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Κώδικας Συμπεριφοράς Τρίτου Μέρους
1. Σκοπός και Πεδίο εφαρμογής
1.1 Σκοπός
Ο σκοπός αυτού του Κώδικα Συμπεριφοράς είναι να παρέχονται, σε τρίτα μέρη
που εργάζονται με και για λογαριασμό της RB, αρχές και προσδοκίες υψηλού
επιπέδου σχετικά με τη δεοντολογική επιχειρηματική συμπεριφορά. Στην RB
πιστεύουμε ότι η εταιρική σχέση είναι ο καλύτερος τρόπος για να βρούμε λύσεις,
γι 'αυτό και στοχεύουμε στη δημιουργία των αξιόπιστων σχέσεων ως προς τη
δημιουργία αξίας για τους πελάτες μας.
1.2 Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε όλα τα Τρίτα Μέρη και στους εργαζομένους
τους παγκοσμίως ("Τρίτα Μέρη") και σε οποιονδήποτε εκτελεί υπηρεσίες για
λογαριασμό Τρίτου Μέρους. Παρόλο που η Πολιτική αυτή καθορίζει τις αρχές και
τις προσδοκίες της RB σχετικά με τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων, τα Τρίτα
Μέρη πρέπει επίσης να αναγνωρίζουν ότι δραστηριοποιούμαστε σε ένα πολύπλοκο
κανονιστικό περιβάλλον και οι νομικές απαιτήσεις ποικίλλουν ανάλογα με το πού
διεξάγουμε τις επιχειρήσεις.
Είναι ευθύνη κάθε Τρίτου Μέρους να προσδιορίζει τους τοπικούς νόμους και
κανονισμούς και να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση. Με βάση αυτές τις
διαφορετικές απαιτήσεις, η παρούσα Πολιτική καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα
συμμόρφωσης της RB σε σχέση με την επιχειρηματική συμπεριφορά · ωστόσο,
όταν τα τοπικά πρότυπα απαιτούν αυστηρότερους ελέγχους, πρέπει να
εφαρμόζονται και να ακολουθούνται οι ισχύοντες τοπικοί νόμοι και πολιτικές. Σε
όλες τις περιπτώσεις πρέπει πάντα να τηρούνται οι ισχύοντες τοπικοί νόμοι.
2. Δήλωση Πολιτικής
Η οικοδόμηση των ισχυρών και αξιόπιστων σχέσεων με Τρίτα Μέρη αποτελεί
υψηλή προτεραιότητα για την RB. Έχουμε επικεντρωθεί στη δημιουργία ενός
καλύτερου κόσμου με υγιή ζωή και χαρούμενα σπίτια. Για να έχουμε κατάλληλες
ισχυρές σχέσεις με συναφή Τρίτα Μέρη, πρέπει να εφαρμόσουμε ισχυρούς
εσωτερικούς ελέγχους και πολιτικές συμμόρφωσης. Αναμένουμε τα ίδια και από τα
Τρίτα Μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε, βοηθώντας μας να οικοδομήσουμε
εμπιστοσύνη και να μετριάσουμε την έκθεση σε κινδύνους.
Όλες οι επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις εκτελούνται με βάση τις ανοικτές και
ειλικρινείς συναλλαγές οι οποίες είναι δεοντολογικές τόσο στην εμφάνιση όσο και

στο γεγονός. Τα Τρίτα Μέρη δεν θα πρέπει ποτέ να ζητούν δωροδοκίες ή
πληρωμές διευκόλυνσης και κάθε απασχόληση πρέπει να σέβεται τα βασικά
ανθρώπινα δικαιώματα.
3. Ζώντας τις αξίες μας
Οι βασικές αξίες της RB είναι ένα σύνολο αλληλένδετων αρχών και
συμπεριφορών. Η αξία της ευθύνης βρίσκεται στο επίκεντρο. Η καθεμιά είναι
ζωτικής σημασίας.
Ζώντας τις Αξίες μας θέτει τη δράση με υπευθυνότητα στο κέντρο. Η επιχείρηση
διεξάγεται με ειλικρίνεια και με ακεραιότητα. Μαζί με τα Τρίτα Μέρη μας, πρέπει
να κάνουμε πάντα το σωστό.
Αναμένουμε από τα Τρίτα Μέρη μας να ενεργούν με δίκαιο τρόπο και να
αντιμετωπίζουν τους άλλους με σεβασμό, να αναζητούν ευκαιρίες βελτίωσης των
προϊόντων και να καινοτομούν υπεύθυνα για τα αποτελέσματα.
Αυτή η πολιτική χρησιμεύει ως οδηγός και πρότυπο για να μεταφράσουμε τις αξίες
μας στην καθημερινή συμπεριφορά και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς έναν
κοινό στόχο - να συμπεριφερόμαστε δεοντολογικά και σύμφωνα με τις αξίες, τις
πολιτικές και τις διαδικασίες της RB και τους ισχύοντες νόμους.
