KODE ETIK BAGI MITRA
BISNIS voestalpine
KODE ETIK BAGI MITRA BISNIS voestalpine. TKode Etik ini menetapkan prinsip dan persyaratan yang
diberlakukan voestalpine pada pemasok barang dan jasa dan pada perantara bisnis, penasihat, dan konsultan
serta mitra bisnis lainnya. Prinsip dan persyaratan ini didasarkan pada Kode Etik voestalpine dan pada prinsip
yang diatur dalam Global Compact PBB.

Kepatuhan terhadap Peraturan Hukum
» Mitra Bisnis berjanji untuk mematuhi peraturan hukum dari sistem hukum yang berlaku.
Rasa Hormat dan Integritas
» Mitra Bisnis dengan ini berjanji bahwa ia akan menghormati dan mematuhi hak-hak asasi manusia
sebagai nilai fundamental berdasarkan Konvensi Eropa untuk Hak Asasi Manusia dan Piagam PBB.
Khususnya, ini berlaku untuk larangan pekerja anak dan kerja paksa, larangan setiap bentuk perdagangan manusia dan perbudakan modern, perlakuan yang sama bagi semua karyawan, dan hak
atas representasi kepentingan dan perundingan bersama.
» Lebih lanjut Mitra Bisnis berjanji bahwa ia akan bertanggung jawab atas kesehatan dan k eselamatan
karyawannya.
Persaingan yang Sehat
» Mitra Bisnis berjanji untuk tidak membatasi persaingan bebas dan tidak melanggar a
 turan hukum
antimonopoli nasional atau internasional.
» Mitra Bisnis berjanji khususnya untuk tidak melakukan pengaturan dengan pesaing voestalpine
tentang hal komersial yang dapat menentukan atau memengaruhi jalannya persaingan (misalnya
penentuan harga atau alokasi pasar atau pelanggan) serta tidak mempertukarkan informasi
tentang hal-hal rahasia voestalpine seperti harga, ketentuan penjualan, biaya, beban kerja,

inventaris, dsb., termasuk tidak memberikan informasi tersebut secara satu arah.
Larangan Korupsi Aktif dan Pasif/Larangan Memberikan Manfaat (Misalnya Hadiah)
kepada Karyawan
» Mitra Bisnis berjanji bahwa ia tidak akan menoleransi segala bentuk korupsi aktif (menawarkan dan
memberikan manfaat; suap) dan korupsi pasif (meminta dan menerima manfaat) serta tidak akan
terlibat dalam tindakan semacam itu dengan cara apa pun.
» Mitra Bisnis berjanji bahwa ia tidak akan menawarkan hadiah atau manfaat pribadi l ainnya ( misalnya
undangan) kepada karyawan voestalpine atau anggota k eluarga dekat mereka, di mana nilai total
manfaat tersebut dan keadaan tertentu menciptakan kesan bahwa tindakan tertentu d
 iharapkan
dari penerima manfaat sebagai balasannya. Pertanyaan apakah ini yang terjadi akan tergantung
pada keadaan tertentu masing-masing kasus.
» Hadiah dengan nilai kecil dan keramahtamahan yang ada dalam kisaran yang lazim dalam bisnis,
dalam hal apa pun, akan diperbolehkan.
» Lebih lanjut Mitra Bisnis berjanji bahwa ia akan menawarkan harga pasar umum kepada karyawan
yang membeli barang atau jasa untuk penggunaan pribadi mereka sendiri, dan/atau ia hanya akan
memberikan potongan atau penurunan harga lainnya jika itu diberikan kepada semua karyawan
voestalpine.
Pelestarian Lingkungan
» Mitra Bisnis berjanji bahwa ia akan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku serta
standar yang diakui secara internasional dalam pelestarian lingkungan.
» Lebih lanjut Mitra Bisnis berjanji bahwa ia akan menghindari hal-hal yang membahayakan manusia
dan lingkungan, meminimalisasi dampak terhadap lingkungan, dan menghemat sumber daya.
Pencucian Uang
» Mitra Bisnis berjanji bahwa ia akan mematuhi ketentuan hukum yang relevan mengenai pencegahan
pencucian uang dan tidak akan terlibat dalam kegiatan pencucian uang.
Perlindungan Informasi, Kekayaan Intelektual, dan Data
» Mitra Bisnis wajib melindungi setiap informasi voestalpine serta kekayaan intelektual d
 engan baik.
Mitra Bisnis khususnya memastikan bahwa informasi rahasia voestalpine terjaga kerahasiaannya.
» Setiap penanganan data terkait individu sehubungan dengan karyawan, pelanggan, dan Mitra
Bisnis voestalpine (seperti pengambilan, penggunaan, dan penyimpanannya) harus selaras dengan
pedoman perlindungan data yang berlaku.
Rantai Pasokan
» Mitra Bisnis akan menggalakkan kepatuhan terhadap substansi Kode Etik ini secara tepat kepada
mitra bisnisnya sendiri.

