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Acest cod de conduită DEICHMANN conţine codul de
conduită BSCI versiunea 1/2014. Grupul DEICHMANN
a recunoscut codul de conduită BSCI şi l-a adaptat la
o schemă proprie, pentru a putea contribui mai bine la
efectul de cascadă BSCI.
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Preambul
Noi, grupul DEICHMANN, ne vedem obligaţi să

Cu acest cod de conduită DEICHMANN urmă-

purtăm şi pe viitor responsabilitatea pentru com-

rim să introducem şi să dezvoltăm în continuare

patibilitatea socială şi cu mediul înconjurător a

principiile noastre de bază împreună cu partene-

activităţii noastre globale. Pentru a clarifica pozi-

rii de afaceri DEICHMANN şi cu toţi participanţii

ţia noastră faţă de partenerii noştri de afaceri şi

din lanţul de aprovizionare. În cazul neîndeplinirii

față de toate companiile partenere din lanţul de

cerinţelor, relaţiile comerciale nu se încheie pur şi

aprovizionare, faţă de angajatele şi angajaţii noştri

simplu ci lucrăm împreună la îmbunătăţiri.

şi faţă de alţi participanţi, am elaborat acest cod
de conduită DEICHMANN (Versiunea 2016). Din

Regula noastră de bază este că toţi partenerii de

punctul nostru de vedere, este o cerință ne-ne-

afaceri DEICHMANN şi companiile partenere din

gociabilă, obligatorie, ca toţi partenerii de afaceri

lanţul de aprovizionare (sub-furnizorii) trebuie să

DEICHMANN şi companiile partenere din lanţul

urmeze - în toate activităţile - principiile de bază

de aprovizionare să urmeze fără excepţie acest

prestabilite aici. Dacă unul din principiile noastre

cod de conduită.

de bază solicită un standard mai redus decât prevede legislaţia unei ţări sau a unei zone, atunci

Acest cod de conduită DEICHMANN urmăreş-

sunt valabile întotdeauna legile ţării şi implicit

te principiile actuale de bază ale Business Soci-

standardul superior. Într-un asemenea caz, par-

al Compliance Initiative (BSCI) şi se sprijină pe

tenerii de afaceri DEICHMANN trebuie să aducă

acordurile internaţionale ca Declaraţia Generală

imediat la cunoştinţa grupului DEICHMANN acest

a Drepturilor Omului, liniile directoare ale dreptu-

lucru. Dacă anumite norme sau reguli prevăzute

rilor copiilor şi ale comerţului dintre întreprinderi,

în principiile noastre de bază implică un standard

liniile directoare ale Naţiunilor Unite „Economia şi

superior celui prevăzut în legislația locală, atunci

drepturile omului“, principiile OECD precum şi UN

aceste norme sau reguli trebuie considerate ca

Global Compact şi acordul şi recomandările Or-

fiind valabile și trebuie respectate.

ganizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO), care sunt
determinante pentru îmbunătăţirea condiţiilor de
lucru în lanţul de furnizori.

Heinrich O. Deichmann, preşedintele consiliului
de administraţie şi al directorilor administrativi

Un „partener de afaceri DEICHMANN“ este un partener contractual care poartă răspunderea pentru un produs, un proces sau un serviciu şi care, datorită poziţiei lui în lanţul de aprovizionare, este în situaţia să garanteze că se îndeplinesc
standardele sociale. Această definiţie se poate aplica la fabricanţi, firme de comercializare, importatori, firme de montaj,
organizaţii de prestări servicii etc.
O „Sub-întreprindere“ este o unitate economică în cadrul lanţului de aprovizionare, care aprovizionează furnizorul direct
sau indirect cu produse şi/sau servicii care se folosesc respectiv la realizarea produselor şi/sau la pregătirea serviciilor,
fiind importante pentru acestea.
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1. Participarea şi protecţia angajatelor
şi angajaţilor

