tematizujících rasu, náboženství, etnickou příslušnost atd., popichování nebo šikanování,
které u jiných vyvolá pocit ponížení, nechtěného flirtování nebo sexuálních námluv, nebo
násilí či výhrůžek násilím. To zahrnuje chování, jako jsou gesta, verbální komunikace a
fyzický kontakt, které má sexuální podtext, vytvářejí nátlak, je vulgární povahy či vede ke
zneužívání jiných osob.
Stručné shrnutí Zásad chování společnosti Elanders 1

Ochrana osobních údajů, důvěrných informací a intelektuálního vlastnictví

Všeobecné informace

•

Zásady chování společnosti Elanders jsou prostředkem k udržení nejvyšších etických standardů v
podnikatelských aktivitách, bezúhonnosti a dodržování všech příslušných zákonů způsobem
vylučujícím jakékoli úvahy o osobních výhodách nebo ziscích.

•

Rozsah platnosti
Zásady chování společnosti Elanders platí pro všechny zaměstnance pracující na plný i částečný
úvazek, sezónní pracovníky, senior manažery a členy správních rad společností sdružených do
skupiny Elanders Group a pro všechny další osoby pracující jménem společnosti Elanders včetně
dodavatelů, prodejců, obchodních zástupců, poradců a dalších třetích stran. Všechny výše uvedené
osoby budou závazně dodržovat tyto Zásady chování a snažit se co nejvíce vyhovět standardům
společnosti Elanders.
Já, signatář tohoto dokumentu, svým podpisem stvrzuji následující:
Ochrana fyzických a finančních aktiv společnosti Elanders
•

Budu chránit hmotná a nehmotná aktiva a majetek společnosti Elanders před ztrátou,
poškozením, zničením, zneužitím, krádeží, podvodem a zpronevěrou.

Zdraví a bezpečnost zaměstnanců
•

•
•

Budu dodržovat zdravé a bezpečné pracovní podmínky společnosti Elanders, garantované
všem našim zaměstnancům a pracovníkům, a na pracovišti budu podporovat zdravé a
bezpečné pracovní postupy.
Budu pracovat v souladu s platnými zákony a normami na ochranu zdraví a bezpečnosti.
Budu nést svůj podíl odpovědnosti za zdravé a bezpečné pracovní prostředí v souladu se
svojí rolí a povinnostmi a budu podporovat bezpečné pracovní přístupy.

Rovnost (ochrana před diskriminací)
•

Budu podporovat rovné příležitosti a jednat s kolegy a všemi zúčastněnými stranami s
úctou, bez ohledu na barvu jejich kůže, rasu, etnicitu nebo národnost, společenské
postavení, postižení, těhotenství, politické či náboženské přesvědčení, pohlaví, sexuální
orientaci, genderovou identitu nebo vyjádření, věk, rodinný stav nebo jakoukoli jinou
charakteristiku spadající pod ochranu příslušných zákonů a norem.

Obtěžování a šikana na pracovišti
•
•

Budu vytvářet pracovní prostředí, ve kterém mohou všichni naši zaměstnanci a pracovníci
pracovat, aniž by byli vystaveni obtěžování a šikaně.
Zdržím se chování, které lze považovat za obtěžování nebo šikanu, například: vtipů

1 Úplné znění Zásad chování společnosti Elanders naleznete na naší domovské internetové stránce

na adrese https://www.elanders.com/about- elanders/sustainability/csr/.

V souladu s příslušnými zákony a normami na ochranu osobních údajů a informací se
zavazuji chránit soukromí a důvěrnost při práci s informacemi společnosti Elanders a
osobními údaji.
Budu chránit důvěrné informace a intelektuální vlastnictví společnosti Elanders a jejích
zákazníků, dodavatelů a dalších zúčastněných stran.

Ochrana životního prostředí
•

Budu se snažit o minimalizaci dopadu na životní prostředí tím, že budu snižovat nebo zcela
eliminovat plýtvání všeho druhu, včetně plýtvání vodou a energiemi.

Hlavní princip
Pokud si nejste jisti, jak jednat v konkrétní situaci, použijte princip dotazování se na následující:
•
•
•
•

Je toto jednání v rozporu se zákonem?
Lze toto jednání považovat za neetické?
Mohlo by toto jednání potenciálně ohrozit a/nebo poškodit pověst společnosti Elanders?
Bylo by ponižující a trapné, pokud bych o takovém jednání četl/a v médiích?

Odpovíte-li na kteroukoli z těchto otázek „ano“, zastavte své jednání a požádejte o radu svého
přímého nadřízeného.
Oznamování porušení zásad
Všechny osoby zavázané k dodržování těchto Zásad chování jsou povinné oznámit nevhodné
jednání, praxi nebo aktivity, které nejsou v souladu se Zásadami chování, příslušnému lokálnímu
řediteli nebo skupině Elanders Group, a sice následujícími způsoby:
Fyzická adresa:
Elanders AB
Do rukou CFO
Flöjelbergsgatan 1C
SE-431 35 Molndal
Švédsko
e-mail:
whistleblowing@elanders.com
Telefon:
+46 31 750 07 50

Místo a datum

Podpis