3.1 Προσδοκίες
Αναμένουμε ότι αυτή η Πολιτική θα εφαρμοστεί από όλα τα Τρίτα Μέρη με τα
οποία συνεργαζόμαστε και από τους υπαλλήλους τους. Αναμένουμε ότι τα
Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη των Τρίτων Μερών θα είναι υπεύθυνα ως προς τη
διασφάλιση της συμμόρφωσης σε όλα τα επίπεδα. Η διοίκηση θα πρέπει να είναι
υπεύθυνη για την εξασφάλιση της τήρησης των προϋποθέσεων και η διατήρηση
των κατάλληλων εγγράφων. Η RB διατηρεί το δικαίωμα για τη διασφάλιση της
εφαρμογής και συμμόρφωσης με την παρούσα Πολιτική μέσω των περιοδικών
αναθεωρήσεων και των επιτόπιων ελέγχων.
3.2 Πολιτική Speak-Up (μιλήστε ανοιχτά)
Η RB διαθέτει μια τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης Speak Up (μιλήστε
ανοιχτά), η οποία επιτρέπει σε Τρίτα Μέρη και στους υπαλλήλους τους να
εκφράσουν τις ανησυχίες τους για τη μη συμμόρφωση με αυτή την Πολιτική, με
τον Κώδικα Δεοντολογίας της RB και με κάθε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό. Η
RB προσφέρει εμπιστευτικότητα και ανωνυμία σε οποιονδήποτε κάνει μια
αναφορά χρησιμοποιώντας την τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας Speak-Up.
Επίσης, η RB έχει μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής για να επιβάλλουν αντίποινα
κατά αυτών που εκφράζουν την ανησυχία τους με καλή πίστη.
Έχετε αρκετές επιλογές για την πραγματοποίηση μιας αναφοράς:
•
Για την ηλεκτρονική αναφορά ως προς την υποβολή αναφοράς
χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό εργαλείο υποβολής εκθέσεων, παρακαλούμε

ανατρέξτε στον σύνδεσμο στη διεύθυνση
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/ gui/102030/index.html
•
Τηλεφωνικώς, για να υποβάλετε μια αναφορά μέσω τηλεφώνου,
παρακαλούμε ανατρέξτε στις διεθνείς τηλεφωνικές γραμμές που είναι διαθέσιμες
στο https://www.rb.com/responsibility/policies-and-reports/speak-up-policy/
•
Μέσω της δικής σας εσωτερικής τηλεφωνικής γραμμής, αν υπάρχει.
Περιμένουμε ότι οποιαδήποτε θέματα που σχετίζονται με την RB να μας
αναφερθεί έγκαιρα
•

Απευθείας σε οποιονδήποτε διευθυντή ή επόπτη

Η RB θα διερευνήσει τυχόν ανησυχίες που ανακύπτουν και αναμένει ότι το Τρίτο
Μέρος συμμορφώνεται με την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε
όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και στα άτομα που θα μπορούσαν να
συμμετάσχουν στην έρευνα για συνεντεύξεις. Η RB θα ζητήσει πάντα πληροφορίες
που σχετίζονται με την έρευνα και θα θεωρεί τα έγγραφα του Τρίτου Μέρους ως
εμπιστευτικά εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση γνωστοποίησης.
Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, θα συζητήσουμε τα συμπεράσματα με το Τρίτο
Μέρος και θα συμφωνήσουμε για τα επόμενα βήματα και τις διορθωτικές ενέργειες
που θα εφαρμοστούν όταν η έκθεση σχετίζεται με τις ενέργειες του Τρίτου
Μέρους. Θα απαντήσουμε επίσης στο άτομο που υπέβαλε την αναφορά.
Η RB παίρνει σοβαρά τα περιστατικά αθέμιτων πρακτικών ή παρανομιών.
Οποιαδήποτε γνωστή ή εικαζόμενη παράλειψη συμμόρφωσης με την παρούσα
Πολιτική θα πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στην RB. Η παράλειψη αυτή
θεωρείται παραβίαση αυτής της Πολιτικής και θα επιβάλλονται κυρώσεις με τον
κατάλληλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης από εσάς να λάβετε όλα
τα εύλογα μέτρα για να αποκαταστήσετε την παράβαση, να τερματίσετε τη
σύμβαση εν όλω ή εν μέρει και να ζητήσετε αποζημίωση για τυχόν πρόσθετη
απώλεια, δαπάνες ή έξοδα που επιβαρύνουν την RB, τα οποία οφείλονται με
οποιονδήποτε τρόπο στην παραβίαση.