2. Munca efectuată de copii şi protecţia
angajatelor şi angajaţilor tineri

Partenerul de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

Se consideră muncă efectuată de copii orice

prinderea din lanţul de aprovizionare trebuie să

muncă efectuată de o persoană sub 15 ani, ex-

stabilească practici de management fiabile, pen-

ceptând cazul în care legislaţia locală prevede o

tru a cointeresa angajatele şi angajaţii, precum şi

vârstă minimă mai mare, respectiv o durată mai

pe reprezentanţii lor în schimbul de informaţii fun-

mare. În acest caz este determinantă vârsta mai

damentate privind locul de muncă. Ei trebuie să

mare. În cazul în care totuşi vârsta minimă legală,

permită măsuri adecvate, pentru a proteja anga-

conform excepţiilor stabilite de Convenţia ILO 138

jaţii în concordanţă cu ţelurile stabilite de codul de

pentru ţările în curs de dezvoltare este de 14 ani,

conduită DEICHMANN, precum şi să întreprindă

determinantă este vârsta mai mică.

paşii concreţi, pentru a explica angajaţilor drepturile şi obligaţiile lor.

Ca „angajat tânăr“ sunt desemnaţi angajatele şi
angajaţii care sunt mai în vârstă decât un copil în

Pe lângă acestea, partenerii de afaceri DEICH-

sensul menţionat mai sus şi mai tineri de 18 ani.

MANN şi sub-întreprinderile din lanţul de aprovizionare sunt obligaţi să fundamenteze competenţe

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

suficiente pentru cadrele de conducere, angajaţi

prinderile din lanţul de aprovizionare nu au voie să

şi reprezentanţi ai angajaţilor pentru a încorpora

utilizeze sau să tolereze munca efectuată de copii

măsurile cu succes în întreprinderea comercială.

direct sau indirect în sensul menţionat mai sus. Ei

O formare şi perfecţionare continuă la toate nive-

se obligă ca, în cadrul procesului de angajare să

lurile de activitate sunt indispensabile, în special

instituie mecanisme fiabile care să nu poată duce

cu privire la protecţia muncii.

în nicio împrejurare la un tratament degradant
sau nedemn al angajatului.

La nivelul întreprinderii, partenerii de afaceri
DEICHMANN şi sub-întreprinderile din lanţul de

Pentru cazul în care copiii au fost victime ale mun-

aprovizionare trebuie să instituie sau să partici-

cii efectuate de copii în sensul menţionat mai sus

pe la mecanisme de reclamaţii eficiente pentru

şi au fost concediaţi, partenerii de afaceri DEICH-

persoanele individuale şi comunităţile care pot fi

MANN şi sub-întreprinderile din lanţul de aprovi-

afectate de efectele negative. Chiar şi acolo unde

zionare trebuie să introducă metode şi procedee,

sistemele juridice sunt eficiente şi bine dotate,

să le documenteze şi să le negocieze cu angaja-

mecanismul de reclamaţii poate oferi avantaje

tele şi angajaţii şi alte părţi interesate care asigură

deosebite cum ar fi accesul rapid la o persoană

securitatea, formarea şi dezvoltarea acestor copii.

de încredere precum şi remedierea rapidă a posibilelor anomalii.

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-întreprinderile din lanţul de aprovizionare trebuie să
permită acestor copii, printr-un sistem de susţinere echitabil, să frecventeze şcoala până ce nu
mai sunt copii în sensul menţionat mai sus.
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Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

prinderile din lanţul de aprovizionare trebuie să in-

prinderile din lanţul de aprovizionare riscă formu-

troducă, să documenteze şi să respecte metode

larea împotriva lor de acuzaţii de complicitate, în

şi procedee pe care să le negocieze cu angajatele

cazul în care profită prin partenerii lor de afaceri

şi angajaţii şi alte părţi interesate care promovea-

de această formă de muncă.

ză formarea copiilor afectaţi de Recomandarea
ILO 146, se supun legilor locale de obligativitate a

La angajare, nu este permis a se cere de către

şcolii sau frecventează şcoala. Printre acestea se

partenerii de afaceri DEICHMANN sau de către

numără măsurile care garantează ca niciun copil

sub-întreprinderile din lanţul de aprovizionare an-

sau angajată şi angajat tânăr să nu fie angajaţi în

gajatului să prezinte o cauţiune sau documente

perioada de studii şi ca timpul pierdut în total pen-

personale. Angajatele şi angajaţii au dreptul să pă-

tru transport (deplasări de la şi la lucru şi şcoală),

răsească oricând nestingheriţi locul lor de muncă

învăţământ şi lucru să nu depăşească 10 ore pe zi.

