
 
 

voestalpine VERSLO PARTNERIŲ ELGESIO KODEKSAS. Šiame elgesio kodekse apibrėžiami principai 

ir reikalavimai, kuriuos voestalpine nustato savo prekių ir paslaugų tiekėjams, verslo tarpininkams, patarėjams, 

konsultantams ir kitiems verslo partneriams. Šie principai ir reikalavimai yra paremti voestalpine elgesio 

kodeksu ir JT pasauliniame susitarime išdėstytais principais. 

 

Teisinių reglamentų laikymasis 

» Verslo partneris įsipareigoja laikytis taikomos (-ų) teisės sistemos (-ų) teisinių reikalavimų. 

 

Pagarba ir sąžiningumas 

» Verslo partneris įsipareigoja gerbti žmogaus teises ir jų laikytis kaip pagrindinių vertybių pagal Europos 

žmogaus teisių konvenciją ir Jungtinių Tautų Chartiją. Visų pirma tai taikytina vaikų darbo ir priverstinio 

darbo draudimams, draudimams dėl bet kokios prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergijos, vienodam 

požiūriui į visus darbuotojus ir darbuotojo teisei į atstovavimą bei kolektyvines derybas. 

» Be to, verslo partneris įsipareigoja prisiimti atsakomybę už savo darbuotojų sveikatą ir saugumą. 

 

Sąžininga konkurencija 

» Verslo partneris įsipareigoja nevaržyti laisvos konkurencijos ir nepažeisti nacionalinių ar tarptautinių 

antimonopolinio įstatymo taisyklių. 

» Visų pirma verslo partneris įsipareigoja šiuo atžvilgiu susilaikyti nuo bet kokių verslo susitarimų, 

apibrėžiančių ar turinčių įtakos įmonių konkurenciniam elgesiui (pavyzdžiui, dėl kainų nustatymo ar rinkos 

arba klientų pasidalijimo) bei nesidalyti voestalpine konfidencialia informacija, kaip antai kainos, pardavimo 

sąlygos, išlaidos, pajėgumų panaudojimas, prekių atsargos ir kt., netgi vienašališkai. 

 

Aktyvios ar pasyvios korupcijos draudimas / draudimas teikti naudą (pavyzdžiui, dovanas) 

darbuotojams 

» Verslo partneris įsipareigoja netoleruoti jokios aktyvios korupcijos (nesiūlyti ir neteikti naudos; neimti ir 

nesiūlyti kyšių) ar pasyvios korupcijos (nereikalauti ir negauti naudos) ir jokiais būdais nebendrininkauti 

tokiuose sandoriuose. 

» Verslo partneris įsipareigoja nesiūlyti dovanų ar kitos asmeninės naudos (pavyzdžiui, pakvietimų) 

voestalpine darbuotojams ar jų artimiems šeimos nariams, kai bendra tokios naudos vertė ir tam tikros 

aplinkybės sudaro įspūdį, kad iš naudos gavėjo mainais tikimasi tam tikro veiksmo. Klausimas, ar tai yra toks 

atvejis, priklauso nuo kiekvieno atskiro atvejo aplinkybių. 

» Bet kuria proga yra leidžiamos minimalios vertės dovanos ir versle įprasta svetingumo išraiška. 

» Be to, verslo partneris įsipareigoja siūlyti įprastas rinkos kainas darbuotojams, perkantiems prekes ar 

paslaugas asmeniniam naudojimui ir (arba) verslo partneris gali tik suteikti nuolaidas ar kitaip sumažinti kainą, 

jei tokie sumažinimai suteikiami visiems voestalpine darbuotojams. 

 

Aplinkos apsauga 



 

» Verslo partneris įsipareigoja laikytis visų taikomų įstatymų ir reikalavimų bei tarptautiniu mastu pripažintų 

aplinkos apsaugos standartų. 

» Be to, verslo partneris įsipareigoja vengti bet kokios rizikos žmonėms ir aplinkai, kuo labiau sumažinti 

poveikį aplinkai ir taupiai naudoti išteklius. 

 

Pinigų plovimas 

» Verslo partneris įsipareigoja laikytis visų galiojančiais įstatymais įtvirtintų reikalavimų dėl pinigų plovimo 

prevencijos ir nedalyvauti pinigų plovimo veikloje. 

 

Informacijos, intelektinės nuosavybės ir duomenų apsauga 

» Verslo partneris tinkamai saugo bet kokią ir visą voestalpine priklausančią informaciją bei intelektinę 

nuosavybę. Tai yra verslo partneris užtikrina, kad voestalpine konfidenciali informacija nebūtų atskleista. 

» Bet koks ir visas voestalpine darbuotojų, klientų ir verslo partnerių asmens duomenų tvarkymas (pavyzdžiui, 

rinkimas, naudojimas ir saugojimas) privalo atitikti taikomus duomenų apsaugos įstatymus. 

 

Tiekimo grandinė 

» Verslo partneris tinkamai skatina savo paties verslo partnerius laikytis šio voestalpine verslo partnerių 

elgesio kodekso turinio. 


