Deichmann

Eтичен кодекс

Настоящият етичен кодекс на DEICHMANN включва етичния
кодекс на Б изнес инициативата за социално съгласие (БИСС),
версия 1/2014. DEICHMANN-групата е приела БИСС-етичния кодекс и е съгласувала същия към собствен формат с цел
по -добър
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БИСС-каскаден ефект.

Eтичен кодекс

Уводна част
Ние, DEICHMANN-групата ,

считаме за наше задъл-

С

DEICHMANN-етичен

настоящия

кодекс имаме

жение да продължаваме да носим отговорност за

намерение да въведем и доразвием нашите принципи

спазването на социалните и екологични стандарти

заедно с търговските партньори на

при извършването на нашата дейност в целия свят.

всички участници във веригата на доставките.

DEICHMANN

и

В слу-

да разясним нашата позиция на нашите търгов-

чай на неизпълнение деловите отношения няма да

ски партньори и всички участващи фирми във вери-

бъдат прекратени просто така , а целта е да работим

гата на доставките , на нашите сътрудници и други

съвместно за тяхното подобряване.

За

участници , ние създадохме този етичен кодекс на

DEICHMANN (версия 2016). От

наша страна изис-

Наше

основно правило е съблюдаването на посоче-

кването за спазването на настоящия етичен кодекс

ните тук принципи при всички дейности на търгов-

без изключения към всички търговски партньори на

ските партньори на

DEICHMANN

фирми във веригата на доставките

и участващи фирми във веригата от

доставчици е задължително договорно условие.

тавчици).

Ако

DEICHMANN

и участващите

(фирми-поддос-

някой от нашите принципи не съ-

ответства на националното право на съответната

Настоящият DEICHMANN-етичен
актуалните норми на
ално съгласие

Бизнес

(БИСС)

кодекс

следва

инициативата за соци-

и се основава на междуна-

родни споразумения като

Всеобщата

декларация за

държава , винаги се зачита приоритетът на националните закони .
на

В

този случай търговските партньори

DEICHMANN

са длъжни да уведомят незабавно

DEICHMANN-групата . С

настоящето не се отменят

правата на човека , принципите за правата на детето

разпоредбите или наредбите извън местните закони

и предприемачеството, принципите на

с по-висок приоритет, които трябва да се спазват.

Нации „Икономика
на

Организацията

и развитие

Обединените

и права на човека“, принципите

за икономическо сътрудничество

(ОИСР),

както и

UN Global Compact

споразумението и препоръките на

и

Международната

Работническа Асоциация (МРА), които са от основно значение за подобряване на условията на труд при
веригата от доставчици .

Х айнрих О. Д айхман , председател на управителния съвет и изпълнителен директор

„Търговски партньор на DEICHMANN“ е страна по договор, която е отговорна за продукт, процес или услуга и въз основа на нейната позиция във веригата от доставчици е в състояние да гарантира , че ще се спазват социалните норми . Това определение може
да се отнася до производители , фирми за пласмент, вносители , фирми за монтаж , организации , предлагащи услуги и др.
„Фирма-поддоставчик “ е икономическа единица в рамките на веригата на доставките, която снабдява доставчика директно или
индиректно със стоки и /или услуги , които се използват и са от съществено значение при респ . за производството на стоките
и /или осигуряването на услугите на доставчика .
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1. Участие и защита на сътрудниците

законодателство не определя по-висока минимална
възраст респ . по-дълга продължителност на задъл-

Търговските

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

жителното образование.

този случай важи по-ви-

соката възраст.

да въведат доказани управленски практики за учас-

минимална възраст съгласно установените изключе-

тието на техните сътрудници , както и на техните

ния в МРА-конвенция 138 за развиващите се страни е

представители при обмена на важна информация от-

14 години, меродавна е по-ниската възраст.

носно работното място.

Те

Ако

В

те-поддоставчици във веригата на доставките трябва

обаче определената от закон

трябва да осигурят под-

ходящи мерки за защити на заетите в трудовия про-

К ато „непълнолетни

цес

трудници , които са по-възрастни от деца в горепо-

лица

в

съответствие

DEICHMANN,

с

етичния

кодекс

на

както и да предприемат конкретни

сътрудници“ се определят съ-

сочения смисъл и по-млади от

18 години.

действия за разясняване на правата и задълженията
на заетите в трудовия процес лица .