şi să rezilieze o relaţie de muncă cu respectarea
unei perioade de preaviz adecvate.

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-întreprinderile din lanţul de aprovizionare se asigură
că angajatele şi angajaţii tineri nu fac muncă de

4. Măsurile disciplinare

noapte şi sunt protejaţi şi în afara locului de muncă împotriva condiţiilor care le pun în pericol sănă-

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

tatea, securitatea, moralul, precum şi dezvoltarea

prinderile din lanţul de aprovizionare se asigură

psihică şi fizică. Companiile asigură angajaţilor

că angajaţii nu sunt supuşi niciunui tratament

tineri accesul la mecanismele de reclamaţii efici-

neomenos sau înjositor, constrângeri sexuale,

ente, la sistemele de învăţământ şi la programele

pedepse fizice, constrângeri psihice sau fizice şi/

cu tema protecţia muncii.

sau unor ultraje verbale.

3. Munca forţată

Măsurile disciplinare necesare se vor depozita în
permanenţă sub formă scrisă şi trebuie explicate
angajaţilor verbal, în cuvinte clare, inteligibile.

Se consideră muncă forţată orice muncă sau prestaţie de servicii care se pretinde unei persoane
sub ameninţarea cu o pedeapsă şi pentru care

5. Discriminarea

persoana susmenţionată nu s-a oferit în mod voluntar.

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-întreprinderile din lanţul de aprovizionare nu au voie,

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

în special la angajare, remunerare, perfecţionare,

prinderile din lanţul de aprovizionare nu au voie să

avansare, concediere sau pensionare, să discri-

facă uz, respectiv să tolereze în niciun fel munca

mineze o persoană pe baza rasei, castei, originii,

forţată sau obligatorie, inclusiv înrobirea pentru

clasei sociale, provenienţei etnice sau naţionale,

datorii, aservirea, comerţul uman sau munca co-

religiei, dizabilităţii, orientării sexuale, statutului de

recţională.

membru al unei organizaţii, apartenenţei politice,
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obligaţiilor familiale sau sexului sau să tolereze o

Înainte de începerea relaţiei de muncă, partenerii

asemenea discriminare.

de afaceri DEICHMANN şi sub-întreprinderile din

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

ţia angajatelor şi angajaţilor informaţii clare privind

prinderile din lanţul de aprovizionare nu vor împie-

drepturile lor, obligaţiile şi condiţiile de muncă, in-

dica angajatele şi angajaţii să-şi exercite dreptu-

clusiv programul de lucru, remunerarea, dreptul la

rile, să urmeze cursuri de teorie sau practică sau

concediu, protecţia împotriva concedierii, protec-

să-şi îndeplinească necesităţile legate de rasă,

ţia mamei şi condiţiile de plată.

lanţul de aprovizionare trebuie să pună la dispozi-

clasa socială, provenienţa naţională, religie, dizabilitate, sex, orientare sexuală, statutul de mem-

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

bru al unor organizaţii sau de apartenenţă politică.

prinderile din lanţul de aprovizionare trebuie să
ofere condiţii demne de muncă. Printre acestea

Nu este permis partenerilor de afaceri DEICH-

se numără şi sprijinul acordat angajatelor şi anga-

MANN şi sub-întreprinderilor din lanţul de apro-

jaţilor în rolul de părinţi şi întreţinători, în special cu

vizionare să admită un comportament, inclusiv

privire la forţele de muncă pasagere sau sezonie-

gesturi, expresii verbale sau contacte fizice care

re ai căror copii au fost probabil lăsaţi în oraşele

implică o constrângere sexuală, ameninţare, abuz

natale din care au migrat.

sau exploatare.
Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-întreAngajatelor trebuie să li se asigure înainte şi după

prinderile din lanţul de aprovizionare nu au voie

naştere cel puţin perioada de protecţie legală. Nu

să folosească relaţiile de muncă într-un fel care,

este permisă concedierea angajatelor din cauza

în mod conştient, nu corespunde scopului iniţial.

