Cod de conduită pentru Partenerii de Afaceri
Grupul Festo
Introducere
Fiind o afacere de familie ce desfășoară activități la nivel internațional, cu o tradiție ce
se întinde pe decenii, cea mai important prioritate pentru Festo este să își mențină integritatea și responsabilitatea asumată față de ființele umane și mediul înconjurător. Astfel, Festo a stabilit un standard înalt și de neegalat pentru comportamentul etic, în conformitate cu legile și regulamentele relevante.
Prin prezentul cod de Conduită, Festo își declară angajamentul față de aceste idealuri
și își asumă responsabilitatea față de mediul de afaceri și cel social, precum și față de
personalul angajat în întreaga lume și orice altă parte interesată.
1.

Obiectiv, sferă de aplicabilitate

Acest cod de conduită constituie un ghid obligatoriu și executoriu pentru toți partenerii de
afaceri Festo în acțiunile lor zilnice Acesta este un standard minim care, ca o completare
a valorilor noastre și definește principiile comportamentale pe care Festo le consideră
adecvate și obligatorii pentru orice afacere sau companie.
Acest cod de conduită se aplică la nivel global tuturor partenerilor de afaceri, chiar dacă
în anumite țări în care companiile din grupul Festo sunt active, comportamentele sau
practicile comerciale care contrazic acest cod de conduită sunt solicitate, așteptate sau
tolerate de către organele oficiale sau de către oameni în general. Dacă, într-o anumită
țară, sunt în vigoare norme sau principii de comportament mai stricte decât cele definite
în acest cod de conduită, se vor aplica aceste norme mai stricte.
2.