Търговските

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

те-поддоставчици във веригата на доставките не

Освен това търговските партньори на DEICHMANN

трябва да използват директно или индиректно или да

и фирмите-поддоставчици във веригата на доставки-

допускат детски труд в горепосочения смисъл .

те са длъжни да осигурят достатъчна компетентност

задължават в рамките на процедурата за назначаване

на ръководните кадри , работниците и представите-

на работници да осигурят надеждни механизми за

лите на работниците за реализирането на тези мерки

установяване на възрастта , които в никакъв случай

в търговския обект.

не трябва да водят до унизяване или обиждане на

Задължително

е непрекъснато

обучение и специализация на всички нива , особено

Те се

работника .

по отношение на безопасните условия на труд .

В
На

оперативно

ниво

търговските

партньори

на

случай , че децата са станали жертва на детски

труд в горепосочения смисъл и са били освободени

DEICHMANN и фирмите-поддоставчици във верига-

от това , търговските партньори на

та на доставките трябва да осигурят ефективни ме-

фирмите-поддоставчици във веригата на доставките

DEICHMANN

ханизми за оплаквания на отделни лица и общности ,

трябва да въведат, документират и предоставят мето-

които могат да бъдат засегнати от отрицателни си-

ди и процедури на своите сътрудници и други заинте-

туации , могат да създадат или да участват в такива .

ресовани лица , които осигуряват сигурност, здравно

Дори и там, където правните системи работят добре,

обслужване , образование и развитие на тези деца .

и

механизмите за оплаквания могат да осигурят особени предимства , като например бърз достъп до

Търговските

отговорно лице , както и бързо отстраняване на не-

те-поддоставчици във веригата на доставките трябва

доразумения .

да помогнат на такива деца да посещават училище ,

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

докато вече не са в детска възраст в горепосочения

2. Детски труд и защита на непълнолетни

смисъл .

Търговските

сътрудници

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

те-поддоставчици във веригата на доставките тряб-

За

детски труд се счита всяка работа , извършена от

лица под
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15-годишна
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възраст, в случай че местното

ва да въведат, документират, спазват и предоставят
методи и процедури на своите сътрудници и други

заинтересовани лица , които подпомагат образованието на засегнатите деца съгласно

МРА-препоръка

При

назначаването на работници не е разрешено на

търговските партньори на

DEICHMANN

и фирми-

подлежат на местните закони за задължително

те-поддоставчици във веригата на доставките да

средно образование или посещаване на училище.

изискват от работниците депозит или да оставят

Към

лични документи като депозит.

146,

това спадат мерки за ненаемане на деца или

Сътрудниците

имат

непълнолетни лица по време на учебната година и

право да напуснат безпрепятствено своето работно

забрана за надвишаване на общо време за транспорт

място по всяко време и да прекратят трудовото си

от и до работа и училище), продължител-

правоотношение при спазването на нормален срок за

(пътуване

ност на учебна дейност и работа

Търговските

партньори на

10 часа на ден.

DEICHMANN

предизвестие до работодателя .

и фирми-

те-поддоставчици във веригата на доставките тряб-

4. Дисциплинарни мерки

ва да се уверят, че непълнолетните работници не
извършват нощен труд и са защитени и извън работ-

Търговските

ното място от условия , които застрашават тяхното

те-поддоставчици във веригата на доставките тряб-

здраве , сигурност, морал , както и тяхното физиче-

ва да се уверят, че заетите лица не са подложени на

ско и психическо състояние.

Фирмите осигуряват на

нечовешко или унизително отношение , сексуално

непълнолетните работници достъп до ефективни ме-

посегателство, физическо наказание , физическо или

ханизми за оплаквания , до образователната система

психическо посегателство и/или вербални обиди .

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

и програми на тема безопасни условия на труд .

Необходимите

дисциплинарни мерки трябва винаги

да се оповестяват писмено и да се разясняват устно

3. Принудителен труд

на работника , с ясни и разбираеми думи .

За принудителен труд се счита всяка работа или услуга , чието извършване се изисква от дадено лице под

5. Дискриминация

заплахата от наказание и която упоменатото лице не

Търговските

извършва доброволно.

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

те-поддоставчици във веригата на доставките не
и фирми-

трябва да дискриминират или да допускат дискри-

те-поддоставчици във веригата на доставките не

минация поради раса , каста , месторождение , соци-

трябва да се възползват или да допускат принудите-

ална класа , етнически или национален произход ,

лен или задължителен труд , включително работа сре-

религия , сексуална ориентация , членство в сдруже-

щу изплащане на дългове , работа поради подчинение ,

ние , политическа принадлежност, семейни задъл-

търговия с хора или работа на затворници .