sarcinii. Nu este permisă utilizarea angajatelor

Aceasta conţine – dar nu se limitează la – (a) pro-

gravide la locuri de muncă care influenţează ne-

grame de calificare care nu au ca scop interme-

gativ starea lor de sănătate.

dierea unor calificări sau a unor angajări regulate,
(b) muncă sezonieră sau ocazională dacă aceasta

6. Fără angajare precară

se foloseşte la subminarea protecţiei angajatelor
şi angajaţilor şi (c) contracte exclusiv pentru forţa
de muncă. În continuare, nu este permisă utiliza-

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

rea contractelor sub-întreprinderilor la submina-

prinderile din lanţul de aprovizionare poartă răs-

rea dreptului angajatelor şi angajaţilor.

punderea ca relaţiile lor de muncă să nu ducă la
nesiguranţă sau la periclitarea socială sau economică a angajatelor şi angajaţilor. Ei se asigură că

7. Remuneraţia echitabilă

toate activităţile sunt exercitate pe baza relaţiilor
de muncă consacrate şi documentate care se

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

realizează în concordanţă cu prescripţiile legale

prinderile din lanţul de aprovizionare trebuie să

naţionale, uzanţele sau practicile şi normele de

se asigure că salariile şi retribuţiile plătite pentru

muncă internaţionale, în funcţie de cea care oferă

o săptămână de lucru standard corespund cel

protecţie mai amplă.

puţin prescripţiilor legale sau, în caz că sunt mai
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mari, standardelor industriale aprobate pe baza

8. Programele de lucru rezonabile

negocierilor colective şi că se respectă prestaţiile
sociale acordate legal. Salariile şi retribuţiile plăti-

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

te ar trebui în orice caz să fie suficiente pentru a

prinderile din lanţul de aprovizionare trebuie să

satisface nevoile de bază ale personalului, a per-

respecte legile aplicabile şi standardele industri-

mite angajaţilor şi familiilor lor un trai decent şi a le

ale în raport cu programele de lucru. În niciun caz

asigura un anumit venit liber disponibil.

nu este permis a se cere angajatelor şi angajaţilor
să lucreze regulat mai mult de 48 de ore pe săp-

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

tămână. Trebuie asigurată cel puţin o zi liberă per

prinderile din lanţul de aprovizionare se asigură

săptămâna de lucru. Grupul DEICHMANN recu-

că alcătuirea exactă a salariilor, retribuţiilor şi

noaşte excepţiile stabilite de ILO. Prescripţiile le-

prestaţiilor auxiliare este – în mod regulat şi în

gale naţionale aplicabile, standardele industriale

detaliu - adusă la cunoştinţa lucrătorilor. Reţi-

comparabile sau contractele colective se vor in-

nerile sunt admise numai în condiţiile prescrise

terpreta în sensul condiţiilor-cadru internaţionale

legal sau stabilite prin contracte colective. Reţi-

stabilite de ILO.

nerile disciplinare sunt inadmisibile. Nivelul retribuţiei trebuie să reflecte calificarea şi nivelul

În cazurile de excepţie stabilite de ILO este permi-

profesional al angajaţilor şi se referă la timpul de

să depăşirea limitei superioare pentru numărul de

lucru normal.

ore de lucru evidenţiat; în acest caz se admit orele
suplimentare efectuate în mod benevol. Dacă se

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

convine cu angajatele şi angajaţii partenerilor de

prinderile din lanţul de aprovizionare asigură plata

afaceri DEICHMANN şi sub-întreprinderile din lan-

salariilor şi a prestaţiilor auxiliare în mod regulat şi

ţul de aprovizionare efectuarea de ore suplimen-

în deplină concordanţă cu toate legile aplicabile şi

tare (mai multe decât timpul de lucru săptămânal

efectuarea plăţii printr-un mijloc de plată legal şi

normal), trebuie asigurată retribuirea lor întot-

într-un mod favorabil pentru angajate şi angajaţi.

deauna la un barem de premiere care să nu fie mai

Este admisibilă o plată parţială sub forma unor

mic decât unu şi un sfert din tariful normal. Ore-

prestaţii în natură conform indicaţiilor ILO.

le suplimentare trebuie să fie o excepţie şi se vor
presta de angajat întotdeauna în mod benevol.

