“Commitment counts!”

Kódex správania

BASF vytvára chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Pri našej práci kombinujeme ekonomický úspech, sociálnu
zodpovednosť a ochranu životného prostredia a umožňujeme našim zákazníkom napĺnať súčasné a budúce potreby
spoločnosti.
Snažíme sa spojiť naše silné stránky s kompetenciami našich dodávateľov, aby sme naplno využili možnosti, ktoré
ponúka udržateľný rozvoj. Okrem iného očakávame, že naši dodávatelia a ich dodávatelia a subdodávatelia, budú plne
dodržiavať platné legislatívne ustanovenia a medzinárodne uznané environmentálne, sociálne a korporátne vládne
nariadenia (ESG normy).
Od Vás ako od nášho dodávateľa očakávame, že budete podporovať a dodržiavať nasledovné ESG normy, ktoré sú
1
založené na desiatich princípoch Iniciatívy OSN Global Compact a programe svetového chemického priemyslu
2
Responsible Care .
Oblasť životného prostredia
• Budete dodržiavať všetky environmentálne, zdravotné
a bezpečnostné nariadenia.
•

Budete propagovať bezpečný a environmentálne
zdravý vývoj, výrobu, prepravu, použitie a likvidáciu
svojich výrobkov.

•

Budete chrániť život a zdravie svojich zamestnancov a
susedov,
ako
aj
zdravie
verejnosti
voči
nebezpečenstvám obsiahnutým vo Vašich procesoch
a výrobkoch.

•

•

Zdroje budete využívať efektívne, budete používať
efektívne
a voči životnému prostrediu šetrné
technológie a budete redukovať odpad ako aj emisie
do vzduchu, vody a pôdy.
Budete minimalizovať svoj dopad na biodiverzitu,
klimatické zmeny a nedostatok vody.

Sociálna oblasť
• Budete
podporovať
ochranu
medzinárodne
uznávaných ľudských práv, vrátane minimálnej mzdy
a počtu pracovných hodín.
•

Budete bojovať proti nútenej práci, detskej práci a
diskriminácii na pracovisku.

•

Budete podporovať slobodu zhromažďovania sa a
právo na kolektívne vyjednávanie.

Oblasť kontroly
• Budete dodržiavať všetky platné národné a
medzinárodné nariadenia týkajúce sa protimonopolnej
a obchodnej kontroly.
•

Budete vystupovať proti korupcii vrátane úplatkov a
zabezpečíte, aby osobné vzťahy neovplyvňovali
obchodné aktivity.

•

Zdržíte sa akýchkoľvek aktivít spojených s praním
špinavých peňazí.

Náš vzťah s Vami je založený na vzájomnej dôvere a rešpekte. Svoju oddanosť voči týmto princípom môžete prejaviť aj
tak, že budete dodržiavať svoj vlastný kódex správania, ktorý obsahuje tieto normy. Avšak BASF Vás môže požiadať,
aby ste potvrdili dodržiavanie týchto ESG noriem niektorým z nasledovných spôsobov a prijali nápravné opatrenia, ak na
ne existuje dôvod:
•

Samo-hodnotenie: Môžeme Vás požiadať, aby ste
vyplnili dotazník o dodržiavaní ESG noriem.

•

Hodnotenie treťou stranou: Môžeme si vyžiadať
potrebné informácie od tretej strany o Vašom
dodržiavaní a uplatňovaní ESG noriem, napr. od
poskytovateľa údajov.

•

Certifikácie/Vyhlásenia: Môžeme Vás požiadať o
certifikát alebo o vyhlásenie, ktoré by potvrdzovalo,
že dodržiavate ESG normy.

•

Audity na mieste: My, alebo tretia strana
vykonávajúca audit v našom mene, Vás môže
požiadať o povolenie overenia dodržiavania ESG
noriem priamo na mieste.

Zabezpečovať princípy udržateľného rozvoja v našej dodávateľskej sieti je pre nás veľmi dôležité.
Vy ste súčasťou našej dodávateľskej siete – BASF počíta s Vašou angažovanosťou!
Pre ďalšie podrobnosti a informácie navštívte: www.basf.com/supplier-code-of-conduct
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(www.globalcompact.org)
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(www.responsiblecare.org)