жения или пол , особено при назначаване , заплащане ,

Търговските

партньори на

DEICHMANN

обучение , повишаване в длъжност, освобождаване

Търговските

партньори

мите-поддоставчици

на

във

DEICHMANN

веригата

на

и

фир -

от работа или пенсиониране.

доставките

рискуват да получат обвинение за съучастие , ако

Търговските

печелят от тази форма на труд , използвана от техните

те-поддоставчици във веригата на доставките няма

търговски партньори във веригата на доставките.

да пречат на своите сътрудници при изпълнение-

партньори на

DEICHMANN

и фирми-
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то на техните права да следват учения или начин

пуска , защита при уволнение и условия за получава-

на действие или да съблюдават своите потребно-

не на възнаграждение преди началото на трудовото

сти , свързани с раса , социална класа , национален

правоотношение.

произход , религия , здравословни увреждания , пол ,
сексуална ориентация , членство в сдружения или по-

Търговските

литическа принадлежност.

те-поддоставчици във веригата на доставките тряб-

партньори на

DEICHMANN

ва да предлагат човешки условия на труд .

Към

това

и фирми-

също спада подпомагането на сътрудниците в тях-

те-поддоставчици във веригата на доставките не

ната роля като родители и попечители , особено по

трябва да допускат поведение , включително жесто-

отношение на приходящите и сезонни работници ,

ве , вербални изрази или физически контакт, които

чиито деца живеят в родните места на приходящите.

Търговските

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

да предизвикват сексуално посегателство, заплаха ,
злоупотреба или експлоатация .

Търговските

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

те-поддоставчици във веригата на доставките не
назначените жени трябва да бъде осигурена ми-

трябва да използват трудовите отношения по начин ,

нималната законова отпуска по майчинство преди и

който да противоречи съзнателно на същността на

след раждане.

закона .

На

Назначените жени не трябва да бъдат

освобождавани от работа поради бременност.

Това означава – но не се ограничава до – (a)

Бре-

програмите за обучение или редовната заетост да бъ-

менни работнички не трябва да бъдат поставяни на

дат единствен приоритет, (b) да се пренебрегва се-

работни места , които оказват отрицателно влияние

зонната и временна заетост, в случай че се използва

на тяхното здравословно състояние.

такава , да се пренебрегва защитата на сътрудниците ,
и (c) да се сключват само договори за работна сила .

Освен това наличието на договори с фирми-поддос-

6. Безопасни условия на труд

тавчици не трябва да служи за пренебрегването на
правата на сътрудниците.

Търговските

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

те-поддоставчици във веригата на доставките се
грижат както за сигурността , така и за социалната и

7. А декватно трудово възнаграждение

икономическа безопасност на трудовите отношения
на техните сътрудници .

Те

гарантират извършването

Търговските

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

на всички дейности въз основа на признатите и до-

те-поддоставчици във веригата на доставките тряб-

кументирани трудови отношения , в съответствие с

ва да се уверят, че изплащаните възнаграждения

националните правни разпоредби и практики , както

за една стандартна работна седмица съответстват

и международните трудови стандарти , в зависимост

най-малко на законовите разпоредби , ако са по-ви-

от това , кое предлага по-мащабна защита .

соки

-

на колективния трудов договор, и се спазват

законово определените социални осигуровки .

Търговските

и фир -

плащаното трудово възнаграждение трябва да бъде

мите-поддоставчици във веригата на доставките

достатъчно за покриване на основните потребности

трябва да информират разбираемо сътрудниците за

на персонала , сътрудниците и техните семейства за

техните права , задължения и условия на труд , вклю-

нормален живот и да бъде достатъчно като нетно

чително работно време , заплащане , ползване на от-

възнаграждение.
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DEICHMANN

Из-

Търговските

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

седмица .

През

всяка работна седмица трябва да

те-поддоставчици във веригата на доставките трябва

бъде осигурен поне един почивен ден .

да уверят, че работниците се информират редовно и

DEICHMANN-групата

подробно за точното формиране на трудовото въз-

МРА

изключения .

Всъщност

признава определените от

Приложими

правни разпоредби в

възнаграждение.

отделните държави , аналогични промишлени стан-

Удръжки са допустими само при предписаните зако-

дарти или колективни договори трябва да се прила-

нови условия или определените в колективния тру-

гат в рамките на определените от

дов договор условия .