3.3 Δέουσα Επιμέλεια και Παρακολούθηση
Η ευθύνη μας έναντι των ενδιαφερομένων παρατείνεται πέρα από τις εσωτερικές
πρακτικές · είμαστε επίσης υπεύθυνοι για τις ενέργειες των Τρίτων Μερών με τους
οποίους συνεργαζόμαστε. Αναμένουμε από Τρίτα Μέρη να εφαρμόσουν
διαδικασίες και ελέγχους για να συμμορφωθούν με αυτήν την Πολιτική. Όπου
ενδείκνυται, η RB θα προβεί σε δέουσα επιμέλεια βάσει κινδύνου σε Τρίτα Μέρη
ως μέρος της παρακολούθησης της ενεργού σχέσης της με τα Τρίτα Μέρη,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τους οποίους η RB προτείνει να συμμετάσχει σε
νέα επιχειρηματική σχέση. Αναμένουμε από τα Τρίτα Μέρη να παρέχουν πλήρεις
και ακριβείς πληροφορίες για να διευκολύνουν τις προσπάθειες δέουσας επιμέλειας
που αναλαμβάνει η RB, όταν ζητηθεί. Εάν η RB αποφασίσει ότι ένα Τρίτο Μέρος

έχει παραβιάσει την παρούσα Πολιτική, μπορεί να απαιτήσει από το Τρίτο Μέρος
να εφαρμόσει ένα σχέδιο αποκατάστασης ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, δύναται να
αναστείλει ή να τερματίσει τη σχέση με το Τρίτο Μέρος. Εκτιμούμε τη συνεργασία
σας κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
4. Ακεραιότητα και Σεβασμός για τους Άλλους
4.1 Δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων
Είμαστε ένας παγκόσμιος οργανισμός που αναγνωρίζει τις διαφορές στον
πολιτισμό μεταξύ των περιοχών. Για να ζήσουμε τις πέντε βασικές μας αξίες,
αναμένουμε από τους υπαλλήλους των Τρίτων Μερών να αντιμετωπίζουν με τον
σεβασμό τους άλλους μέσα και έξω από τον οργανισμό τους, αναγνωρίζοντας τις
πολιτισμικές διαφορές και τις παραδόσεις και να λάβουν μέτρα ώστε να
προωθήσουν ένα περιβάλλον ανοχής και ανοιχτής και ειλικρινής επικοινωνίας.
Όλοι οι εργαζόμενοι αποζημιώνονται δίκαια για την εργασία τους. Οι
αποζημιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, των αδειών μετ 'αποδοχών, των
υπερωριών και των παροχών, πληρούν τουλάχιστον τις ελάχιστες νομικές
απαιτήσεις. Τα Τρίτα Μέρη δεν θα πρέπει να εμπλέκουν ή να υποστηρίζουν
διακρίσεις ή παρενοχλήσεις που βασίζονται σε οποιαδήποτε προστατευόμενη
κατηγορία, συμπεριλαμβανομένης της φυλής, του χρώματος, της γλώσσας, της
εθνικής καταγωγής, της ιθαγένειας, της θρησκείας, της αναπηρίας, του φύλου, της
οικογενειακής κατάστασης, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της εγκυμοσύνης,
της κατάστασης βετεράνου ή της ηλικίας.
Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο
από εκφοβισμό, παρενόχληση και βία. Οποιαδήποτε πράξη ή απειλή βίας και κάθε
λεκτική ή φυσική συμπεριφορά που δημιουργεί ή λογικά αντιλαμβάνεται ότι
δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, προσβλητικό, καταχρηστικό ή εχθρικό περιβάλλον
εργασίας δεν θα γίνει ανεκτή. Επιπλέον, απαγορεύονται αυστηρά οι ανεπιθύμητες
ερωτικές προτάσεις, οι αιτήσεις για σεξουαλικές χάρες και άλλες ανεπιθύμητες
προφορικές ή σωματικές συμπεριφορές σεξουαλικού χαρακτήρα.
4.2 Υγεία και Ασφάλεια
Αναμένουμε από τα Τρίτα Μέρη να διασφαλίσουν την υγεία, την ασφάλεια και την
ευημερία κατά την εργασία των εργαζομένων και των εργολάβων, καθώς και των
επισκεπτών τους, σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Οι
υπάλληλοι των Τρίτων Μερών έχουν καθήκον να λαμβάνουν εύλογη μέριμνα για
την υγεία και την ασφάλειά τους, καθώς και για όσους ενδέχεται να θιγούν με τις
πράξεις ή τις παραλείψεις τους και θα πρέπει να τους παρέχονται η κατάλληλη
κατάρτιση ώστε να ασκούν με ασφάλεια τις εργασιακές τους δραστηριότητες.