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-întreprinderile din lanţul de aprovizionare se asigură
că nu se recurge la plasarea redusă a forţelor de
muncă şi la relaţii de perfecţionare simulate care

9. Libertatea de asociere şi negocierile
privind tariful

să servească la eludarea obligaţiilor faţă de angajatele şi angajaţii ocupaţi conform legilor apli-

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

cabile, a legislaţiei privind asigurările sociale şi a

prinderile din lanţul de aprovizionare respectă

dispoziţiilor corespunzătoare.

dreptul tuturor angajatelor şi angajaţilor de a forma şi adera în mod liber la asociaţiile de angajaţi
după propria alegere, precum şi de a purta negocieri colective.
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În situaţiile în care dreptul la libertatea de asociere

Colaborarea activă dintre conducerea întreprin-

şi negocieri colective este limitat prin lege, parte-

derii şi angajate şi angajaţi, respectiv reprezen-

nerii de afaceri DEICHMANN şi sub-întreprinderile

tanţii lor este de importanţă deosebită în transpu-

din lanţul de aprovizionare trebuie să înlesnească

nerea unor sisteme de asigurare a unui mediu de

acestor angajate şi angajaţi căi comparabile de

lucru sigur şi sănătos. Acest lucru se poate obţine

asociere independentă şi liberă pentru a deschi-

prin constituirea unor comisii de protecţie a mun-

de un dialog cu angajatorul privind întrebările le-

cii. Companiile se asigură că sunt instituite siste-

gate de locul de muncă.

me de stabilire, evaluare, evitare şi combatere a
pericolelor potenţiale pentru sănătatea şi securi-

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

tatea angajaţilor. Ele iau măsuri eficiente pentru

prinderile din lanţul de aprovizionare nu exercită

prevenirea accidentelor potenţiale, vătămărilor şi

nicio discriminare faţă de angajate şi angajaţi, pe

îmbolnăvirilor angajaţilor care sunt legate de pro-

baza apartenenţei la un sindicat şi nu împiedică

cesul de muncă sau se petrec în cadrul acestu-

accesul reprezentantului acestora la angajaţi la

ia. Aceste măsuri trebuie să diminueze pericolele

locul de muncă sau interacţiunea cu ei.

legate de mediul de lucru. Partenerii de afaceri
DEICHMANN şi sub-întreprinderile din lanţul de

10. Sănătatea şi securitatea

aprovizionare trebuie să se asigure că angajatele
şi angajaţii beneficiază de o instruire privind securitatea şi sănătatea conform prescripţiilor şi docu-

Pornind de la faptul că partenerii de afaceri

mentată şi că această instruire se repetă pentru

DEICHMANN şi sub-întreprinderile din lanţul de

toţi angajaţii noi şi cei reangajaţi.

aprovizionare cunosc cel mai bine branşa şi riscurile speciale posibile, aceştia trebuie să asigure

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

un mediu de viaţă şi lucru sigur, curat şi sănătos.

prinderile din lanţul de aprovizionare vor între-

Ei trebuie să numească un reprezentant al condu-

prinde eforturi pentru a îmbunătăţi protecţia an-

cerii întreprinderii care să fie responsabil pentru

gajaţilor, printre altele prin sisteme de asigurare

sănătatea şi securitatea întregului personal, pre-

obligatorii. Ei iau în cadrul unei zone de influenţă

cum şi pentru realizarea elementelor de sănătate

toate măsurile adecvate pentru a asigura stabili-

şi securitate ale acestei directive.

tatea şi securitatea instalaţiilor şi clădirilor utilizate, inclusiv a locuinţelor amenajate pentru anga-

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

jaţi dacă aceste spaţii de cazare au fost puse la

prinderile din lanţul de aprovizionare trebuie să

dispoziţie de angajator, precum şi pentru asigu-

ia măsurile corespunzătoare pentru a preveni ac-

rarea angajaţilor împotriva eventualelor cazuri de

cidentele de muncă sau vătămările de sănătate

urgenţă previzibile.

care se petrec în timpul lucrului, care rezultă din
acesta sau sunt legate de acesta, prin diminuarea

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

cauzelor pericolelor imanente mediului de lucru.

prinderile din lanţul de aprovizionare acordă aten-

Persoanele individuale care au nevoie de protec-

ţie dreptului angajatelor şi angajaţilor de a părăsi

ţie ca – dar fără a se limita la – angajaţii tineri, ma-

terenul întreprinderii fără a trebui să ceară pentru

mele tinere şi gravidele, precum şi persoanele cu

aceasta permisiunea companiei, în scopul de a

dizabilităţi primesc o protecţie deosebită.

evita un pericol imediat.