родни рамкови условия .

награждение

ни удръжки .

и

допълнителното

Не са разрешени дисциплинар-

Размерът

МРА

междуна-

на възнаграждението трябва

да съответства на квалификацията и нивото на обра-

Разрешено

зование на сътрудниците и се отнася до редовното

определените от

работно време.

ните часове; в тези случаи се допуска доброволен

е надвишаването на горната граница на

МРА

изключения за броя на работ-

извънреден труд . А ко има договореност между сътру-

Търговските

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

дниците и търговските партньори на

DEICHMANN и

те-поддоставчици във веригата на доставките гаран-

фирмите-поддоставчици във веригата на доставките

тират, че трудовото възнаграждение и допълнител-

за извънреден труд (повече от редовното седмично

ното възнаграждение ще се изплащат своевременно,

работно време), трябва да се уверите , че то се запла-

редовно и в пълно съответствие с приложимите

ща винаги с увеличение , не по-ниско от

закони , както и с определените от закона платежни

стандартната тарифа .

средства по определен от закон оптимален за съ-

бъде изключение и да се извършва винаги добровол-

трудниците начин .

но от наетите лица .

Разрешено е частично изплащане

Извънредният

25%

над

труд трябва да

под формата на предметни услуги съгласно предписанията на

МРА.

Търговските

партньори на

9. Свобода на участие в обществени
DEICHMANN

и фирми-

организации и тарифни преговори

те-поддоставчици във веригата на доставките трябва
да се уверят, че няма преотдаване на трети страни на

Търговските

работна сила и мними образователни отношения, кои-

те-поддоставчици във веригата на доставките при-

то служат за заобикалянето на техните задължения

знават правото на всички сътрудници да създават и

спрямо наетите сътрудници съгласно трудовото и со-

членуват по свободен начин в работнически органи-

циалното законодателство и съответните разпоредби.

зации по техен избор, както и да водят колективни

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

преговори .

8. Приемливо работно време

При ситуации, в които правото на свобода за участие
в сдружения и колективни преговори е ограничено

Търговските

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

от закона , търговските партньори на

DEICHMANN и

те-поддоставчици във веригата на доставките тряб-

фирмите-поддоставчици във веригата на доставките

ва да спазват приложимите закони и промишления

трябва да дадат възможност на сътрудниците си за

времена .

участие в независими и свободни сдружения , за да

В никакъв случай не трябва да се изисква от сътруд

могат да участват с работодателя в диалог по въпро-

стандарт

по

отношение

на

работните

ниците да работят редовно повече от

48

часа на

си , касаещи работните места .

Eтичен кодекс
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Търговските

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

борба с потенциални опасности за здравето и без-

те-поддоставчици във веригата на доставките не

опасността на работниците.

оказват дискриминация въз основа на принадлеж-

тивни мерки за предотвратяването на злополуки ,

ност към профсъюзни организации спрямо сътруд

наранявания и заболявания на наетите лица , които

ниците и не възпрепятстват достъпа на техните

са свързани с работния процес или са последица

представители до сътрудниците на тяхното работно

от него.

място или при взаимодействие с тях .

работната среда опасности .
ри на

Тези

Те

предприемат ефек-

мерки трябва да намалят свързаните с

DEICHMANN

Търговските

партньо-

и фирмите-поддоставчици във

веригата на доставките трябва да се уверят, че сътру-

10. Здравеопазване и безопасност

дниците са инструктирани документирано за здравословна и безопасна работа съгласно разпоредбите

Приемайки,

че

DEICHMANN

и

търговските

партньори

фирмите-поддоставчици

във

на
ве-

и че всички новопостъпили и назначени отново сът
рудници ще бъдат инструктирани за това .

ригата на доставките познават най-добре бранша и
възможните особени рискове , те трябва да осигурят

Търговските

безопасна , чиста и здравословна работна среда .

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

Те

те-поддоставчици във веригата на доставките ще се

трябва да определят представител на фирменото ръ-

постараят да подобрят безопасността на труда при

ководство, който да отговаря за здравеопазването и

злополуки , между другото и чрез системи за задъл-

безопасността на целия персонал , както и за изпъл-

жителни осигуровки .

нението на посоченото в настоящите указания .