4.3 Σεβασμός των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Η RB πιστεύει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν καθολική απαίτηση και
δεσμεύεται να υποστηρίξει τα δικαιώματα που εκφράζονται στο Διεθνές Χάρτη
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (που αποτελείται από την Οικουμενική

Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά
και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά
και Πολιτιστικά Δικαιώματα) και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) για τις
Θεμελιώδεις Αρχές και Δικαιώματα στην Εργασία. Απαιτούμε από όλα τα Τρίτα
Μέρη να συμμορφώνονται πλήρως με τους νόμους και τους κανονισμούς. Σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει ένα τρίτο μέρος να χρησιμοποιεί εξαναγκαστική ή παιδική
εργασία. Διευκρινίζεται, προς άρση κάθε αμφιβολίας, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει
να είναι άνω των 15 ετών ή να έχουν τη νόμιμη ελάχιστη ηλικία για εργασία στην
τοπική δικαιοδοσία, όποια είναι υψηλότερη. Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να
έχουν δικαίωμα σε διαλείμματα, σε περιορισμένο ωράριο εργασίας και σε άδεια
μετ 'αποδοχών, που να είναι τουλάχιστον σύμφωνες με την τοπική νομοθεσία και
οι υπερωρίες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα μόνο σε εθελοντική βάση.
4.4 Ιδιωτικό απόρρητο των εργαζομένων
Η RB σέβεται τις προσωπικές και εμπιστευτικές πληροφορίες των εργαζομένων.
Αυτό σημαίνει ότι τα Τρίτα Μέρη πρέπει να επιτρέπουν την πρόσβαση σε τέτοιες
πληροφορίες μόνο στο προσωπικό που έχει την κατάλληλη εξουσιοδότηση και
σαφή επιχειρησιακή ανάγκη για τις εν λόγω πληροφορίες και πρέπει να ασκούν την
κατάλληλη και τη δέουσα προσοχή ως προς την αποφυγή της αποκάλυψης των
ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών. Ομοίως, οι υπάλληλοι Τρίτων Μερών που
έχουν αναλάβει προσωπικές πληροφορίες, αναμένεται να κατανοήσουν και να
συμμορφωθούν με την υποχρέωσή τους, να μην τις αποκαλύψουν ούτε να τις
χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς.
4.5 Ασφάλεια Προϊόντος
Η RB δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να
εμπιστεύονται την ασφάλεια των προϊόντων μας. Είναι ευθύνη κάθε Τρίτου
Μέρους να διασφαλίσει ότι, τα προϊόντα που παρέχονται στην RB πληρούν τις
προδιαγραφές της RB και τα κριτήρια ποιότητας και ασφαλείας αυτών, όπως και
τα τοπικά πρότυπα και τους κανονισμούς και ότι είναι ασφαλή για την
προβλεπόμενη χρήση τους. Δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές στα προϊόντα που
παρέχονται στην RB (συμπεριλαμβανομένης της πηγής ή της φύσης των υλικών
που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους) ή στις διαδικασίες που
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της RB.
Η υγεία και η ευημερία των καταναλωτών μας είναι η πρώτη προτεραιότητά μας,
επομένως, η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων μας είναι τα πιο σημαντικά.
Για το λόγο αυτό, είναι ευθύνη κάθε Τρίτου Μέρους να αναφέρει οποιοδήποτε
θέμα εντοπίζει και οποιεσδήποτε λαμβανόμενες παρατηρήσεις που δείχνουν
δυσαρέσκεια η οποία σχετίζεται με τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος ή
συστατικού που χρησιμοποιείται από την RB, συμπεριλαμβανομένης της
ασφάλειας, της ποιότητας ή των επιδόσεων. Οι εκθέσεις πρέπει να αποσταλούν
στον Υπεύθυνο Ασφάλειας Φαρμάκων της RB εντός 24 ωρών από την στιγμή που
το Τρίτο Μέρος αντιληφθεί το πρόβλημα.

5. Ακεραιότητα και Σεβασμός στα Ενδιαφερόμενα Μέρη μας
5.1 Τήρηση ακριβών αρχείων
Τα Τρίτα Μέρη υποχρεούνται να παρέχουν ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες και
είναι υπεύθυνες ως προς την τεκμηρίωση και την καταγραφή των πληροφοριών
τους ειλικρινά και αντικειμενικά. Ανεξάρτητα από τις ευθύνες θέσης ή εργασίας,
όλοι οι υπάλληλοι Τρίτων Μερών είναι υποχρεωμένοι να βεβαιωθούν ότι τα βιβλία
και τα αρχεία είναι ακριβή. Τα βιβλία και τα αρχεία πρέπει να τηρούνται από κάθε
άποψη σύμφωνα με το νόμο και τις λογιστικές αρχές. Τα Τρίτα Μέρη αναμένεται
να διαθέτουν στην RB τη σχετική τεκμηρίωση ως προς τον έλεγχο κατά τη
διάρκεια των ελέγχων συμμόρφωσης, ερευνών ή εάν απαιτείται από την Υπηρεσία
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανταποκρινόμενα σε αιτήματα δεδομένων.
