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1.

Naša firemná sociálna zodpovednosť

Medzi základné princípy spoločnosti Continental pri vykonávaní
svojej podnikateľskej činnosti patrí rešpektovanie slobody
a dodržiavanie ľudských práv. Tieto hodnoty vytvárajú rámec pre
našu činnosť a sú základným predpokladom pre náš úspech.
Continental je zaviazaný dodržiavať princíp trvalo udržateľného
rozvoja. Toto zahŕňa zodpovedné – to znamená efektívne
a účelné ako aj udržateľné využívanie dostupných zdrojov
v súčasnosti a taktiež aj do budúcna. Ako člen spoločenstva
organizácie spojených národov Global Compact, Continental sa
zaviazal dodržiavať desať základných princípov tohto
spoločenstva v oblasti ľudských práv, pracovného práva, práva
životného prostredia a v oblasti boja proti korupcii.
Continental je viazaný dodržiavať čestnosť a bezúhonnosť
v každej oblasti činnosti spoločnosti vo vzťahu k zamestnancom,
zákazníkom, dodávateľom, konkurencii a aj akcionárom.
Continental si je vedomý, že právne a kultúrne požiadavky sa
môžu líšiť na globálnom trhu. Continental očakáva od svojich
obchodných partnerov, že budú konať rovnako čestne,
zodpovedne, bezúhonne a s oddanosťou vo vzťahu k sociálnej
zodpovednosti spoločnosti, a to vo všetkých oblastiach svojich
aktivít.
Tento Morálny kódex obchodného partnera zdôrazňuje dôležité
pravidlá správania sa, ktoré reflektujú hodnoty spoločnosti
Continental a preto očakávame, že každý náš obchodný partner,
najmä (nie však výlučne) dodávateľ, obchodník, predajca,
konzultant, poradca, zástupca a iní, bude dodržiavať a prísne
dohliadať na dodržiavanie týchto pravidiel.
2.

Dodržiavanie zákonov, právnych predpisov a noriem

Obchodný partner je povinný dodržiavať všetky právne predpisy,
zákony a nariadenia v krajinách, v ktorých vykonáva svoje
aktivity. Obchodný partner je povinný vytvárať vhodné opatrenia
na zabezpečenie dodržiavania zákonov, právnych predpisov
a noriem.
Boj proti zotročovaniu a obchodovaniu s ľuďmi
Obchodný partner bude dodržiavať všetky záväzné právne
predpisy,
zákony
a nariadenia
zakazujúce
otroctvo
a obchodovanie s ľuďmi tak pri svojich aktivitách ako aj u svojich
dodávateľov.
Dodržiavania protimonopolných predpisov
Obchodný partner bude dodržiavať všetky záväzné právne
predpisy, zákony a nariadenia ako aj obchodné praktiky na
ochranu hospodárskej súťaže, zamedzenie nekalej súťaže,
dodržiavanie zákazu vytvárania kartelov, zákazu zneužitia
dominantného postavenia ako aj zákazu uzatvárania dohôd
obmedzujúcich súťaž. Obchodný partner neuzavrie dohodu
alebo neurobí iný prejav, či konanie smerom k svojej
konkurencii, ktorý by mal za následok obmedzenie hospodárskej
súťaže napríklad najmä (nie však výlučne) stanovovanie cien
alebo rozdelenie trhov.
Boj proti korupcii