тенции те ще предприемат всички подходящи мерки ,

В

рамките на своите компе-

за да осигурят стабилност и безопасност на всички
и фирми-

използвани от тях съоръжения и сгради , включител-

те-поддоставчици във веригата на доставките трябва

но жилищни сгради за наетите работници , в случай ,

да предприемат съответни мерки за предотвратява-

че работодателят предоставя такива на работниците ,

нето на трудови злополуки или увреждане на здраве-

както и да обезопасят същите срещу възможни пред-

то, които могат да се получат на работното място или

видими аварийни случаи .

Търговските

партньори на

DEICHMANN

в следствие на извършваната работа , като сведат до
минимум причините за опасности в работната сре-

Търговските

да .

Отделни

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

лица , които се нуждаят от специална

те-поддоставчици във веригата на доставките зачитат

закрила , като напр. непълнолетни работници , млади

правото на сътрудниците да напуснат работната пло-

майки и бременни , както и хора с увреждания , но не

щадка без разрешението на фирмата , за да избегнат

само те , получават специална закрила .

непосредствена опасност.

Активната

съвместна работа между фирменото ръ-

Търговските

партньори на

DEICHMANN

и фирмите-

ководство и сътрудниците , респ . техните предста-

поддоставчици във веригата на доставките осигуря-

вители , е от съществено значение при реализирането

ват подходящо трудово-медицинско обслужване и

на системи за осигуряване на безопасна и здраво-

необходимите за това условия.

словна работна среда . Това може да се постигне чрез
основаване на комитети за безопасност на труда .

Търговските

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

трябва да се уверят, че има въведени сис-

те-поддоставчици във веригата на доставките осигу-

теми за установяване , анализ , предотвратяване и

ряват достъп до чиста питейна вода , безопасни и чис-

Фирмите

8

Eтичен кодекс

ти помещения за отдих и хранене, както и безопасни

12. Предприемаческа етика

зони за приготвяне и съхраняване на храна . Освен това
те предоставят на всички наети лица по всяко време

Търговските

безплатно ефективни лични предпазни средства .

те-поддоставчици във веригата на доставките се

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

задължават да не участват в корупционни сделки,

Търговските

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

изнудване или злоупотреба , както и да не приемат

те-поддоставчици във веригата на доставките тряб-

подкупи под каквато и да е форма , включително

ва да се уверят, че спалните помещения , в случай , че

не и ограничено до

такива се предоставят на наетите лица , тоалетните

поради нечестни финансови или други подбуди.

– но

– обещания, оферти или гаранции

и санитарните помещения са чисти и безопасни и
отговарят на основните потребности .

Очаква

се, че те разполагат с конкретна информация

за своята дейност, структура и производителност и
предоставят открито същата информация съгласно

11. Опазване на околната среда

действащите разпоредби и аналогични практики в
промишлеността .

Търговските

партньори на

DEICHMANN

и фир -

мите-поддоставчици във веригата на доставките

Търговските

трябва да контролират оперативната дейност за

те-поддоставчици във веригата на доставките не

значителни въздействия върху околната среда и да

трябва да участват нито във фалшифициране на тази

определят ефективни разпоредби и методи , които

информация, нито в измами във веригата на достав-

отразяват тяхната отговорност за околната среда и

чиците.

да се погриж ат за възможно най -ефективното из-

поддържат лични данни с подходящата добросъвест-

ползване на природните ресурси .

ност

При

това трябва

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

Освен това те трябва да събират, използват и

(включително

данни за работници, търговски

да се спазват приложимите закони и разпоредби по

партньори, клиенти и потребители в тяхната сфера на

отношение на опазване на околната среда в държ а-

действие).

вата , в която те работят.

личните данни трябва да се извършва съгласно прав-

Събирането,

използването и защитата на

ните разпоредби и изисквания по отношение на защи-

Търговските

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

тата на данните и информацията .

те-поддоставчици във веригата на доставките ще
осигурят прилагането на подходящи мерки за намаляването на неблагоприятните влияния върху обще-

13. Системи за управление

ството, природните ресурси и околната среда . Винаги,
когато е възможно, опасните вещества трябва да се

Търговските

избягват или да се използват само ограничено.

мите-поддоставчици

Те

партньори

на

във

DEICHMANN

веригата

на

и

фир -

доставките

трябва да се използват само ако се прилагат правилно

трябва да вземат ясни мерки за изпълнението на

и тяхната употреба не замърсява околната среда .

DEICHMANN-етичния

кодекс , за неговото въвеж-

дане във всички фирмени процеси и прилагането му

Екологичното

отстраняване на отпадъците трябва

като част от своята фирмена философия и политика .

