Beszállítók üzleti
magatartási szabályzata
A LeasePlan üzleti tevékenységét meghatározott etikai normák szerint folytatja.
Ez alapfeltétele annak, hogy partnereink bizalmát képesek legyünk elnyerni
és megtartani – ez mind elengedhetetlen a LeasePlan sikeréhez. Ugyanakkor
Partnereinktől is elvárjuk, hogy tisztességesen működjenek. Erre példa a LeasePlan
Üzleti Magatartási Kódexe, mely olyan keretet ad a munkavállalóknak világszerte,
melyen belül felelősségteljes üzleti döntéseket hozhatnak nap, mint nap.
Emellett a LeasePlan létrehozta a Beszállítók üzleti magatartási szabályzatát, mely azokat
a minimum normákat tartalmazza, melyek betartását minden beszállítónktól elvárjuk.
A beszállítók üzleti magatartási szabályzata visszatükrözi a szervezetünkben élő értékeket és
viselkedési normákat, hogy az etikus magatartás a legtágabb értelemben is megvalósuljon
a vállalati felelősségvállalással és ügyfélközpontú működéssel egyetemben. Tisztában
vagyunk azzal, hogy jelen Szabályzat nem tér ki minden olyan helyzetre, mellyel beszállítóink
tevékenységük végzése során találkozhatnak. Ugyanakkor olyan fontos tisztességes
üzleti viselkedésre vonatkozó alapelveket rögzít, melyek betartása és követése minden
beszállítótól elvárható, mikor a LeasePlannel dolgozik, vagy LeasePlan nevében jár el.

1.

Alapértékeink

A következő pontok a Beszállítók magatartási szabályzatának 10 alapelvét mutatják be.
Ezek azok a minimum etikai üzleti normák, melyek betartását minden beszállítónktól elvárjuk.
1.1
Őszinteség és bizalom
Minden beszállító, a beszállító munkavállalói, szerződéses partnerei és a beszállítói láncolata
(továbbiakban „Beszállító”) tisztességes, becsületes, igazságos és nyitott módon jár el az
üzleti működése során és kerül minden olyan tevékenységet, amely hátrányosan lehet a
LeasePlan feddhetetlenségére és/vagy hírnevére.
1.2
A jogszabályok tisztelete
A Beszállítónak minden rá vonatkozó helyi és nemzetközi jogszabályt, szabályozást,
rendeletet be kell tartania.
1.3
Emberi jogok
A Beszállító tiszteletben tartja az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában deklarált
emberi jogokat, az ENSZ-nek a vállalkozásokra és az emberi jogokra vonatkozó irányelveit,
az ENSZ Globális Megállapodása 10 alapelvét és Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapelveit.
Beszállító minden körülmények között kerüli az emberi jogok bármilyen jellegű megsértését.

1.4

•
•
•
•

Munkavállalókkal kapcsolatos felelősségvállalás
A Beszállító nem alkalmazhat kényszer- vagy kötelező munkát, illetve Beszállító
nem alkalmazhat gyermek munkavállalót.
A Beszállító biztonságos, egészséges és diszkrimináció-mentes munkakörnyezetet
tart fent.
A Beszállító a munkavállaláshoz egyenlő feltételeket biztosít, melyek alapja
az egyéni tudás és tapasztalat, tekintet nélkül a fajra, bőrszínre, korra, vallásra,
nemzetiségi származásra, fogyatékosságra vagy szexuális beállítottságra.
A Beszállító méltányos és igazságos javadalmazást kínál munkavállalói számára
az adott munkaerőpiac keretein belül, továbbá biztosítja, hogy a munkaórák
száma ne legyen túlzott. Beszállító legalább a vonatkozó jogszabályokban rögzített
feltételeket teljesíti.