8

Codul de conduită

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

este posibil sau utilizate numai în mod limitat.

prinderile din lanţul de aprovizionare asigură o în-

Este permisă folosirea lor numai atunci când sunt

grijire adecvată în domeniul de medicină a muncii

utilizate corect şi mediul nu suferă prejudicii prin

şi amenajărilor legate de aceasta.

utilizarea lor.

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

Trebuie garantată şi, la cerere dovedită, înlătura-

prinderile din lanţul de aprovizionare asigură ac-

rea în conformitate cu prescripţiile de protecţie

cesul la apă potabilă curată, zone de servit masa

a mediului a deşeurilor şi recipientelor. Întreaga

şi de repaus sigure şi curate, precum şi zone si-

cantitate de deşeuri provenită în timpul producţiei

gure şi curate pentru prepararea şi păstrarea

trebuie eliminată ca deşeu în mod corect.

alimentelor. Pe lângă aceasta pun la dispoziţia
tuturor angajaţilor un echipament personal de
protecţie (EPP) eficient.

12. Gospodărirea etică

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

prinderile din lanţul de aprovizionare trebuie să se

prinderile din lanţul de aprovizionare se obligă să

asigure că spaţiile de cazare pentru dormit, în ca-

nu ia parte la corupţie, şantaj sau fraudă şi la nici

zul în care asemenea spaţii sunt puse la dispoziţia

o altă formă de mituire, inclusiv - dar fără a se li-

angajaţilor, toaletele şi spălătoarele sunt curate şi

mita la - promiterea, oferirea sau garantarea unui

sigure şi corespund necesităţilor de bază.

stimulent financiar sau de altă natură ilicit.

11. Protecţia mediului

Se aşteaptă ca ei să dispună de informaţii corecte
privind activităţile, structura şi serviciile lor şi să le
dezvăluie pe acestea în concordanţă cu prescrip-

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

ţiile în vigoare şi cu practicile industriale similare.

prinderile din lanţul de aprovizionare trebuie să
verifice dacă afacerea operativă are efecte consi-

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-întreprin-

derabile asupra mediului şi să stabilească norma-

derile din lanţul de aprovizionare nu au voie să ia

tive şi procedee care să reflecte responsabilitatea

parte la falsificarea acestor informaţii, nici la o ac-

lor pentru mediu şi să poarte răspunderea utiliză-

ţiune falsă în lanţul de aprovizionare. Suplimentar,

rii cât mai eficiente a resurselor naturale. Trebuie

ei trebuie să achiziţioneze, să folosească şi să pro-

totodată respectate legile şi dispoziţiile aplicabile

tejeze cu grija cuvenită datele personale (inclusiv

în privinţa protecţiei mediului din ţara în care îşi

datele angajaţilor, partenerilor de afaceri, clienţilor

desfăşoară activitatea.

şi consumatorilor din zona dumneavoastră de influenţă). Această achiziţie, folosire sau protecţie a

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

datelor personale trebuie să se realizeze conform

prinderile din lanţul de aprovizionare se vor asigu-

prescripţiilor legale şi a cerinţelor legale în raport

ra de transpunerea în practică a măsurilor adec-

cu protecţia datelor.

vate pentru a reduce efectele negative asupra

.

comunităţii, a resurselor naturale şi a mediului.
Substanţele periculoase trebuie evitate oricând

Codul de conduită
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13. Sistemele de management
n toate proce

– să se distanţeze de măsurile disciplinare, concedieri sau alte discriminări faţă de angajaţii

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

care furnizează informaţii privind respectarea

prinderile din lanţul de aprovizionare trebuie să ia

codului de conduită DEICHMANN.

măsuri clare pentru a îndeplini cerinţele codului
de conduită DEICHMANN, a le integra pe acestea

