Etický kódex – pre obchodnych partnerov

Predslov
Nasledujúce požiadavky špecifikujú očakávania spoločnosti ai crowd, s.r.o. z hľadiska
nastavenia správania našich obchodných partnerov v podnikateľskej činnosti. Požiadavky
tvoria základ úspešných vzájomných vzťahov.
Chceme neustále zlepšovať kvalitu našich produktov a služieb a byť tak viac
konkurencieschopnejší. Okrem dodržiavania našich hodnôt, ku ktorým patrí zodpovednosť,
precíznosť, vzťahy a ochota, dôvera, ľudskosť, je pre nás dôležité vedieť rozpoznať riziká
a príležitosti a dodržiavať pri tom všetky zákony, zákonne normy, etické zásady, vnútorné
predpisy a štandardy, ktoré máme.
Spoločnosť ai crowd, s.r.o. deklaruje záväzok vychádzať vo všetkých činnostiach zo svojich
firemných hodnôt a rešpektovať všeobecne uznávané pravidlá a zásady podnikania,
environmentálnej politiky a interného etického kódexu spoločnosti. Etické konanie má kľúčový
význam pre dlhodobé fungovanie a ekonomické záujmy spoločnosti a je prejavom
zodpovednosti voči všetkým partnerom, a preto toto správanie očakávame i spätne od nich.
Naša spoločnosť má nastavené princípy a ciele, ako i opatrenia na ich dosiahnutie v oblastiach:
ochrana životného prostredia, sociálna oblasť, transparentnosť a podnikateľské prostredie.
Očakávame, že i naši obchodní partneri sa budú eticky korektne správať a budú dodržiavať
štandardy podnikateľskej etiky v týchto oblastiach, nakoľko je to základom pre úspešné
budovanie vzájomných obchodných vzťahov.

1. Oblasť ochrany životného prostredia
Dodržiavame koncepciu trvalo udržateľného rozvoja v environmentálnej oblasti, dodržiavame
všetky platné predpisy na ochranu životného prostredia, ktoré súvisia s naším pracovným
zaradením. Držíme sa základného ekologického programu našej spoločnosti a od svojich
obchodných partnerov očakávame, že budú zohľadňovať a dodržiavať tieto aspekty:
Trvalo udržateľné riadenie zdrojov, dbať na kvalitu vzduchu, vody a na spotrebu vody.
Znižovať spotrebu energie v obchodných aktivitách a znižovať tvorbu skleníkových plynov.
Pri plánovaní obchodných aktivít, dbať na predchádzanie vzniku odpadu a znižovanie tvorby
odpadu v procesoch, recykláciu.
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Školiť zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia.
Rešpektujeme vo všetkých svojich činnostiach platné technologické a ekologické normy a
presadzujeme prijatie náročnejších noriem na znižovanie nepriaznivých environmentálnych
vplyvov.

2. Sociálna oblasť
Pre ai crowd, s.r.o. je rešpektovanie medzinárodne uznávaných ľudských práv základom
všetkých obchodných vzťahov. Hlavne je potrebné dodržiavať tieto ustanovenia, a tak isto i
pracovné právo krajiny, v ktorej obchodný partner pôsobí. To isté očakávame od našich
obchodných partnerov.
Pracovný čas zodpovedá minimálne príslušným národným zákonným normám, popr.
minimálnym normám daných hospodárskych oblastí.
Rešpektovať slobodu združovania, uznávať základné práva všetkých zamestnancov zakladať
odbory a zastúpenia zamestnancov, a byť ich členmi
Detská práca je zakázaná. Dbať na minimálny vek pre zamestnávanie podľa pravidiel
štátnych noriem.
Odmietať akékoľvek vedomé využívanie nútenej a povinnej práce vrátane dlžobného
otroctva alebo nedobrovoľnej práce väzňov.
Dodržiavať príslušné národné štandardy bezpečnosti práce a ochrany zdravia a
zavádzať v tomto rámci primerané opatrenia k zabezpečeniu zdravia a bezpečnosti na
pracovisku, aby boli zaistené pracovné podmienky neohrozujúce zdravie pracovníkov.
Zaručiť rovnosť šancí a rovnakého zaobchádzania nezávisle na etnickom pôvode, farbe
pleti, pohlaví, náboženskom vyznaní, štátnej príslušnosti, sexuálnej orientácii, sociálnom
pôvode alebo politickom zmýšľaní, pokiaľ sa tieto zakladajú na demokratických princípoch a
tolerancii voči inak zmýšľajúcim. Zamestnanci sú zásadne vyberaní, prijímaní a podporovaní
na základe svojej kvalifikácie a svojich schopností.
Uplatňovať spravodlivú politiku odmeňovania, bez akejkoľvek diskriminácie.
Netolerovať žiadne fyzické, psychické alebo sexuálne obťažovanie. Je neprípustná
akákoľvek forma zneužívania, ponižovania, šikanovania a dehonestácie ľudskej osobnosti či
diskriminácie.
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3. Transparentnosť podnikateľského prostredia
Naša spoločnosť poskytuje pri rokovaniach s obchodnými partnermi a dodávateľmi vždy
pravdivé informácie, a preto to očakáva aj naopak.
V oblasti transparentnosti podnikateľského prostredia ide hlavne o nasledujúce okruhy:
Vykonávať všetky spracovateľské operácie s osobnými údajmi v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb (GDPR) a týka sa
všetkých, ktorí spracovávajú osobné údaje.
Rešpektovať zákony a pravidlá, ktoré regulujú konkurenčné vzťahy. Ku konkurencii sa správať
čestne, v súlade s dobrými mravmi súťaženia.
Nepokúšať sa nečestnými a nelegálnymi spôsobmi (priemyselnou špionážou, podplácaním,
ani nijakým ďalším nepoctivým spôsobom) získať informácie o podnikaní konkurentov.
Neuplatňovať nijakú formu nekalej súťaže.
Obchodní partneri robia svoje rozhodnutia výlučne na základe vecných kritérií a nenechajú sa
ovplyvniť osobnými záujmami a vzťahmi.
Pri importe a exporte tovaru a služieb dodržiavať všetky platné a aplikovateľné zákony.

Záverečné ustanovenia
Kódex odráža všeobecné princípy usmerňovania obchodných partnerov a dodávateľov pri
etickom správaní a jeho účelom nie je uviesť každú špecifickú situáciu.
Dodržiavanie požiadaviek v tomto dokumente považujeme za zásadne pre spoluprácu a pre
príslušné zmluvné vzťahy. Vyhradzujeme si právo ukončiť obchodný alebo dodávateľský vzťah,
ak sa nebudú dané požiadavky/ princípy dodržiavať.
Zmeny v kódexe je oprávnený svojím podpisom vykonávať konateľ spoločnosti.
Etický kódex pre obchodných partnerov, požiadavka na udržateľný rozvoj vo vzťahoch s
obchodnými partnermi je prílohou Pracovného poriadku spoločnosti a nadobúda účinnosť
dňom podpisu.
V Rudine, dňa 16.08.2021
Ing. Peter Macek, PhD. , konateľ
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