„CAVERION” TIEKĖJŲ ELGESIO KODEKSAS
Tikslas
„Caverion“ yra įsipareigojusi laikytis skaidraus verslo etikos
standartų, nurodytų „Caverion“ elgesio kodekse. „Caverion“
veikia sąžiningai savo Tiekėjų atžvilgiu ir su jais elgiasi
profesionaliai, sąžiningai bei teisėtai.
„Caverion“ tikisi, kad visi jos Tiekėjai, įskaitant visus teikimo
grandinės dalyvius, laikysis vienodai aukštų verslo etikos
standartų. Šiame Tiekėjų elgesio kodekse (toliau TEK)
įvardinti „Caverion“ reikalavimai, kurių be jokių išimčių turi
laikytis įmonės organizuodamos savo veiklą. „Caverion“
reikalauja, kad jos Tiekėjai reguliariai peržiūrėtų ir laikytųsi
šio TEK.
Principai
Įstatymų, taisyklių ir instrukcijų laikymasis
Tiekėjas, vykdydamas veiklą, laikosi visų galiojančių įstatymų,
taisyklių ir reglamentų. Tiekėjas visų pirma užtikrina, kad
visos su „Caverion“ susijusios pareigos, įsipareigojimai ir
prievolės būtų vykdomi taip, kad nepažeistų jokių Tiekėjui,
„Caverion“ ir kitoms sandorio suinteresuotoms šalims
taikomų įstatymų ar kitų teisės aktų. Tiekėjas seka ir laikosi
visų „Caverion“ tiekimo proceso nurodymų.
Žmogaus ir darbo teisės
„Caverion“ tikisi, kad Tiekėjas gerbs žmogaus teises,
įtvirtintas tarptautiniuose santykiuose, visų pirma, Jungtinių
Tautų Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje.
Tiekėjas laikosi pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos
(TDO) konvencijose nustatytų teisių. Tiekėjas nenaudoja
vaikų ar priverstinio darbo jokioje savo veikloje ar versluose
ir turi sistemą, užtikrinančią šio reikalavimo laikymąsi.
Valdymo sistemos
Tiekėjas turi įdiegtas procesų valdymo sistemas, kad
užtikrintų TEK, įstatymų bei kitų reglamentuotų teisės aktų
laikymąsi.
Darbuotojų sveikata, sauga ir saugumas
Tiekėjas yra atsakingas už savo darbuotojų sveikatą ir saugą.
Tiekėjas privalo mokyti ir užtikrinti, kad darbuotojai būtų
mokomi sveikatos, saugos bei saugumo klausimais. Tiekėjas
tiria ir praneša „Caverion“ apie visus su sveikata ar sauga
susijusius incidentus, kurie įvyksta „Caverion“ tiekimo
grandinėje. Tiekėjas, dirbdamas „Caverion“ statybvietėje ar
„Caverion“ užsakovo teritorijoje, privalo laikytis visų
„Caverion“ ir užsakovo sveikatos bei saugos nurodymų.
Poveikis aplinkai
Tiekėjas turi stengtis sumažinti bet kokį neigiamą savo
veiklos poveikį aplinkai ir deklaruoti apie šių veiksmų
rezultatyvumą.
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Verslo vientisumas
Tiekėjas verslą vykdo etiškai, atsakingai, atsižvelgdamas į
sąžiningos konkurencijos principus visose savo verslo
kryptyse bei griežtai laikosi konkurencijos ir antimonopolinių
santykių įstatymų. Korupcija ir kyšininkavimas nėra
toleruojami jokia forma. Tiekėjas užtikrina, kad tinkamai
veiktų procesai galimam interesų konfliktui nustatyti.
Tiekėjas privalo užtikrinti, kad bet koks finansinis interesas,
kurį gali turėti „Caverion“ darbuotojas, Tiekėjo versle būtų
išaiškintas ir eliminuotas.
Tiekėjas vykdo tikslią ir skaidrią savo verslo bei finansų
apskaitą. Tiekėjas užtikrina tinkamą asmens duomenų,
konfidencialios informacijos ir intelektinės nuosavybės
teisių, susijusių su „Caverion“ ir kitomis suinteresuotomis
šalimis, tvarkymą.
Reikalavimai tiekėjo tiekėjams
Tiekėjas įsitikina, kad jo paties Tiekėjai įgyvendino ir laikosi
reikalavimų, kurie atitinka reikalavimus, nustatytus
„Caverion“ TEK.
Auditas ir kontrolė
Tiekėjas leidžia „Caverion“ ar bet kuriai „Caverion“ įgaliotai
trečiajai šaliai, dalyvaujant Tiekėjui, atlikti Tiekėjo veiklos
auditą, siekiant patikrinti, ar Tiekėjas laikosi „Caverion“
tiekėjų elgesio kodekso. Tiekėjo prašymu šalys,
dalyvaujančios tokiame audite, sudaro pagrįstai šalims
priimtiną konfidencialumo susitarimą dėl audito išvadų.
Teisė atlikti auditą gali būti suteikta bet kuriuo priimtinu laiku
apie tai iš anksto pranešus.
Nepažeidžiant jokių kitų „Caverion“ galimų teisių, „Caverion“
turi teisę nutraukti bet kokius sutartinius santykius su
Tiekėju, jei nesilaikoma „Caverion“ tiekėjų elgesio kodekso.
Pranešimas
Tiekėjas nedelsdamas praneša „Caverion“ apie bet kokį
neatitikimą „Caverion“ TEK. Tiekėjas užtikrina saugumą ir
konfidencialumą asmenims, kurie kreipiasi dėl įtariamo ar
galimai įvykusio pažeidimo. Norėdami sužinoti apie
„Caverion“ tiekėjų elgesio kodekso reikalavimus, susisiekite
el. pašto adresu compliance@caverion.com.
Norėdami pranešti apie įtariamus pažeidimus, kreipkitės
„Caverion“ komunikacijos kanalu „Ethicpoints“
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/10074
3/index.html

