“Commitment counts!”

Kode Etik Pemasok

BASF menciptakan bisnis yang berorientasi pada masa depan. Kami menggabungkan keberhasilan ekonomi, tanggung
jawab sosial dan perlindungan lingkungan dalam operasi bisnis kami dan memungkinkan pelanggan kami untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan.
Kami berusaha untuk menggabungkan kekuatan kita dengan kompetensi pemasok kami untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menawarkan bisnis berkelanjutan. Hal ini juga menyiratkan bahwa kami harapkan dari pemasok dan
subkontraktor untuk sepenuhnya mematuhi hukum yang berlaku dan mematuhi lingkungan yang diakui secara internasional, standar tata sosial dan perusahaan (ESG standar).
Kami sangat berharap Anda sebagai pemasok kami untuk mendukung, merangkul dan memberlakukan standar ESG
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berikut yang didasarkan pada sepuluh prinsip initiative PBB Global Compact dan program Responsible Care industri
kimia:
Lingkungan
 Anda mematuhi semua peraturan lingkungan yang
berlaku, kesehatan dan keselamatan.
 Anda mempromosikan pembangunan yang aman dan
ramah lingkungan, manufaktur, transportasi, penggunaan dan pembuangan produk Anda.
 Anda melindungi kesehatan karyawan Anda 'dan tetangga' anda, serta masyarakat umum terhadap
bahaya yang melekat dalam proses dan produk.
 Anda menggunakan sumber daya secara efisien, menerapkan hemat energi, teknologi ramah lingkungan
dan mengurangi limbah, serta emisi ke udara, air dan
tanah.
 Anda meminimalkan dampak terhadap keanekaragaman hayati, perubahan iklim dan kelangkaan air.

Sosial
 Anda mendukung perlindungan hak asasi manusia
internasional, termasuk upah minimum dan jam
kerja.
 Anda menentang kerja paksa, pekerja anak dibawah umur dan diskriminasi di tempat kerja.
 Anda menjunjung tinggi kebebasan berserikat dan
hak untuk berunding bersama.
Pemerintahan
 Anda mematuhi semua hukum nasional yang berlaku, hukum internasional anti-trust dan peraturan
kontrol perdagangan.
 Anda bekerja menentang korupsi, termasuk suap
dan memastikan bahwa hubungan pribadi tidak
mempengaruhi kegiatan usaha.
 Anda menjauhkan diri dari kegiatan pencucian
uang

Hubungan kami dengan Anda didasarkan pada saling percaya dan menghormati. Anda juga dapat menunjukkan komitmen Anda untuk prinsip-prinsip ini melalui kepatuhan dengan kode Anda sendiri kebijakan perilaku atau perusahaan
yang merangkul standar tersebut. Namun, BASF akan meminta Anda untuk memverifikasi kepatuhan dengan standarstandar ESG oleh salah satu metode berikut dan mengambil tindakan korektif jika ada alasan untuk khawatir:



Penilaian sendiri: Kami mungkin akan meminta Anda
untuk mengisi kuesioner mengenai kepatuhan ESG
standar.
Penilaian pihak ketiga: Kita mungkin meminta informasi dari pihak ketiga, misalnya penyedia data, pada
kepatuhan Anda dan kinerja berkaitan dengan standar
ESG.




Sertifikasi / Laporan: Kami mungkin meminta Anda untuk sertifikasi atau pernyataan mengkonfirmasikan sesuai dengan ESG standar.
Audit lapangan: Kami atau pihak ketiga yang
berwenang bertindak atas nama kami untuk
menghubungi Anda dan meminta izin untuk memverifikasi kepatuhan terhadap standar ESG di situs.

Untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam rantai pasokan kami adalah penting bagi kami.
Anda adalah bagian dari rantai pasokan kami - BASF mengandalkan komitmen Anda!
Untuk rincian lebih lanjut dan informasi silahkan kunjungi: www.basf.com/supplier-code-of-conduct
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(www.globalcompact.org)
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(www.responsiblecare.org)

