Kodeks Dostawcy „Dino Polska” S.A. –
załącznik do Umowy handlowej

I.
Wprowadzenie
Kodeks Dostawcy „Dino Polska” S.A. („Kodeks”) odwołuje się do uznawanych przez nas zasad
i wartości opisanych w naszym Kodeksie etyki:
 dbaniu o dobre miejsce pracy,
 budowaniu relacji biznesowych opartych na uczciwości i zaufaniu oraz,
 uważności i wrażliwości na otoczenie społeczne i środowisko naturalne.
Są to fundamentalne wartości, które wynikają z przepisów prawa, Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka i Dziesięciu Zasad United Nations Global Compact.
II.
Obowiązywanie Kodeksu Dostawcy „Dino Polska” S.A.
Kodeks obowiązuje wszystkich dostawców „Dino Polska” S.A. Dostawca, przystępując do współpracy
z „Dino Polska” S.A., zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Kodeksu.
III.

Przyjazne miejsce pracy

1. Prawa człowieka
Dostawcy zobowiązują się do przestrzegania praw człowieka zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka. Dostawcy nie akceptują żadnej formy dyskryminacji ze względu na jakiekolwiek różnice
oraz nie dopuszczają do występowania jakichkolwiek przejawów nękania, mobbingu czy molestowania
seksualnego. Dostawcy przestrzegają zasad poszanowania godności ludzkiej i reagują na wszelkie
przejawy ich łamania. Dostawcy nie dopuszczają do występowania pracy przymusowej ani żadnych
form niewolnictwa.
2. Warunki pracy
Dostawcy zatrudniają pracowników wyłącznie legalnie, na warunkach zgodnych z przepisami pracy,
w tym przede wszystkim przy zachowaniu zgodności z przepisami związanymi z płacą minimalną
i wymiarem czasu pracy. Dostawcy mogą zatrudniać obcokrajowców na analogicznych warunkach
pracy i płacy, co pracowników krajowych. Wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa
Dostawcy mogą wyrazić zgodę na pracę młodocianych. Dostawcy nie dopuszczają do pracy i do
zatrudniania dzieci.
W przypadku zapewnienia swoim pracownikom zakwaterowania, Dostawcy zobowiązują się, że
miejsce to będzie bezpieczne i spełniające podstawowe potrzeby człowieka.
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Dostawcy zobowiązują się do zapewnienia swoim pracownikom warunków zapewniających
bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zgodnych z przepisami prawa i obowiązującymi standardami
w zakresie BHP.
4. Ochrona danych osobowych
Dostawcy zapewniają ochronę danych osobowych swoich pracowników zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) oraz przepisami polskiego prawa, a także zabezpieczają przed nieuprawnionym dostępem do
tych danych.
IV.

Relacje biznesowe oparte na uczciwości i zaufaniu

1. Partnerstwo we współpracy
Nasze relacje biznesowe opieramy na uczciwości, zaufaniu i obustronnym szacunku. Takiego samego
podejścia oczekujemy od naszych Dostawców wobec nas, dalszych dostawców i w całym naszym
łańcuchu dostaw.
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2. Konflikty interesów, uczciwa konkurencja i niedopuszczanie do zachowań
korupcyjnych
Dostawcy nie dopuszczają do zaistnienia sytuacji o charakterze korupcyjnym lub łapówkarskim.
Dostawcy nie przyjmują ani nie oferują jakichkolwiek korzyści finansowych lub niefinansowych,
których celem jest wywieranie wpływu na decyzje biznesowe czy zdobycie niesprawiedliwej przewagi
na rynku lub uzyskanie jakichkolwiek korzyści finansowych lub niefinansowych dla siebie, swojej
rodziny lub bliskich.
3. Zachowanie poufności
Dostawcy zobowiązują się do zachowania poufności informacji zawartych w umowach handlowych lub
informacji związanych w szczególności z warunkami zakupu, politykami cenowymi, planami
inwestycyjnymi, w tym lokalizacjami i rozwiązaniami projektowymi. Szczegółowe zasady zachowania
poufności mogą określać odrębne umowy.
4. Podstępne i nieuczciwe zachowania
Dostawcy nie dopuszczają się oszustw, a także nie dopuszczają się czynów podstępnych czy
nieuczciwych. Powstająca u Dostawców dokumentacja jest odzwierciedleniem ich faktycznej
działalności.
V.

Uważność i wrażliwość na otoczenie społeczne i środowisko naturalne

1. Odpowiedzialność za produkt i usługę
Produkty i usługi pochodzące od Dostawców są wytworzone i dostarczone do „Dino Polska” S.A.
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, z dbałością o najwyższą jakość
i bezpieczeństwo. Dostawcy „Dino Polska” S.A. odpowiadają za pochodzenie, jakość i bezpieczeństwo
surowców od swoich dostawców. Dostawcy odpowiedzialnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa używają środków ochrony roślin oraz prowadzą hodowlę zwierząt, dbając zarazem o ich
dobrostan.
2. Obsługa reklamacji i zwroty towarów
Dostawcy zobowiązują się dostarczać produkty i usługi zgodne z zamówieniem oraz spełniające
wszelkie wymagane prawem wymogi. Dostawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za niezgodność
dostarczonych towarów i usług z zamówieniem oraz z wymogami obowiązujących przepisów prawa
lub norm. Dostawcy z zachowaniem należytej staranności współpracują z „Dino Polska” S.A.
w zakresie obsługi reklamacji zgłaszanych przez klientów „Dino Polska” S.A.
3. Oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Dostawcy zobowiązują się do oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi, w tym
racjonalnego korzystania z wody, surowców i nieodnawialnych źródeł energii. W ramach prowadzonej
produkcji rolnej i zwierzęcej Dostawcy odpowiedzialnie korzystają z zasobów ziemi. Dostawcy dołożą
starań, aby w miarę możliwości podejmować inicjatywy, zmierzające do zmniejszania zużycia zasobów
naturalnych oraz do racjonalnego z nich korzystania.
4. Odpowiedzialne zarządzanie odpadami i emisjami szkodliwych substancji
Dostawcy zobowiązują się do spełniania wszelkich wymogów prawa w zakresie gospodarowania
odpadami, ściekami z produkcji i emisjami szkodliwych substancji oraz uiszczania wszelkich
wymaganych prawem opłat z tego tytułu. Dostawcy dołożą starań, aby w miarę możliwości
podejmować inicjatywy, zmierzające do zmniejszania masy wyprodukowanych odpadów lub lepszego
nimi zarządzania poprzez odpowiednie segregowanie i przekazywanie do recyklingu, a także do
zmniejszania ilości szkodliwych substancji emitowanych do środowiska i należyte zarządzanie
ściekami.
VI.
Potwierdzenie zgodności Dostawców z Kodeksem Dostawcy „Dino Polska” S.A.
Dostawca potwierdza, że zapoznał się z Kodeksem Dostawcy „Dino Polska” S.A. oraz podejmie
działania na rzecz stosowania powyższych zasad przez swoich pracowników i współpracowników.
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