
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА БИЗНЕС-ПАРТНЬОРИ НА Фьосталпине. Този Кодекс за поведението 

дефинира принципите и изискванията, които Фьосталпине налага на своите доставчици на стоки и услуги и на 

бизнес-посредници, съветници и консултанти, както и на други бизнес-партньори. Тези принципи и изисквания са 

базирани на Кодекса за поведението на Фьосталпине и на принципите, заложени в Global Compact на ООН. 

 
Спазване на законовите разпоредби 

» Бизнес-партньорът се ангажира да спазва законовите разпоредби в приложимите правни системи. 
 

Уважение и почтеност 

»  Бизнес-партньорът се ангажира да уважава и съблюдава човешките права като фундаментални 
ценности на база на Европейската конвенция за правата на човека и Хартата на ООН. По-специално, 
това важи за забраната на детския и принудителния труд, забраната на всякакъв вид трафик на хора 
и модерно робство, задължение за равно третиране на всички служители и правото на служителите 
на правно представляване и колективно трудово договаряне. 

»  Бизнес-партньорът освен това се ангажира да поеме отговорност за здравето и безопасността на 
своите служители. 

 

Честна конкуренция 

» Бизнес-партньорът се ангажира да не ограничава свободната конкуренция и да не нарушава 
национални или международни закони и правила. 

» По-специално, бизнес-партньорът в тази връзка се ангажира да се въздържа от всякакви договорки 
по бизнес въпроси, които предопределят или влияят на конкурентното поведение на компаниите 
(напр. фиксиране на цени или поделяне на пазари или клиенти), както и да се въздържа от 
споделяне на информация по поверителни въпроси за Фьосталпине, като цени, условия при 
продажба, разходи, използване на капацитета, запаси и т.н.—дори едностранно. 

 

Забрана за активна и пасивна корупция/забрана за даване на облаги (напр., подаръци) на служители 

» Бизнес-партньорът се ангажира да не толерира никаква форма на активна корупция (предлагане и даване 

на облаги; подкупи) или пасивна корупция (искане и приемане на облаги), нито ще съдейства на такова 

поведение по никакъв начин. 

» Бизнес-партньорът се ангажира да не предлага подаръци или други лични облаги (напр., покани) на 

служители на Фьосталпине или техните близки членове на семейството, когато общата стойност на тези 

облаги и конкретните обстоятелства създават впечатлението, че се очаква определено действие от 

получателя на облагата в замяна. Въпросът дали това е така зависи от конкретните обстоятелства по 

отделния случай. 

» Подаръци с минимална стойност и гостоприемство в рамките на обичайното в бизнеса са допустими във 

всеки случай. 

» Бизнес-партньорът освен това се ангажира да оферира обичайните пазарни цени на служители, 

закупуващи стоки или услуги за собствена лична употреба и/или че ще предоставя отстъпки или други 

намаления в цените, ако те се дават за всички служители на Фьосталпине. 
 

Защита на околната среда 
» Бизнес-партньорът се ангажира да спазва всички приложими закони и изисквания, както и международно 

признатите стандарти за защита на околната среда. 

» Бизнес-партньорът освен това се ангажира да избягва всякакви рискове за хората и околната среда, да 

минимизира въздействието върху околната среда и да използва ресурсите икономично. 
 

Пране на пари 

» Бизнес-партньорът се ангажира да спазва приложимите законови изисквания относно превенцията на 

прането на пари, както и да се въздържа от участие в действия по пране на пари. 
 

Защита на информацията, интелектуалната собственост и данните 

» Бизнес-партньорът трябва адекватно да защитава цялата информация и интелектуална собственост, 

принадлежащи на Фьосталпине. По-специално, бизнес-партньорът трябва да се погрижи поверителната 

информация на Фьосталпине да остане тайна. 

» Всяка обработка на личните данни на служители, клиенти и бизнес-партньори на Фьосталпине (напр. 

събиране, използване и съхранение) трябва да отговаря на приложимите закони за защита на данните. 
 

Верига на доставките 

» Бизнес-партньорът съответно ще насърчава спазването на правилата от своите собствени бизнес-

партньори в духа на този Кодекс за поведението за бизнес-партньорите на Фьосталпине. 
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