Η ακριβής τήρηση αρχείων διασφαλίζει τη διαφάνεια των επιχειρηματικών
συναλλαγών και ότι δεν υπάρχει πραγματική ή απόπειρα συμμετοχής στη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οποιεσδήποτε ανησυχίες
για υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει να
αναφέρονται αμέσως στην RB.
5.2 Προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών
Τα Τρίτα Μέρη ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε διαφόρους τύπους
ιδιοκτησιακών, εμπιστευτικών, προσωπικών ή ιδιωτικών πληροφοριών που
ανήκουν στην RB ή στους καταναλωτές, στους πελάτες, στους προμηθευτές, στους
υπαλλήλους ή άλλων. Για τους σκοπούς τους και ως μέρος των καθηκόντων τους,
τα Τρίτα Μέρη πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο εμπιστευτικές πληροφορίες. Αυτό
σημαίνει ότι δεν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε κανέναν εντός ή
εκτός της RB, εκτός εάν η αποκάλυψη απαιτείται από το νόμο ή για συγκεκριμένο
και κατάλληλο επιχειρηματικό σκοπό.
Τα Τρίτα Μέρη έχουν καθήκον να προστατεύουν εμπιστευτικές πληροφορίες ανά
πάσα στιγμή, μεταξύ άλλων εκτός του χώρου εργασίας και των ωρών εργασίας,
ακόμα και μετά την λήξη της απασχόλησης. Οι πληροφορίες που δεν είναι
διαθέσιμες στο κοινό δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για την εμπλοκή ή την
υποστήριξη των συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών. Οι εμπιστευτικές ή οι
εσωτερικές πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω σύναψης σύμβασης με την RB
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για προσωπική χρήση.
5.3 Απόρρητο Δεδομένων
Κατά την συνήθη πορεία των εργασιών, τα τρίτα μέρη λαμβάνουν, συλλέγουν,
διατηρούν και χρησιμοποιούν σημαντικές ποσότητες προσωπικών αναγνωρίσιμων
δεδομένων από άτομα που σχετίζονται με τις οικονομικές, ιατρικές και τις παροχές
τους. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν ευαίσθητες
πληροφορίες που μπορεί να σχετίζονται με υπαλλήλους, πελάτες, καταναλωτές,
ερευνητικά θέματα, πωλητές και ανταγωνιστές. Τα δεδομένα θα πρέπει να
προστατεύονται ανά πάσα στιγμή, διατηρώντας τα ηλεκτρονικά και φυσικά

ασφαλή και τα αρχεία δεν θα πρέπει ποτέ να δημιουργούνται ή να τροποποιούνται
έτσι ώστε να μην αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την πραγματική φύση των
συναλλαγών.
Σε όλες τις περιπτώσεις όπου ένας τρίτος συλλέγει ή επεξεργάζεται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της RB, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για
να διασφαλιστεί ότι στις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της RB και του
Τρίτου Μέρους περιλαμβάνονται κατάλληλες ρήτρες προστασίας προσωπικών
δεδομένων και ότι διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς
προστασίας δεδομένων.
5.4 Αλληλεπίδραση με τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό
Όταν ένα Τρίτο Μέρος παρέχει πληροφορίες στο κοινό και στα μέσα ενημέρωσης,
έχει την υποχρέωση να αναφέρει με ακρίβεια, εντελώς, έγκαιρα και περιεκτικά όλα
τα σχετικά δεδομένα. Δεν πρέπει ποτέ να αναφέρει την RB σε εξωτερικές
επικοινωνίες εκτός εάν έχει χορηγηθεί ρητή γραπτή έγκριση από τον Γενικό
Σύμβουλο της RB και από τον Επικεφαλής των Εξωτερικών Υποθέσεων του
Ομίλου και πρέπει να ενημερώσει ενεργά την RB για οποιαδήποτε δυσμενή μέσα
ενημέρωσης που πρόκειται να δημοσιευθούν ή έχουν δημοσιευθεί.
5.5 Συγκρούσεις συμφερόντων
Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων όταν τα ατομικά συμφέροντα,
συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών, κοινωνικών και οικονομικών,
επηρεάζουν την ικανότητα ενός ατόμου να ασκεί αντικειμενικά και
αποτελεσματικά τη δουλειά του. Αυτό περιλαμβάνει την αποφυγή των
επιχειρηματικών συναλλαγών μεταξύ του Τρίτου Μέρους και ενός υπαλλήλου,
μέλους της οικογένειας, ενός φίλου ή μιας επιχείρησης στην οποία έχουν ένα
ουσιαστικό συμφέρον ή όφελος. Οποιαδήποτε πραγματική ή δυνητική σύγκρουση
συμφερόντων που προκύπτει κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης μεταξύ
της RB και τους υπαλλήλους της ή μια ευαίσθητη κατάσταση που μπορεί να
επηρεάσει την εργασία της για ή με RB ή άλλως, θα πρέπει να γνωστοποιούνται
αμέσως στο άτομο επικοινωνίας σας με την RB έτσι ώστε οι ενέργειες θα
μπορούσαν να υλοποιηθούν σύμφωνα με την πολιτική της RB περί σύγκρουσης
συμφερόντων. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ενδέχεται να απαιτείται από τα Τρίτα
Μέρη να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα ως προς τη διαχείριση της σύγκρουσης
συμφερόντων ή της ευαίσθητης κατάστασης.