Comportament responsabil și sustenabil în mediul de afaceri

2.1 Conformitate cu legile, Drepturile Omului și Securitatea Muncii
În toate locațiile unde activează partenerii Festo, acești vor respecta legile aplicabile la
nivel local și standardele industriale minime, Astfel, conformitatea cu toate prevederile
locale din domeniul protecției datelor cu caracter personal este de asemenea asigurată.
Partenerii de afaceri se vor asigura că respectă Regulamentul General privind Protecția
Datelor (RGPD) cu nivelul său obligatoriu de protecție, în special în cazul în care datele
persoanelor fizice din UE sunt transferate către țări din afara UE.
Festo recunoaște și se așteaptă ca partenerii de afaceri să respecte strict valorile promovate și încadrate de Convenția ONU a Declarației Internaționale a Drepturilor Omului,
inclusiv toate cele 30 de articole ale Declarației Universale a Drepturilor Omului, Standardul Internațional de Responsabilitate Socială SA 8000 alături de cele opt Convenții fundamentale și Declarația privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă
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ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), și anume libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă, eliminarea tuturor formelor de
muncă forțată sau obligatorie, abolirea efectivă a muncii infantile și eliminarea discriminării în ceea ce privește angajarea și ocuparea.
Furnizorii noștri sunt obligați să își respecte obligațiile de verificări antecedente (due diligence) cu privire la materiile prime relevante - în special 3 TG sau minereuri (minerale
de conflict). Festo se așteaptă ca partenerii săi de afaceri să respecte toate reglementările aplicabile privind mineralele de conflict.
2.2 Toleranță și egalitatea de șanse
Fiind o companie activă la nivel global, Grupul Festo lucrează cu personal și parteneri de
afaceri de diferite naționalități, culturi și filozofii de viață. Activitatea noastră comună se
caracterizează prin respect, toleranță, stimă, corectitudine și deschidere.
Festo se așteaptă astfel ca partenerii săi de afaceri să respingă fără excepție discriminarea, hărțuirea, dezavantajarea, umilirea și toate celelalte forme de tratament nerespectuos. În special discriminarea pe criterii rasiale sau etnice, legate de religie sau credințe,
dizabilități, vârstă sau orientare sexuală și opinii politice este interzisă pe baza principiului
egalității de șanse și a directivelor UE privind tratamentul egal. În plus, toate formele de
hărțuire la locul de muncă, în special de natură sexuală, sunt fundamental interzise. Este
irelevant în ceea ce privește cele de mai sus dacă persoana afectată este sau nu capabilă
să evite comportamentul în cauză sau dacă persoana care încalcă acest principiu își
consideră propriul comportament ca fiind acceptabil.
2.3 Sustenabilitate și protecția mediului înconjurător
Festo respectă principiile de sustenabilitate și protecție a mediului înconjurător. Suntem
conștienți de deficitul de resurse și de responsabilitatea noastră față de generațiile viitoare. Prin urmare, am instalat un sistem de management de mediu care se bazează pe
standardul internațional ISO 14001.
Respectarea tuturor legilor aplicabile privind protecția mediului, inclusiv a dispozițiilor locale din țările respective, este o obligație evidentă atât pentru Festo, cât și pentru partenerii noștri de afaceri - precum și să depună eforturi pentru o îmbunătățire continuă a
impactului societății și asupra mediului.
2.4 Concurența loială
Festo recunoaște și adoptă regulile unei economii de piață și a unei concurențe loiale și
deschise, atât la nivel național, cât și internațional. Prin urmare, Festo se așteaptă ca
partenerii săi de afaceri să asigure respectarea principiilor legislației în domeniul concurenței, de ex. prin abținerea de la acorduri de piață, în special acorduri cu concurenții în
ceea ce privește prețurile, capacitatea sau neconcurența, abținerea de la boicotarea sau
sprijinirea boicotării furnizorilor sau clienților și de la depunerea ofertelor simulate în
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timpul operațiunilor de licitație sau de la acordul de a împărți clienții, zonele sau producția
programe.
2.5 Fără mită și corupție
Festo nu tolerează corupția sub nici o formă, respingând ferm orice tip de luare de mită și
aderă strict la Convenția ONU împotriva corupției. Partenerii săi de afaceri sunt rugați să
respingă și să se abțină de la a oferi, promite sau acorda beneficii terților, personalului
sau reprezentanților terților, deținătorilor de funcții, politicienilor sau rudelor sau asociaților oricăruia dintre aceste grupuri în schimbul tratamentului preferențial. la achiziționarea
de bunuri sau servicii. În acest context, Festo așteaptă de la partenerii săi de afaceri să
respecte orientările Camerei Internaționale de Comerț (ICC) pentru combaterea corupției
în afaceri și cerințele, cu principiile FCPA SUA (Foreign Corrupt Practices Act) și cu legea
din 2010 privind mita din Marea Britanie.
2.6 Beneficii și recompense
Festo se așteaptă ca partenerii săi să nu ofere, să nu facă, să nu solicite și să nu accepte
cadouri directe sau indirecte și alte avantaje legate de întreaga lor activitate de afaceri.
Acest lucru nu se aplică ospitalității și cadourilor ocazionale care nu au nicio valoare
financiară semnificativă și sunt conforme cu nivelul obișnuit de etichetă comercială și
cultura locală, în măsura în care este permis legal.
Oferirea și acceptarea ospitalității și cadourilor de acest fel vor fi totuși supuse în orice
moment cerinței că nu există nicio contravenție a reglementărilor legale și că posibilitatea
de influență asupra deciziilor comerciale poate fi exclusă de la bun început. Solicitarea și
acceptarea cadourilor de bani este interzisă în toate cazurile.
Recompensarea, în special sub formă de comisioane, plătite terților, în special vânzătorilor, distribuitorilor, brokerilor, consultanților sau altor intermediari, trebuie să fie proporțională cu activitatea prestată și trebuie să fie documentată în scris în întregime, în special
în ceea ce privește subiectul. a activității remunerate și a datei decontării. Aceste plăți
trebuie să fie de o asemenea dimensiune încât să nu creeze nici măcar presupunerea că
regulile existente sunt ocolite.
2.7 Plăți
Plățile pentru livrările și serviciile primite se efectuează direct doar partenerului contractual relevant (în absența unor acorduri de transfer valabile din punct de vedere legal sau
a returnărilor obligatorii acceptate) și întotdeauna în țara sediului social al partenerului
contractual.
2.8 Alegerea partenerilor de afaceri
Festo își alege partenerii de afaceri numai pe baza unor criterii obiective și economice și
examinează toate ofertele de la furnizorii săi în mod echitabil și imparțial. Preferința
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neprofesională sau dezavantajarea furnizorilor, în special din motive private, este interzisă ca principiu. În cazul invitațiilor la licitație, contractele vor fi atribuite celei mai rentabile oferte, cu excepția cazului în care alte motive (calitate, servicii, relații comerciale de
lungă durată, bonitate etc.) justifică o decizie diferită. În aceste cazuri, considerațiile decisive vor fi documentate, fără a permite terților să obțină pretenții din această acțiune.
Festo acordă importanță principiului că, ori de câte ori este posibil, cerințele prezentului
cod de conduită trebuie să fie încorporate de partenerii săi de afaceri în acordurile lor
contractuale, în special cu furnizorii, dar și cu clienții și / sau alte părți terțe.
2.9 Reglementări privind comerțul exterior, controlul exporturilor și obligațiilor
vamale
Festo aderă la toate reglementările referitoare la comerțul exterior, embargouri, obligații
vamale și controlul terorismului, precum și la reglementările stabilite în acest context referitoare la procesele de plată care sunt aplicabile în diferitele țări în care desfășoară
activități. Festo așteaptă acest lucru și de la partenerii săi de afaceri.
3.

Declarație finală

Festo se așteaptă ca toți partenerii săi de afaceri să respecte, la rândul lor, valorile exprimate în prezentul cod de conduită, să ia act de acestea în relațiile lor comerciale și să
se asigure că sunt conforme. Încălcările și incitarea la încălcări nu vor fi tolerate și vor
duce la acțiuni judiciare adecvate folosind toate mijloacele legale disponibile, inclusiv încetarea relației de afaceri.
Orice încălcare a acestui Cod de conduită trebuie să fie dezvăluită. Raportarea unor astfel de situații se poate realiza la adresa de e-mail compliance@festo.com și /sau pe
website-ul general Festo www.festo.com/group .
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