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Kodeks Etyki Danone dla Partnerów Biznesowych

Wersja

Wersja 1

Historia

Wejście w życie w kwietniu 2016 r.

Procedura zatwierdzenia

Zatwierdzony przez Radę ds. Etyki i Zgodności i Etyki Danone
kwietniu 2016 r.

Obowiązuje wobec

Wszystkich partnerów biznesowych Danone w całej spółce

Osoba odpowiedzialna za dokument

Kierownik Naczelny ds. Zgodności

Poziom poufności

Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

Liczba stron

6

Języki

Polski (wiążący), angielski (wiążący), francuski (język odniesienia)

Danone S.A. jest wyłącznym posiadaczem wszystkich praw autorskich związanych z niniejszym dokumentem.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Należy włączyć do wszystkich warunków i zasad umownych. Można używać sformułowań ekwiwalentnych pod
warunkiem zachowania zasadniczego znaczenia.
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Klauzula 1: Zakres i cel
1.1
Danone dąży do stworzenia uczciwych i etycznych relacji z naszymi Partnerami Biznesowymi, w tym z
dostawcami, dystrybutorami, i wszystkimi innymi Stronami Trzecimi, dla celów niniejszego dokumentu
zwanymi łącznie

„Partnerami Biznesowymi”.

1.2
Niniejszy Kodeks ma zastosowanie wobec wszystkich Partnerów Biznesowych Danone.

1.3
Niniejszy Kodeks określa etyczne postępowanie, jakiego oczekujemy od naszych Partnerów Biznesowych.
Jesteśmy zobowiązani do traktowania ich w sposób uczciwy i etyczny, zgodnie z postanowieniami naszego
Kodeksu Etyki.

1.4
Przyjęcie i przestrzeganie niniejszego Kodeksu (i zasad równoznacznych) jest obowiązujące wobec wszystkich
naszych Partnerów Biznesowych.

1.5
Rozumiemy, że akceptacja i

przestrzeganie niniejszego Kodeksu zostaną potwierdzone na podstawie

porozumienia o podjęciu przez Partnerów Biznesowych współpracy gospodarczej z Danone.

Klauzula 2: Proces selekcji Partnera Biznesowego i konflikt
interesów
2.1
Danone zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badania etyki biznesowej naszych Partnerów Biznesowych w
ramach procesu selekcji.

2.2
Partnerzy Biznesowi zobowiązani są zgłosić potencjalny konflikt interesów przed rozpoczęciem procesu
selekcji.
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Klauzula 3: Zwalczanie przekupstwa i korupcji, prania pieniędzy,
prawo ochrony konkurencji i międzynarodowe sankcje handlowe
3.1
Partnerzy Biznesowi zobowiązani są do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących
zwalczania korupcji, prania pieniędzy oraz prawa ochrony konkurencji.

3.2
Partnerzy Biznesowi nie mogą angażować się w jakikolwiek formy przekupstwa czy korupcji w celu uzyskania
nieuczciwych czy nienależnych korzyści, zarówno rzeczywistych jak i potencjalnych.

3.3
Partnerzy Biznesowi

nie mogą uczestniczyć w działaniach, które mogą być postrzegane jako utrudniające

konkurencję.

3.4
Partnerzy Biznesowi

nie mogą nawiązywać kontaktów ze stronami podlegającymi sankcjom handlowym i

zobowiązani są do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących międzynarodowych
sankcji

handlowych.

Klauzula 4: Podarunki i korzyści w ramach reprezentacji
4.1
Działając w imieniu Danone, Partnerzy Biznesowi

nie mogą oferować wartościowych podarunków czy

korzyści w ramach reprezentacji pracownikom, klientom czy innym odpowiednim interesariuszom Danone
(np. urzędnikom państwowym). Wszelkie oferowane podarunki muszą mieć wartość ściśle symboliczną, a ich
celem nie może być

wywieranie wpływu na decyzję biznesową

(ani nie mogą być tak postrzegane).

Oferowane formy gościnności w ramach reprezentacji powinny być związane z obowiązkami służbowymi,
muszą mieścić się w rozsądnych granicach, a ich celem nie może być
biznesową

wywieranie wpływu na decyzję

(ani nie mogą być tak postrzegane). W czasie trwania postępowania przetargowego czy

negocjacji umów nie można oferować żadnych podarunków ani gościnności w ramach reprezentacji.
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Klauzula 5: Prawa człowieka
5.1
Oczekuje się, że Partnerzy Biznesowi będą chronić i wspierać prawa człowieka wobec swoich pracowników.
Oczekujemy, że będą uczciwymi pracodawcami i będą przestrzegali międzynarodowych standardów pracy, w
tym podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i przepisów prawa zakazujących
niewolnictwa i handlu ludźmi.

Klauzula 6: Zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko naturalne
6.1
Partnerzy Biznesowi w swojej współpracy z Danone
obowiązujących przepisów prawa dotyczących

zobowiązani są do przestrzegania

wszystkich

zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego.

Oczekujemy, że zapewnią wdrożenie odpowiednich środków w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa swoich
pracowników i możliwie jak najszerszego ograniczenia oddziaływania swojej działalności na środowisko
naturalne.

Klauzula 7: Kontrola
7.1
Danone zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu lub zdalnie, w celu potwierdzenia, że
Partner Biznesowy przestrzega zasad określonych w mniejszym Kodeksie Etyki. Jeżeli wymagane są kontrole
na miejscu, Partner Biznesowy zostanie odpowiednio powiadomiony, a czynności audytu nie będą
niepotrzebnie zakłócały jego działalności.

Klauzula 8: Zgłaszanie podejrzeń
8.1
Prosimy, aby

wszelkie podejrzenia związane z niniejszym Kodeksem Etyki czy jego stosowaniem omawiać

bezpośrednio z przełożonymi w Danone. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny wolimy zgłoszenie poufne, poprzez
inny

kanał,

dysponujemy

specjalnym

narzędziem

zgłaszania

(www.danoneethicsline.com).
Z narzędzia można w razie potrzeby skorzystać anonimowo.
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8.2
Wobec osób zgłaszających uzasadnione podejrzenia w dobrej wierze nie wolno podejmować żadnych działań
odwetowych. Wszystkie przypadki będą odpowiednio sprawdzone, a w razie stwierdzenia naruszeń podjęte
zostaną stosowne działania.
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