1.5
Környezeti fenntarthatóság
A Beszállító betartja a nemzeti és nemzetközi környezetvédelmi jogszabályokat és vállalja,
hogy folyamatosan rendelkezik az előírt környezetvédelmi engedélyekkel, regisztrációval.
Beszállító elismeri a környezetvédelemért való felelősségvállalás fontosságát, ezért
amennyiben lehetséges, a megelőzés tudatával közelít meg minden környezetvédelmi
kérdést, környezetvédelemmel kapcsolatos kezdeményezéseket tesz, támogatja a
környezetbarát technológiák terjedését, és kerüli a társadalomra káros gyakorlatokat.
1.6
Titoktartás és szellemi tulajdon
A Beszállító üzleti titokként kezel a LeasePlan-ről tudomására jutott minden bizalmas és
üzleti szempontból érzékeny információt. A Beszállító ezt az információt nem használhatja
fel saját javára. A Beszállító védelmez minden, a LeasePlanhez, a LeasePlan ügyfeleihez,
vagy más harmadik félhez tartozó szellemi tulajdont.
1.7
Személyes adatok védelme
Beszállító a szolgáltatása nyújtása során tudomására jutott LeasePlan ügyfeleinek,
járművezetőknek, illetve LeasePlan munkavállalóinak személyes adatait megóvja, és a
tevékenysége során az egyén személyes adatainak védelméhez való jogát tiszteletben
tartja, valamint a vonatkozó jogszabályokat, és a LeasePlan előírásait betartja. A
Beszállító minden személyes adatot szigorúan bizalmasan kezel és megteszi a megfelelő
technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy megelőzze az
információvesztést vagy az illetéktelen hozzáférést.
1.8
Tisztességes verseny
A Beszállító betartja a vonatkozó versenyjogi szabályozást, különös tekintettel az
árrögzítésre, a beszerzési eljárások (tenderek) manipulációjára, az ügyfelek vagy a piac
leosztására, illetőleg a versenytársak jelenlegi, illetve jövőbeli áraira vonatkozó információ
megosztására.
1.9
Érdekellentét
A Beszállító szolgáltatás nyújtása során köteles a LeasePlan érdekében eljárni. A Beszállító
kerül minden olyan kapcsolatot vagy tevékenységet, mellyel érdekellentét keletkezhet a
LeasePlan és a Beszállító között, vagy amely a LeasePlan hírnevét csorbíthatja.
1.10
Megvesztegetés megelőzése
A megvesztegetés bármely formája szigorúan tilos. A Beszállító nem adhat vagy ígérhet
pénzt vagy más értéket képviselő dolgot a LeasePlan vagy LeasePlan munkavállalója
számára, hogy eljárását vagy döntését befolyásolja annak érdekében, hogy Beszállító üzleti
előnyhöz jusson. A Beszállító megfelelő belső szabályozással és folyamatokkal rendelkezik
annak érdekében, hogy biztosítsa a vesztegetés ellenes jogszabályoknak való megfelelést.
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2.

Kérdések és észrevételek

A LeasePlannél számos olyan csatorna áll rendelkezésre, melyen keresztül az érdekeltek
feltehetik a Beszállítók üzleti magatartási kódexével kapcsolatos kérdéseiket. Arra bíztatjuk
partnereinket, hogy jelezzék, amennyiben gyanús viselkedést tapasztalnak. Amennyiben
a Beszállító úgy véli, hogy a LeasePlan munkavállalója vagy a LeasePlan nevében eljáró
személy jogsértő vagy tisztességtelen módon jár el, köteles jelenteni azt a LeasePlan felé.
A következő csatornák állnak rendelkezésre a kérdések feltevésére és az észrevételek felvetésére:
•
Lépjen kapcsolatba a LeasePlan helyi compliance felelősével;
•
Az ügyfelek, beszállítók és bármilyen harmadik fél bármilyen lehetséges
jogsértést, és/vagy a (Beszállítói) Magatartási kódex megsértését anonim módon
bejelenthetik. Kérjük, használja a www.leaseplan.com weboldalon található “Írjon
nekünk” részt bármilyen aggályos eljárás jelentésére. A levél tartalma egyenesen
a LeasePlan Anyavállalati Compliance felelőséhez érkezik, aki azt bizalmasan kezeli;
•
Bármilyen általános kérdéssel forduljon a LeasePlan helyi beszerzési osztályához.

3.

Szabályoknak való megfelelés

A LeasePlan bármikor kérheti Beszállítóit arra, hogy mutassák be, hogy működésük megfelel
a LeasePlan Beszállítók Üzleti Magatartási kódexében foglaltaknak.
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