Kódex udržateľnosti pre
dodávateľov Atos
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1. Úvod
Koncern Atos sa zaväzuje vynakladať čo najväčšie úsilie vo vzťahu k zúčastneným stranám, aby
bol príkladom etickej a zodpovednej IT spoločnosti. Záväzok koncernu Atos je demonštrovaný v
Etickom kódexe a v Globálnom pakte OSN podpísanom v roku 2010.
Všetci dodávatelia a subdodávatelia koncernu Atos (spoločne označovaní ako “Dodávatelia”) sa
podieľajú na vynakladaní úsilia koncernu Atos. Kódex udržateľnosti pre Dodávateľov stanovuje
zásady zdieľané medzi koncernom Atos a Dodávateľmi s cieľom zabezpečiť etické a zodpovedné
správanie.
Dodávatelia sú povinní prijať a riadiť sa týmito zásadami. Koncern Atos očakáva od svojich
Dodávateľov, aby interne uplatňovali, informovaním svojich zamestnancov a svojich
subdodávateľov, princípy uvedené v Kódexe udržateľnosti pre Dodávateľov, a aby prijali
podobný prístup s ich vlastnými partnermi a vo vlastnom procese dodávateľského reťazca.

2. Zásady
2.1

Dodržiavanie zásad Globálneho paktu OSN

Dodávateľ prehlasuje a zaväzuje sa, že v dobe poskytovania služieb, bude konať v súlade a
dodržiavať desať princípov Globálneho paktu OSN.
Desať princípov tvoria:
Ľudské práva
1) Podniky by mali podporovať a rešpektovať ochranu
ľudských práv;
2) Uistiť sa, že sa nezúčastňujú na porušovaní ľudských práv.

medzinárodne

uznávaných

Práca
3) Podniky by mali presadzovať slobodu združovania sa a účinne uznávať právo na kolektívne
vyjednávanie;
4) Odstránenie všetkých foriem nútenej a povinnej práce;
5) Účinné zrušenie detskej práce;
6) Odstránenie diskriminácie v zamestnaní a povolaní.
Životné prostredie
7) Podniky by mali podporovať preventívny prístup k problémom v oblasti životného
prostredia;
8) Vyvíjať iniciatívu na podporu väčšej zodpovednosti k životnému prostrediu; a
9) Podporovať rozvoj a šírenie ekologicky šetrných technológií.
Protikorupčný princíp
10) Podniky by mali bojovať proti korupcii vo všetkých jej formách, vrátane vydierania a
úplatkárstva.

2.2

Etický kódex koncernu Atos
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Etický kódex koncernu Atos stanovuje zásady, ktoré sa uplatňujú na všetky vzťahy so svojimi
zamestnancami, klientmi, dodávateľmi, partnermi a ďalšími tretími stranami v rámci celého
sveta.
2.2.1.

Integrita

Ako súčasť integrity dodržiavanie zákonov a predpisov je predpokladom pre akéhokoľvek eticky
konajúceho a zodpovedného zamestnávateľa.
Navyše, pre koncern Atos platia najvyššie štandardy profesionálnej integrity interne ako aj pre
zúčastnené strany bez ohľadu na rasu, národnosť, pohlavie, pohlavie, vek, zdravotné postihnutie
alebo inú charakteristickú črtu.
Dodávateľ sa zaväzuje podporovať tento princíp integrity tak, že sa nebude podieľať na
diskriminácii zo žiadneho dôvodu vrátane ale neobmedzujúc sa len na rasu, pohlavie, vek,
národnosť alebo zdravotné postihnutie.
2.2.2. Zákaz akejkoľvek formy úplatkárstva
Dodávateľ sa nesmie podieľať na žiadnej forme korupcie ani úplatkárstva, t.j. poskytovať niečo
hodnotné na ovplyvnenie niekoho v prospech Dodávateľa alebo prijať niečo v rámci rokovaní
pre alebo proti záujmom koncernu Atos, vrátane:
- Zdržania sa neetického správania samotného, ako je vydieranie a úplatkárstvo.
- Zdržania sa priamo alebo nepriamo v mene koncernu Atos poskytnutia kompenzácie,
odmien, daru alebo
inej výhody, ktorá môže ovplyvniť objektívne rozhodovanie
koncernu Atos.
Navyše sa Dodávateľ nemôže zúčastňovať žiadnej formy prania špinavých peňazí.
2.2.3. Spravodlivé prevádzkové postupy
Dodávateľ sa nesmie zúčastniť praktík nekalej súťaže, vrátane ale neobmedzujúc sa len na
účasť na dohodách, dohovoroch alebo konania v zhode, ktoré by mohli porušiť príslušné zákony
a predpisy týkajúce sa praktík nekalej súťaže.
Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa spravodlivej
hospodárskej súťaže.
2.2.4. Zákaz konfliktu záujmov
Konflikt záujmov nastane vtedy, keď zamestnanci koncernu Atos alebo Dodávatelia (alebo ich
rodinní príslušníci) môžu potenciálne získať neoprávnenú výhodu z ich účasti na podnikaní
spoločnosti. Materiálnym a nemateriálnym neoprávneným výhodám je potrebné sa vyhýbať.
Dodávateľ sa zaväzuje zabraňovať situáciám, pri ktorých môže nastať skutočný alebo
potenciálny konflikt záujmov. Ako prevenciu proti vzniku konfliktu záujmov, Dodávateľ
zabezpečí identifikáciu a odhalenie takýchto situácii.
2.2.5 Ochrana majetku a dôverných informácii
Informácie, hardware, nástroje a práva duševného vlastníctva
najdôležitejšie zložky majetku, ktoré musia byť chránené.
Dodávateľ musí zabezpečiť:
-

koncernu

Atos

sú

tie

Adekvátnu ochranu dôverných informácii poskytnutých koncernom Atos;
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-

Adekvátnu ochranu proti krádežiam materiálov a hardware-u patriacim koncernu Atos;
Adekvátnu ochranu proti porušovaniu práv duševného vlastníctva koncernu Atos.

3. Nedodržiavanie Kódexu
V prípade závažného nedodržania zásad Kódexu, musí Dodávateľ písomne informovať
spoločnosť Atos do jedného týždňa po zistení tejto skutočnosti.
Do jedného mesiaca po oznámení nedodržania, určí Dodávateľ akčný plán na zastavenie
hláseného nevhodného správania.
Po odsúhlasení akčného plánu, koncern Atos určí s Dodávateľom vhodnú časovú os k
implementácii akčného plánu, s lehotou, ktorá nebude dlhšia ako 3 mesiace po písomnom
hlásení.
Akékoľvek porušenie tohto akčného plánu alebo vážne oneskorenie v realizácii by mohlo byť
vnímané ako porušenie zmluvy uzavretej s Dodávateľom.
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