Continental netoleruje žiadnu formu korupcie. Obchodný
partner je povinný dodržiavať všetky záväzné právne predpisy,
zákony a nariadenia týkajúce sa podplácania ako aj iných foriem
korupcie vrátane cezhraničných transakcií.
Obchodný partner sa zaväzuje nepodieľať sa a ani netolerovať
žiadnu z foriem korupcie, podplácanie, krádež, spreneveru,
vydieranie, či prijatie alebo poskytnutie nelegálnych platieb
vrátane (nie však výlučne) platieb alebo iného prospechu
patriaceho osobe, spoločnosti alebo úradníkovi s cieľom
ovplyvniť rozhodovací proces v rozpore s príslušnými pravidlami.
V žiadnom prípade nesmie obchodný partner ponúknuť
zamestnancom spoločnosti Continental žiadne nezákonné
plnenie alebo akýkoľvek prospech ako napríklad peniaze,
provízie, neprimerané vecné dary, neprimeranú pohostinnosť
a iné, výmenou za obchodnú príležitosť.
Nerastné suroviny pochádzajúce z konfliktných oblastí
Obchodný partner si je vedomý a zaväzuje sa dodržiavať všetky
právne predpisy a ich požiadavky v súvislosti s využívaním
nerastných surovín najmä cínu, tantalu, volfrámu ich rúd a zlata
pochádzajúcich z oblastí, v ktorých dochádza k ozbrojeným
konfliktom. Obchodný partner sa taktiež zaväzuje vynaložiť
maximálne úsilie, aby nedochádzalo k využívaniu surovín a ich
produktov, ktoré priamo alebo nepriamo financujú ozbrojené
skupiny porušujúcej ľudské práva.
Pravidlá vývozu a dovozu
Obchodný partner sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy
týkajúce sa kontroly vývozu a dovozu vrátane sankcií, embárg,
a iných
predpisov
ako
nariadení,
opatrení, zákonov,
podzákonných predpisov a politík na kontrolu vývozu a dovozu
najmä (nie však výlučne) tovarov, technológií a platieb.
Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Continental očakáva od svojich obchodných partnerov
dodržiavanie všetkých právnych predpisov, zákonov a nariadení
na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
Obchodný partner sa nesmie zúčastniť na žiadnych aktivitách
s cieľom legalizácie príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti.
3.

Konflikt záujmov

Od zamestnancov sa očakáva, že budú konať v súlade so
záujmami spoločnosti. Osobné záujmy alebo osobné pohnútky
nesmú ovplyvniť obchodné rozhodnutie. Continental ako aj
obchodný partner je povinný zdržať sa aktivít, ktoré by mali za
následok konflikt medzi osobným záujmom zamestnanca alebo
obchodného partnera a obchodným záujmom spoločnosti
Continental. V prípade výskytu konfliktu záujmov je obchodný
partner povinný bezodkladne o vzniku takejto situácie
Continental informovať .
4.

Dodržiavanie ľudských práv,
a posilnenie postavenia žien

zákaz

diskriminácie

Continental rešpektuje a aktívne podporuje dodržiavanie
ľudských práv. Dodržiavame Všeobecnú deklaráciu ľudských práv
OSN a toto vyžaduje, aby každá osoba, každý orgán spoločnosti,
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každý zástupca a podniky mali povinnosť prispievať
k dodržiavaniu týchto práv. Continental taktiež dodržiava
tripartitnú
Deklaráciu
o nadnárodných
spoločnostiach
a sociálnej politike Medzinárodnej organizácie práce OSN
rovnako ako Smernicu OECD pre nadnárodné spoločnosti.
Continental sa usiluje o poskytovanie tovarov popri zachovaní
konkurencieschopnosti. Obchodný partner sa zaväzuje správať
sa ku každej osobe s úctou a spravodlivo a zároveň tak, aby boli
dodržané ľudské práva uvedené napríklad vo Všeobecnej
deklarácii ľudských práv OSN a tripartitnej Deklarácii
o nadnárodných
spoločnostiach
a sociálnej
politike
Medzinárodnej organizácie práce OSN vrátane zákazu nútenej
práce, zákazu detskej práce a bude zaisťovať primeranú mzdu,
sociálne dávky, pracovnú dobu, slobodu združovania a iné
spravodlivé pracovné podmienky v súlade s platným právom.
Obchodný partner bude zachovávať prostredie, v ktorom
absentuje snaha o odvetu, diskrimináciu a obťažovanie na
základe pohlavia, veku, rasy, farby pleti, etnického pôvodu,
kultúry alebo národnosti, občianskej príslušnosti, náboženstva,
náboženského presvedčenia, fyzického, či mentálneho
postihnutia, sexuálnej orientácie alebo inej charakteristiky
chránenej zákonom.
Spoločnosť Continental podporuje zásady OSN pre posilnenie
postavenia žien a je presvedčená, že podpora žien podieľať sa
plnohodnotne na ekonomickom živote vo všetkých oblastiach je
zásadné pre budovanie silnejšej ekonomiky, dosiahnutie
medzinárodne dohodnutých cieľov rozvoja a udržateľnosti
a taktiež pre zlepšenie kvality života žien, mužov, rodiny
a komunít.