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

în toate procesele lor de întreprindere şi a le face

prinderile din lanţul de aprovizionare trebuie să

parte componentă integrală a filozofiei şi politicii

dovedească prin înregistrări corespunzătoare

companiei.

că ei corespund cerinţelor codului de conduită
DEICHMANN. Ei trebuie să fie în situaţia de a asi-

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

gura accesul la înregistrări părţilor angajate de

prinderile din lanţul de aprovizionare trebuie să

grupul DEICHMANN care doresc să verifice res-

atribuie unui manager responsabilitatea pentru

pectarea cerinţelor şi să le pună la dispoziţie in-

toate problemele din cadrul organizaţiei referitoa-

formaţii adecvate.

re la codul de conduită DEICHMANN.
Pentru partenerii de afaceri DEICHMANN şi
Conducerea companiei, în cazul partenerilor de

sub-întreprinderile din lanţul de aprovizionare,

afaceri DEICHMANN şi a sub-întreprinderilor din

respectarea codului de conduită DEICHMANN

lanţul de aprovizionare, trebuie să verifice la inter-

trebuie să devină o condiţie care să fie conţinută

vale regulate transpunerea în practică a cerinţelor

în toate acordurile detaliate cu sub-întreprinderile.

codului de conduită DEICHMANN.

Aceste acorduri trebuie să oblige sub-întreprinderile să corespundă tuturor cerinţelor codului de

Partenerii de afaceri DEICHMANN şi sub-între-

conduită DEICHMANN (inclusiv acestei clauze) şi,

prinderile din lanţul de aprovizionare preiau răs-

la cerere, să ia parte la activităţile de control ale

punderea pentru respectarea cerinţelor codului

furnizorilor.

de conduită DEICHMANN în raport cu toate angajatele şi toţi angajaţii pe care îi au în supraveghere
şi consimt,

14. Verificarea şi monitorizarea

– în fiecare loc de amplasare pe care îl deţin sau

Pentru a evalua respectarea codului de conduită

conduc, să transfere cuiva răspunderea pen-

DEICHMANN, grupul DEICHMANN va angaja şi

tru transpunerea în practică a codului de con-

verificatori independenţi care execută, pe baza

duită DEICHMANN;

comenzii grupului DEICHMANN verificări sociale
de mediu. În funcţie de rolul din lanţul de aprovi-

– să se asigure că toate angajatele şi angajaţii
cunosc codul de conduită DEICHMANN, prin

zionare, pentru partenerii de afaceri DEICHMANN
sunt valabile diferite condiţii de mediu.

transmiterea conţinutului într-una din limbile

10

cunoscute de angajat şi efectuarea în mod re-

Noi, grupul DEICHMANN avem dreptul de a mo-

gulat de şcolarizări privind codul de conduită

nitoriza respectarea acestui cod de conduită prin

DEICHMANN;

inspecţii sistematice, neanunţate. Inspecţiile se

Codul de conduită

execută de către membrii grupului DEICHMANN
sau de către auditori independenţi conform directivelor Business Social Compliance Initiative
(BSCI).

15. Măsurile de corecţie şi neîndeplinirea
obiectivelor
Codul de conduită DEICHMANN stabileşte principiile de bază a căror respectare o aşteptăm din
partea partenerilor de afaceri DEICHMANN şi a
sub-întreprinderilor din lanţul de aprovizionare.
Ne este cunoscut faptul că unele din aceste aşteptări nu pot fi transpuse în practică imediat şi
peste tot. Pentru grupul DEICHMANN este important ca partenerii de afaceri DEICHMANN şi
sub-întreprinderile din lanţul de aprovizionare, în
caz de neîndeplinire a obiectivelor, să întreprindă toţi paşii de corecţie necesari pentru îmbunătăţirea situaţiei şi îndeplinirea acestor principii de
bază într-un interval de timp rezonabil. Această
amânare în timp depinde de tipul măsurii de corectat şi de gradul de periclitare şi se va conveni
cu grupul DEICHMANN.
Dacă se ajunge la încălcări repetate ale acestei
dispoziţii fără ca partenerii de afaceri DEICHMANN
sau sub-întreprinderile din lanţul de aprovizionare
să întreprindă paşii de corecţie corespunzători,
ne vedem obligaţi să încheiem colaborarea.

Codul de conduită
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