5.6 Δώρα και ψυχαγωγία
Αντιλαμβανόμαστε ότι η ανταλλαγή επιχειρηματικών δώρων και φιλοξενίας
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση επιχειρηματικών
σχέσεων, αλλά μπορεί να είναι προβληματική αν δημιουργήσουν πραγματικές ή
αντιληπτές συγκρούσεις συμφερόντων ή άλλως φαίνεται να επηρεάζουν μια
επιχειρηματική απόφαση. Η παροχή ή η αποδοχή δώρων, εκπτώσεων, ευνοιών ή
υπηρεσιών από έναν τρέχοντα ή δυνητικό πελάτη, ανταγωνιστή ή προμηθευτή
απαγορεύεται εάν το όφελος είναι ένας τύπος ή ποσό που έχει τη δυνατότητα να

επηρεάσει την επιχειρηματική απόφαση ενός ατόμου. Επίσης, απαγορεύεται η
παροχή χρηματικών ποσών ή ισοδύναμων μετρητών, όπως κουπόνια ή εκπτώσεις.
Τα Τρίτα Μέρη θα πρέπει τουλάχιστον να συμμορφώνονται με όλες τις τοπικές
νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με τα επιχειρηματικά δώρα και την
ψυχαγωγία στις χώρες όπου διεξάγονται επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όλα τα
δώρα και η ψυχαγωγία θα πρέπει να είναι εύλογου χαρακτήρα, κατάλληλα για την
επιχειρησιακή λογική και όχι υπερβολικής φύσης ή αξίας. Τα εισιτήρια για
εκδηλώσεις, αθλητικές εμπειρίες και διακοπές θεωρούνται ακατάλληλα δώρα τα
οποία δεν πρέπει να δίδονται ή να γίνονται δεκτά από Τρίτα Μέρη.
5.7 Ανταγωνισμός
Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται σε πλήρη συμμόρφωση
με τους νόμους περί ανταγωνισμού των χωρών στις οποίες επέρχονται ή έχουν
επιπτώσεις. Οι νόμοι περί ανταγωνισμού σχεδιάζονται για να έχουν εξωεδαφικές
επιπτώσεις και οι κυρώσεις για την παραβίαση αυτών των νόμων δύναται να είναι
σοβαρές τόσο για την επιχείρηση όσο και για τα εμπλεκόμενα άτομα,
συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών εταιρικών και ατομικών προστίμων και
φυλάκισης. Τα Τρίτα Μέρη δεν πρέπει ποτέ να συμφωνούν με τους ανταγωνιστές
τους, να συζητούν ή να κοινοποιήσουν μη δημοσιοποιημένες πληροφορίες σχετικά
με την τιμολόγηση, το κόστος, την προμήθεια των προϊόντων, τους πελάτες, το
μάρκετινγκ ή τα εδάφη ή άλλες εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, ούτε να
χρησιμοποιούν τη θέση τους στην αγορά για να επηρεάσουν παράνομα τη νόμιμη
δραστηριότητα ενός ανταγωνιστή.
6. Ακεραιότητα και Σεβασμός στην Παγκόσμια Αγορά
6.1 Συμμόρφωση με τους νόμους
Αναγνωρίζουμε ότι πολλά Τρίτα Μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε θα
λειτουργούν μέσα σε ένα πολύπλοκο ρυθμιστικό περιβάλλον. Τα τρίτα μέρη πρέπει
να διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση με όλους τους τοπικούς νόμους και
κανονισμούς που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και τις
χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται, συμπεριλαμβανομένης της δωροδοκίας και
της διαφθοράς, της υγείας και της ασφάλειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
ασφάλειας των προϊόντων, του διεθνούς εμπορίου, αντιμονοπωλιακές νομοθεσίες
και νόμους περί ανταγωνισμού.

