DACHSER CODUL
DE CONDUITĂ
PENTRU PARTENERI
COMERCIALI
Dachser Corporate Compliance – Integrity in Logistics

Codul de conduită al companiei DACHSER pentru
partenerii comerciali
1. Preambul
Cu motto-ul său „Integrity in Logistics“, DACHSER descrie problematică respectării, în special, ca drept
în sine, dar şi în relaţia cu partenerii săi de afaceri.
DACHSER are convingerea că o companie gestionată în mod durabil și de viitor se bazează într-o mare
pondere pe comportamentul întemeiat pe integritate al tuturor persoanelor implicate în acest proces. Cu
un comportament onest, fiabil și de încredere, DACHSER își propune să creeze baza pentru relaţii de
afaceri îndelungate şi de succes.
Sistemul de management al conformităţii aplicat de Dachser este bazat pe norme obligatorii de conduită
și pe principiile standardelor recunoscute la nivel internațional cu privire la managementul corporativ
responsabil, care trebuie respectate de către toate părțile implicate în afaceri. Acest angajament trebuie
să se reflecte și în relațiile cu partenerii noștri comerciali. Prezentul „Cod de conduită al companiei
DACHSER pentru partenerii de afaceri" stipulează, prin urmare, cerințe minime obligatorii pentru un
comportament corect din punct de vedere etic. DACHSER se așteaptă ca partenerii săi comerciali să
respecte fără rezerve și să pună în aplicare acest cod.
DACHSER are următoarele așteptări concrete faţă de partenerii săi comerciali:

2. Principii
2.1 Respectarea concurenței loiale
În calitate de partener de afaceri al companiei DACHSER
-

respectăm concurența loială și corectă

-

punem în aplicare legile relevante care guvernează concurența. În general, prevederile legale
aplicabile interzic în special acordurile sau practicile concertate cu concurenții în ceea ce
privește prețurile sau condiţiile, împărțirea pieței sau a clienților, precum și practicile de
concurență neloială. Sunt interzise nu doar un acord concret, ci și o practică concertată și
discuțiile informale care au ca scop sau determină restrângerea concurenței.

-

suntem conștienți de faptul că schimbul de date corporative sensibile din punct de vedere
concurențial poate afecta sau restrânge în mod nejustificat concurența
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2.2

Combaterea corupției

În calitate de partener de afaceri al companiei DACHSER
-

asigurăm respectarea legilor anticorupție aplicabile

-

ne asigurăm că nu participăm la fapte de date de mită sau de corupție

-

ne asigurăm că donațiile în cadrul relației comerciale sunt efectuate sau acceptate numai în
limita admisă prin lege. În special, ne asigurăm că angajații, subcontractanții sau reprezentanţii
noștri nu oferă, nu promit sau nu acordă angajaților DACHSER niciun fel de beneficii având ca
scop obţinerea unei comenzi sau a unui alt avantaj

-

pentru angajații DACHSER, nu vom suporta costuri pentru trataţii și invitații la evenimente care
depășesc practicile obișnuite și permise din punct de vedere legal

-

de asemenea, nu oferim, nu promitem sau nu acordăm în numele DACHSER astfel de avantaje
neloiale unor terți (cum ar fi funcționari publici)

2.3

Evitarea conflictelor de interese

În calitate de partener de afaceri al companiei DACHSER
-

vom adopta decizii numai pe bază de considerente obiective

-

nu ne vom lăsa conduși într-o modalitate nepermisă de interesele personale în adoptarea
deciziilor

2.4

evităm situațiile în care interesele noastre sunt în conflict cu interesele companiei DACHSER
Respectarea principiilor comerțului național și internațional

În calitate de partener de afaceri al companiei DACHSER
-

Respectăm legile și reglementările care guvernează exportul, respectiv importul de bunuri,
produse și servicii

-

recunoaștem în mod expres că toate obligaţiile legale aplicabile în asociere cu activităţile
noastre comerciale - în special: cerințele în materia comerțului exterior și cele definite prin
legislaţia vamală, în special în ceea ce privește embargourile referitoare la persoane, ţări sau
mărfuri, - sunt cunoscute și sunt respectate în totalitate și fără restricții de noi.
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2.5

Asigurarea și menținerea unor condiții de muncă sigure și corecte

În calitate de partener de afaceri al companiei DACHSER
-

vom respecta cerințele legale privind condițiile echitabile de muncă, inclusiv cele referitoare la
salariile echitabile și programul de lucru rezonabil

-

condamnăm toate formele de muncă forțată și muncă prestată de către copii

-

oferim angajaților noștri locuri de muncă sigure, în conformitate cu standardele internaționale

-

ne bazăm pe criterii obiective și verificabile în relaţia cu angajații noştri sau cu candidaţii la
posturile din cadrul companiei noastre. În calitate de partener de afaceri al companiei
DACHSER, ne asigurăm că angajații noștri beneficiază de un mediu de lucru în care nu vor fi
tolerate discriminarea, precum și orice forme de hărțuire și defavorizare pe criterii de rasă sau
origine etnică, sex, religie sau convingeri ideologice, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală

2.6

Protecţia datelor şi securitatea informațiilor

În calitate de partener de afaceri al companiei DACHSER
-

respectăm legile și reglementările în vigoare atunci când datele și informațiile cu caracter
personal sunt colectate, stocate, prelucrate sau transmise

-

vom folosi toate informațiile pe care le primim de la DACHSER exclusiv pentru a ne îndeplini
atribuţiile în cadrul serviciilor noastre către DACHSER și le vom proteja împotriva utilizării
neautorizate la nivel intern şi extern

2.7

Protecţia mediului

În calitate de partener de afaceri al companiei DACHSER
-

ne obligăm să tratăm cu atenţie resursele naturale

-

evităm orice pericol pentru oameni și pentru mediu

-

vom respecta fără rezerve toate legile aplicabile în materie de protecție a mediului
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2.8

Subantreprenori şi terţi

În calitate de partener de afaceri al companiei DACHSER
-

vom comunica şi vom solicita respectarea principiilor acestui cod de conduită în raport cu terţii
mandataţi de noi pentru îndeplinirea obligațiilor care ne revin în raport cu DACHSER

3. Verificare
DACHSER își rezervă dreptul de a verifica personal sau prin intermediul terţilor respectarea și punerea
în aplicare a principiilor acestui cod de conduită în organizaţia partenerului comercial. În acest scop,
DACHSER se va coordona în prealabil cu partenerul de afaceri.
În cazul în care se constată în urma unei astfel de verificări că acest cod de conduită nu este respectat,
partenerul de afaceri se obligă să remedieze fără întârziere obiecţiile formulate.
În cazul în care acest demers nu se realizează pe parcursul unui termen rezonabil, partenerul de afaceri
trebuie să ia în calcul încetarea cooperării.
În cazul în care partenerul de afaceri ar ajunge la concluzia că principiile acestui cod de conduită nu
trebuie respectate în cooperare cu DACHSER, dispune de posibilitatea de a comunica acest aspect prin
intermediul următorului canal: compliance.office@dachser.com

Prin semnătura sa, partenerul comercial confirmă că a primit şi că va respecta codul de conduită pentru
partenerii comerciali, precum şi principiile consacrate prin intermediul acestuia:

_

_

Localitatea, data

_
Ştampila, semnătura
(În cazul în care acest cod de conduită pentru partenerii de afaceri este atașat unui contract separat, nu
este necesară semnarea separată)

Dachser Corporate Compliance – Integrity in Logistics / 01.2021

4

