesem
firmy Diebold Nixdorf lub organizacji Dostawcy.



Dostawca ma obowiązek ujawnienia firmie Diebold Nixdorf wszelkich
faktycznych lub potencjalnych konfliktów interesów dotyczących
jego współpracy z firmą Diebold Nixdorf. Jeśli kierownictwo firmy
Diebold Nixdorf zatwierdzi faktyczny lub potencjalny konflikt
interesów, taka decyzja musi być odpowiednio udokumentowana.




Dostawca nie może oferować możliwości nabycia produktów, usług
lub udziałów finansowych pracownikom firmy Diebold Nixdorf na
warunkach innych niż obowiązujące dla wszystkich pozostałych
pracowników firmy Diebold Nixdorf.



Dostawcy nie mogą przekazywać podarunków, form rozrywki ani
podróży w imieniu firmy Diebold Nixdorf w związku z próbą uzyskania
lub utrzymania relacji biznesowej dla firmy Diebold Nixdorf.
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PRYWATNOŚĆ DANYCH




Podczas przetwarzania danych osobowych podmiotów, z którymi
Dostawcy prowadzą interesy, w tym dostawców, klientów czy
pracowników,
Dostawcy
muszą
przestrzegać
wszelkich
obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji w zakresie
prywatności danych.
W szczególności Dostawcy muszą przetwarzać tylko minimalne ilości
danych osobowych niezbędne do realizacji zobowiązań względem
firmy Diebold Nixdorf i wyłącznie w celach określonych
w umowie zawartej z firmą Diebold Nixdorf. Dostawcy muszą zawsze
zapewniać poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.

DOKŁADNOŚĆ
DOKUMENTACJI
BIZNESOWEJ


Dostawcy muszą prowadzić dokładne księgi i dokumenty, które będą
odzwierciedlać faktyczne, zgodne z prawem transakcje
i płatności. Tworzenie fałszywych, niedokładnych, niekompletnych
lub wprowadzających w błąd dokumentów jest surowo zabronione.



Wszelkie księgi i dokumenty finansowe muszą być zgodne z ogólnie
przyjętymi zasadami księgowości.



Dokumenty muszą być zrozumiałe i przejrzyste.

KONKURENCJA, WŁASNOŚĆ
INTELEKTUALNA
I INFORMACJE POUFNE


Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów
prawa
w
zakresie
uczciwej
konkurencji
i zakazu praktyk monopolistycznych.



Udostępnianie informacji poufnych musi być zgodne z zapisami
umowy o zachowaniu poufności zawartej pomiędzy firmą Diebold
Nixdorf a Dostawcą. Wszelkie przypadki udostępniania informacji
poufnych muszą być ograniczone do celów wypełnienia warunków
umownych.



Dostawca nie może udostępniać treści firmy Diebold Nixdorf
stanowiących własność intelektualną, informacji poufnych ani
żadnych innych informacji zastrzeżonych, do których uzyska dostęp,
żadnym stronom trzecim (w tym informacji opracowanych przez
Dostawcę oraz informacji dotyczących produktów, klientów, cen,
kosztów, know-how, strategii, programów, procesów i praktyk).



Dostawca nie może ujawniać istotnych, niepublicznych informacji ani
handlować papierami wartościowymi firmy Diebold Nixdorf
w oparciu o takie istotne informacje niepubliczne.
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HANDEL, IMPORT
I EKSPORT


Dostawca musi przestrzegać litery i ducha wszelkich przepisów
dotyczących importu, eksportu, ceł, sankcji, embarg, bojkotów
i innych przepisów handlowych.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA


Dostawca musi utrzymywać systemy i procesy zarządzania
niezbędne do umożliwienia przestrzegania obowiązujących
przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Kodeksu, w tym
szkolenia, monitoring, prowadzenie dokumentacji i raportowanie.

ZASOBY FIRMY DIEBOLD
NIXDORF
Aby uzyskać poradę lub zgłosić potencjalne naruszenie niniejszego
Kodeksu, Dostawcy mogą kontaktować się ze swoim menedżerem ds.
pozyskiwania w firmie Diebold Nixdorf, z zespołem ds. etyki i zgodności z
przepisami firmy Diebold Nixdorf (compliance@dieboldnixdorf.com) lub
infolinią
EthicsPoint
firmy
Diebold
Nixdorf
(https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2013/index.html).
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DZIĘKUJEMY.
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