Obchodný partner bude dodržiavať všetky záväzné právne
prepisy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Je povinnosťou
obchodného partnera zabezpečiť, aby všetky dôverné
informácie a obchodné tajomstvá získané počas spolupráce
s Continentalom boli chránené pred akýmkoľvek neoprávneným
sprístupnením alebo zneužitím tretími stranami. Obchodný
partner je taktiež povinný ochraňovať práva duševného
vlastníctva spoločnosti Continental rovnako ako dôverné
informácie.
7.

Dodržiavanie Morálneho kódexu obchodného partnera

Continental považuje ustanovenia tohto Morálneho kódexu
obchodného partnera, ktoré môžu byť priebežne novelizované,
za zásadné pri spolupráci s obchodnými partnermi. Z tohto
dôvodu sa dodržiavanie ustanovení Morálneho kódexu
obchodného partnera taktiež považuje za zásadné v obchodných
vzťahoch s obchodnými partnermi, s čím bol obchodný partner
oboznámený a zároveň s tým súhlasí.
V prípade zásadných porušení tohto Morálneho kódexu
obchodného partnera, Continental si vyhradzuje právo ukončiť
obchodný vzťah s obchodným partnerom v zmysle platnej
legislatívy.
Continental si vyhradzuje právo primeraným spôsobom preveriť
dodržiavania ustanovení tohto Morálneho kódexu obchodného
partnera. Preverenie bude prebiehať v pracovnom čase po
vzájomnej dohode s obchodným partnerom, ktorý poskytne
príslušnú dokumentáciu potrebnú na preukázanie jasným
a transparentným
spôsobom
dodržiavanie
ustanovení
Morálneho kódexu obchodného partnera.

Continental dôrazne žiada svojich dodávateľov, aby:





5.

sa pripojili k spoločnosti Continental v rámci formálnej
podpory zásad OSN pre posilnenie postavenia žien
vyžadovali od svojich zmluvných partnerov a pracovníkov,
aby rešpektovali záväzok spoločnosti podporovať rovnosť
a začlenenie žien
rešpektovali dôstojnosť žien vo všetkých marketingových
a iných dokumentoch spoločnosti.

Obchodný partner vynaloží maximálne úsilie na oboznámenie sa
s obchodnými praktikami svojich dodávateľov, subdodávateľov
a ostatných zmluvných partnerov a bude od nich požadovať, aby
taktiež dodržiavali tento Morálny kódex obchodného partnera
alebo princípy a hodnoty, ktoré sú tu vyjadrené.
Obchodný partner a Continental prediskutujú všetky otázky
týkajúce sa Morálneho kódexu obchodného partnera tak, aby
bola zachovaná vzájomná dôvera a rešpekt.

Bezpečnosť výrobkov, zdravie a životné prostredie

S našimi procesmi a výrobkami sa usilujeme skutočne prispieť
k princípom zodpovedného využívania zdrojov, ochrane
životného prostredia ako aj k ochrane ovzdušia. Continental sa
usiluje o šetrné využitie zdrojov sústavným prispôsobovaním
výroby, kvality a výkonov našich výrobkov životnému prostrediu
a taktiež znižovaním spotreby energií, vody, surovín a dodávok.

Obchodný partner bude mať plnú podporu pri oznámení
porušenia Morálneho kódexu obchodného partnera
prostredníctvom Compliance oddelenia Continental-u alebo
Protikorupčnej linky. Bližšie detaily sú dostupné na webovom
sídle Continental (www.continental-corporation.com).

Obchodný partner podporí Continental v týchto aktivitách, na
základe čoho sa zaväzuje, že bude vyrábať a dodávať pre
Continental bezpečné výrobky a zabezpečí bezpečné pracovné
prostredie, ktoré povedie k zníženiu počtu úrazov a zníženiu
zdravotných rizík svojich zamestnancov. Obchodný partner sa
zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy a nariadenia
v oblasti ochrany životného prostredia, bude zachovávať zdroje
a chrániť životné prostredie v maximálnej možnej miere.

Týmto potvrdzujeme, že zdieľame, rešpektujeme, dodržiavame
a uplatňujeme hodnoty vyjadrené v tomto dokumente.

6.

Funkcia:

Ochrana osobných údajov, dôverné informácie a duševné
vlastníctvo

Názov spoločnosti:_________________________________
Sídlo:

_________________________________

Dátum a podpis: __________________________________
__________________________________