да бъде гарантирано и при необходимост да може да
се докаже.

Всички

отпадъци по време на производ-

ството трябва да се изхвърлят правилно.

Търговските

партньори на

DEICHMANN

и фирми-

те-поддоставчици във веригата на доставките трябва

Eтичен кодекс
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да определят ръководно лице , което да отговаря за

Търговските

всички въпроси , отнасящи се до DEICHMANN-етич-

мите-поддоставчици

ния кодекс в рамките на тяхната организация .

те трябва да въведат като условия спазването на

партньори

във

Фирменото

ръководство на търговските партньори

DEICHMANN

и фирмите-поддоставчици във ве-

веригата

на

и

фир -

доставки-

кодекс , което да бъде за-

DEICHMANN-етичния
на

DEICHMANN

на

ложено във всички споразумения с фирмите-поддоставчици .

Тези

споразумения трябва да задължат

ригата на доставките трябва да контролират редовно

фирмите-поддоставчици

прилагането на изискванията на DEICHMANN-етич-

изисквания на

ния кодекс .

чително тази клауза) и при изискване да участват в

да

отговарят

на

всички

DEICHMANN-етичния кодекс (вклю-

проверки на доставчиците.

Търговските

партньори

мите-поддоставчици

DEICHMANN

на

във

веригата

на

и

фир -

доставките

носят отговорност за спазването на изискванията на

14. Проверка и контрол

DEICHMANN-етичния кодекс по отношение на всички сътрудници , над които те имат надзор, и одобряват

За

да

се

даде

оценка

на

спазването

на

DEICHMANN-етичния кодекс, DEICHMANN-групата

лице

ще използва независими лица , които да извършват по

–

на всеки обект, който имат и ръководят, кое-

задание на

то

алната и околната среда .

да

поеме

отговорност

за

прилагането

на

DEICHMANN-етичния кодекс;

DEICHMANN-групата
В

проверки на соци-

зависимост от ролята във

веригата на доставките за търговските партньори на

DEICHMANN, важат различни условия за прилагане.
–

осигуряват запознаването на всички сътрудници
с

–

DEICHMANN-етичния

кодекс , като предос-

Ние, DEICHMANN-групата ,

тавят съдържанието му на разбираем за наети-

тролираме

спазването

на

имаме право да коннастоящия

етичен

ко-

те лица език и извършват редовно обучения за

декс чрез системни , неоповестени предварително

DEICHMANN-етичния кодекс;

проверки .

дистанцират се от дисциплинарни мерки , увол-

гласно разпоредбите на

нения или други дискриминиращи мерки спрямо

циално съгласие

Проверките

се извършват от членове на

DEICHMANN-групата

или независими одитори съ-

Бизнес

инициативата за со-

(БИСС).

онези работници , които предоставят информация
за спазването на

Търговските

DEICHMANN-етичния кодекс.

партньори на

DEICHMANN

15. Коригиращи мерки и неизпълнение

и фирми-

те-поддоставчици във веригата на доставките тряб-

DEICHMANN-етичният кодекс определя принципи-

ва да докажат чрез съответни записки , че отговарят

те , чието спазване очакваме от търговските партньо-

на изискванията на

Те

DEICHMANN-етичния

кодекс .

трябва да са в състояние да предоставят достъп

ри на

DEICHMANN

и фирмите-поддоставчици във

веригата на доставките.

до записките и да предоставят адекватна информация на компетентните лица от

DEICHMANN-групата ,

които искат да проверят спазването на изискванията .
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Ние

сме наясно, че някои от тези очаквания няма

да се реализират винаги и навсякъде веднага .

За

DEICHMANN-групата

е важно при неизпълнениe от

страна на търговските партньори на

DEICHMANN и

фирмите-поддоставчици във веригата на доставките да предприемат всички необходими коригиращи
мерки , за да подобрят ситуацията и изпълнят тези
принципи в рамките на адекватен период от време.

Това забавяне във времето зависи от вида на коригиращите мерки и степента на създаване на опасност и
трябва да се съгласува с

Ако

DEICHMANN-групата .

се стигне до повторно неизпълнение без пред-

приемане на съответните коригиращи мерки от страна на търговските партньори на

DEICHMANN и фир-

мите-поддоставчици във веригата на доставките , ние
ще бъдем длъжни да прекратим съвместната работа .

Eтичен кодекс
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