6.2 Δωροδοκία και διαφθορά
Η RB έχει μια στάση μηδενικής ανοχής στη δωροδοκία και στη διαφθορά. Όλα τα
Τρίτα Μέρη πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους κατά της διαφθοράς σε
όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούνται, συμπεριλαμβανομένου του Νόμου περί
δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου του 2010, του Νόμου περί αλλοδαπών
πρακτικών περί διαφθοράς και η νομοθεσία για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
που εκδίδεται από κάθε υπογράφουσα χώρα σύμφωνα με τη σύμβαση για την

καταπολέμηση της δωροδοκίας των αλλοδαπών δημοσίων υπαλλήλων στις διεθνείς
εμπορικές συναλλαγές (στο εξής «σύμβαση του ΟΟΣΑ») του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Πολλοί από αυτούς τους νόμους
σχεδιάζονται για να έχουν εξωεδαφικό αποτέλεσμα και μπορούν να ισχύουν για
την RB και το Τρίτο Μέρος όπου αυτό δραστηριοποιείται. Οι κυρώσεις για την
παραβίαση αυτών των νόμων μπορεί να είναι σοβαρές για την RB, για το Τρίτο
Μέρος και για τα εμπλεκόμενα άτομα και συμπεριλαμβάνουν σημαντικά εταιρικά
και ατομικά πρόστιμα και ποινές φυλάκισης.
Η δωροδοκία περιλαμβάνει οποιοδήποτε οικονομικό πλεονέκτημα ή άλλο κίνητρο
ή ανταμοιβή που προορίζεται να επιφέρει την αθέμιτη εκτέλεση μιας σχετικής
λειτουργίας ή μιας δραστηριότητας από άλλο πρόσωπο. Οι δωροδοκίες
περιλαμβάνουν πληρωμές διευκόλυνσης οι οποίες είναι μικρές ανεπίσημες
πληρωμές σε δημόσιους υπαλλήλους για να εξασφαλίσουν ή να επιταχύνουν την
εκτέλεση συνήθων ή αναγκαίων ενεργειών που αποτελούν μέρος των συνήθων
ευθυνών του δημόσιου υπαλλήλου. Πρόκειται για δωροδοκίες, ανεξάρτητα από το
αν μπορεί να αποτελούν μέρος του «τρόπου διεξαγωγής επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων» σε μια συγκεκριμένη χώρα. Ως εκπρόσωπος της Εταιρείας, δεν
πρέπει να πραγματοποιείτε πληρωμές διευκόλυνσης εκτός εάν εσείς ή οι συνοδοί
σας αντιμετωπίζετε προσωπικούς κινδύνους εάν δεν το κάνετε.
Τα Τρίτα Μέρη δεν θα συμμετέχουν σε διαφθορά, δωροδοκία ή οποιαδήποτε
δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένων των ακατάλληλων πληρωμών) που
ενδέχεται να συνεπάγονται συμμετοχή σε διαφθορά ή δωροδοκία όταν εργάζονται
για ή με RB. Αυτό περιλαμβάνει πληρωμές διευκόλυνσης ή παροχή ή λήψη
προτιμησιακής μεταχείρισης που μπορεί να θεωρηθεί ως δωροδοκία για ή για
λογαριασμό της RB. Οποιεσδήποτε συναλλαγές με δημόσιους υπαλλήλους
παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο και τα Τρίτα Μέρη πρέπει να δίνουν
μεγάλη προσοχή σε τέτοιες καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης
των τοπικών νόμων και κανονισμών, την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με αυτούς
και την προηγούμενη έγκριση της RB. Η RB μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
δωροδοκίες ή πληρωμές διευκόλυνσης που καταβάλλονται από Τρίτο Μέρος που
ενεργεί για λογαριασμό της.
6.3 Οικονομικό έγκλημα και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος)
Η RB έχει μια στάση μηδενικής ανοχής έναντι του οικονομικού εγκλήματος,
συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας. Η RB ορίζει το οικονομικό έγκλημα ως παράνομη πράξη για
χρηματοοικονομικό ή οικονομικό όφελος. Η RB ορίζει τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες ως ανταλλαγή χρημάτων ή περιουσιακών
στοιχείων που ελήφθησαν παράνομα έναντι χρημάτων ή άλλων περιουσιακών
στοιχείων που είναι «καθαρά». Αυτό περιλαμβάνει επίσης τα χρήματα που
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, με όποιων τρόπο
έχουν αποκτηθεί. Η RB διεξάγει επιχειρηματικές συναλλαγές μόνο με Τρίτα Μέρη

που εμπλέκονται σε νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, των οποίων τα
κεφάλαια δεν προέρχονται από και διοχετεύονται σε παράνομες πηγές.
