Kodeks postępowania dla Dostawców GfK
GfK stara się przestrzegać najwyższych standardów zgodności z przepisami i etyki biznesowej.
Dlatego wymagamy, aby również nasi dostawcy przestrzegali wartości etycznego postępowania
w biznesie zgodnych z naszymi zasadami w tym zakresie oraz szanowali zwyczaje, zasady
i praktyki obowiązujące w naszej branży. Niniejszy Kodeks postępowania określa minimalne
wymagania i obowiązuje wszystkich dostawców dostarczających towary i świadczących usługi
spółce GfK. Od naszych dostawców oczekuje się przestrzegania zasad wyrażonych w
niniejszym Kodeksie postępowania oraz zachęca się ich do przewyższania określonych poniżej
wymagań.
Dodatkowe warunki istniejących lub przyszłych umów między dostawcami a GfK mogą zawierać
bardziej restrykcyjne postanowienia odnoszące się do niektórych kwestii wspomnianych
w niniejszym dokumencie. Żaden z zapisów niniejszego Kodeksu postępowania nie uchyla
istniejącej umowy zwierającej takie bardziej restrykcyjne postanowienia. Ponadto w przypadku
ewentualnych niespójności między niniejszym Kodeksem postępowania a bardziej
restrykcyjnymi postanowieniami innej umowy przewagę mają postanowienia zawarte w takiej
umowie (lub umowach).
Przestrzeganie naszych wartości biznesowych oznacza zgodność z następującymi standardami
i wymaganiami:

1. Etyka postępowania w biznesie
a. Zgodność z przepisami ustawowymi i wykonawczymi: Dostawcy muszą przestrzegać
wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych oraz ich nowelizacji,
a także wszystkich standardów etycznych obowiązujących w krajach, w których prowadzą
działalność.
b. Korupcja i łapownictwo: Dostawcom nie wolno uczestniczyć w korupcji, wymuszeniach,
malwersacjach ani łapownictwie. Dostawcy mają obowiązek przestrzegać wszystkich
ustawowych i wykonawczych przepisów antykorupcyjnych.
c. Ochrona prywatności danych i własności intelektualnej: Zgodność z przepisami
o ochronie danych i wywiązywanie się ze zobowiązań do zachowania poufności to
integralny element badań rynku, a przepisy i zobowiązania w tym zakresie muszą być
ściśle przestrzegane. Przetwarzając dane osobowe, nasi dostawcy muszą przestrzegać
ustawowych i wykonawczych przepisów o ochronie prywatności danych. Nasi dostawcy
muszą dbać o bezpieczeństwo informacji poufnych oraz wykorzystywać je tylko
w odpowiedni sposób, a także zagwarantować, że prywatność oraz prawa własności
intelektualnej wszystkich pracowników, kontrahentów i respondentów są odpowiednio
chronione.

2. Postępowanie w stosunku do pracowników
a. Ochrona praw człowieka: Od naszych dostawców oczekuje się ochrony praw człowieka
przysługujących ich pracownikom oraz traktowania wszystkich pracowników z godnością
i szacunkiem.
b. Zakaz dyskryminacji i prześladowania: Nasi dostawcy mają obowiązek traktować
swoich pracowników w sposób równy, bez względu na ich płeć, wiek, wyznanie lub
przekonania, orientację seksualną, niepełnosprawność lub pochodzenie etniczne.
Prześladowanie i dyskryminacja na jakimkolwiek tle nie mogą być stosowane ani
tolerowane.

c. Płace i godziny pracy: Godziny pracy pracowników naszych dostawców nie mogą
przekraczać maksymalnego wymiaru ustalonego w przepisach prawnych kraju, w którym
dany dostawca prowadzi działalność. Ponadto oczekujemy, że pracownicy naszych
dostawców będą otrzymywać odpowiednie wynagrodzenie. Dostawcy GfK zgadzają się
przestrzegać właściwych przepisów ustawowych dotyczących minimalnego wynagrodzenia
oraz przyjmują odpowiedzialność za stosowanie się do takich przepisów.
d. Zakaz pracy dzieci i pracy przymusowej: Od naszych dostawców oczekujemy
wprowadzenia zakazu pracy dzieci w strukturach ich organizacji oraz powstrzymania się
od takich praktyk. Określenie „praca dzieci” zostało zdefiniowane przez Międzynarodową
Organizację Pracy jako praca, która pozbawia dzieci ich dzieciństwa, potencjału i godności
oraz jest szkodliwa dla ich rozwoju fizycznego i umysłowego. Ponadto od naszych
dostawców oczekujemy powstrzymania się od korzystania z jakiejkolwiek przymusowej lub
niedobrowolnej pracy w strukturach ich organizacji.

3. Ochrona środowiska
Dostawcy zobowiązują się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych,
wykonawczych oraz standardów dotyczących ochrony środowiska. Od dostawców GfK oczekuje
się podjęcia wszelkich racjonalnych środków zapobiegających degradacji środowiska
naturalnego, ustanowienia i utrzymywania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego
z zasadami zrównoważonego rozwoju (np. zgodnie z ISO 14001) oraz zachęcania do rozwijania
i upowszechniania technologii przyjaznych dla środowiska w celu ograniczenia oddziaływania na
środowisko i zagrożeń dla środowiska, a także doskonalenia metod ochrony środowiska
w swojej codziennej działalności.

4. Przestrzeganie Kodeksu postępowania dla Dostawców GfK
a. Dostawca musi wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela, który oświadczy, że zapoznał
się z niniejszym Kodeksem postępowania i zrozumiał jego treść, oraz zobowiąże się do
przestrzegania jego standardów.
b. Możemy monitorować zgodność ze standardami niniejszego Kodeksu postępowania
w zakresie, w jakim dotyczy on usług świadczonych na rzecz GfK, lub powołać stronę
trzecią do przeprowadzenia takiego audytu. W przypadku naruszenia niniejszego Kodeksu
postępowania zastrzegamy sobie prawo rozwiązania współpracy z danym dostawcą.
c. Od naszych dostawców oczekujemy, że zapewnią oni swoim pracownikom środki
umożliwiające zgłaszanie wątpliwości lub potencjalnie niezgodnych z prawem praktyk
w miejscu pracy.
d. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian do wymagań niniejszego Kodeksu
postępowania w dowolnym czasie. W takim przypadku będziemy oczekiwać od naszych
dostawców zapoznania się z takimi zmianami i ich zaakceptowania oraz odpowiedniej
aktualizacji własnych praktyk. Aktualna wersja Kodeksu postępowania znajduje się na
stronie: www.GfK.com/supplier

5. Komunikacja w łańcuchu dostaw
Od wszystkich dostawców wymaga się, aby zakomunikowali oni zasady określone w niniejszym
Kodeksie postępowania w całym swoim łańcuchu dostaw, w tym swoim podwykonawcom,
uwzględniali te zasady przy wyborze podwykonawców oraz zapewnili przestrzeganie tych zasad
przez swoich podwykonawców.