Τα Τρίτα Μέρη δεν παρέχουν καμία υπηρεσία ή δεν συνάπτει οποιαδήποτε
ρύθμιση η οποία θα διευκολύνει ή που ενδέχεται να συνιστά την RB ως
εμπλεκόμενη άμεσα ή έμμεσα στο οικονομικό έγκλημα. Τα Τρίτα Μέρη δεν πρέπει
να συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε νομιμοποίηση των εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, σε δραστηριότητες χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σε
φοροδιαφυγή ή απάτη, ή σε συμπεριφορά που παραβιάζει τους νόμους κατά της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε μεταφορά, μετατροπή
ή απόκρυψη χρημάτων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες ή να
σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
6.4 Προστασία του περιβάλλοντος
Η RB εργάζεται για την προστασία του περιβάλλοντος σήμερα, για να βοηθήσει
στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου αύριο. Για το σκοπό αυτό, δεσμευόμαστε
να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων και των
προϊόντων μας βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και
περιμένουμε από τα Τρίτα Μέρη μας να κάνουν το ίδιο. Τα Τρίτα Μέρη
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς
νόμους και κανονισμούς και να αναφέρουν τυχόν περιστατικά ή συνθήκες που
ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραβίαση των περιβαλλοντικών νόμων ή κανονισμών
ή που έχουν σημαντικό αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

7. Στον επίκεντρο: Διανομείς
7.1 Προώθηση
Η προσέγγιση της RB όσον αφορά την προώθηση βασίζεται στο ηθικό
δεοντολογικό μάρκετινγκ και στην επιθυμία μας να θέτουμε τους καταναλωτές μας
στο πρώτο πλάνο σε κάθε λήψη απόφασης. Όλα τα προϊόντα της RB πωλούνται με
βάση την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την τιμή τους.
Όλες οι διαφημιστικές και ενημερωτικές επικοινωνίες πρέπει να είναι ειλικρινείς
και οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί πρέπει να είναι δίκαιοι και τεκμηριωμένοι. Οι
διανομείς δικαιούνται να χρησιμοποιούν μόνο τα πιο ενημερωμένα υλικά για την
εμπορία των προϊόντων μας και δεν πρέπει ποτέ να προωθούν προϊόντα εκτός
ενδείξεων χρήσης και ούτε προϊόντα τα οποία δεν έχουν λάβει άδεια.
Αυτά τα Τρίτα Μέρη που διανέμουν (αγοράζουν, πωλούν ή προωθούν) τα
προϊόντα που σχετίζονται με την Υγεία της RB πρέπει να κατανοούν και να
ακολουθούν όλες τις πολιτικές που σχετίζονται με την RB, όπως η Εγγύηση για τη
Διατροφή Νεογνών και Παιδιών, την Παγκόσμια Πολιτική για τα Υποκατάστατα
του Μητρικού Γάλακτος και με τις Αλληλεπιδράσεις με τους Επαγγελματίες
Υγείας (HCP) και με την Παγκόσμια Πολιτική των Φορέων Υγείας (HCE) και των
Τυποποιημένων Παγκόσμιων Διαδικασιών της. Οποιοσδήποτε υπάλληλος που
εργάζεται για Τρίτα Μέρη που ειδικεύεται στην προώθηση και στην εμπορία των

προϊόντων υγείας RB πρέπει να εκπαιδευτεί σε αυτές τις πολιτικές προτού αρχίσει
να παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία εξ ονόματος ή για λογαριασμό της RB. Η
απόδειξη αυτής της εκπαίδευσης πρέπει να παρέχεται στην RB όταν ζητηθεί. Η μη
συμμόρφωση με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές μπορεί να οδηγήσει σε
πρόωρη λήξη των υπαρχουσών σχέσεων με Τρίτα Μέρη και σε νομικές ενέργειες
όπως κρίνεται απαραίτητο.
7.2 Αλληλεπιδράσεις με τους Επαγγελματίες Υγείας (HCP), με τους Φορείς
Υγείας (HCE) και τους Κυβερνητικούς Υπαλλήλους (GO)
Οι αλληλεπιδράσεις με τους Επαγγελματίες Υγείας (HCP), με τους Φορείς Υγείας
(HCE) και τους Κυβερνητικούς Υπαλλήλους (GO) που συνεπάγονται τη μεταφορά
οτιδήποτε αξίας (π.χ. πληρωμή για υπηρεσία, δώρα, χορηγίες για την
παρακολούθηση εκδηλώσεων, δείγματα προϊόντων, επιχορηγήσεις ή οποιεσδήποτε
άλλες παροχές) ενέχουν τον κίνδυνο να θεωρηθούν ως προτροπή ή δωροδοκία για
να παρέχουν ένα πλεονέκτημα στην RB σε αντάλλαγμα.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της υπεύθυνης συμπεριφοράς, ακολουθούμε τα
παγκόσμια πρότυπα και τις διαδικασίες συμμόρφωσης ώστε να διασφαλίσουμε ότι
οι Διανομείς:
•
δεν θα προσφέρουν ποτέ ούτε θα παρέχουν κίνητρα σε HCP ή HCE για να
κερδίσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες ή να χρησιμοποιούν, να
συνταγογραφήσουν, να αγοράσουν, να επηρεάσουν ή να προτείνουν προϊόντα RB
ή να ανταμείψουν τις αγορές τους,
•
αλληλεπιδρούν με τα HCP και τα HCE κατά τρόπο που να συμμορφώνονται
με όλες τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Οι ενέργειες των
διανομέων δεσμεύονται από τις Παγκόσμιες Πολιτικές των Επαγγελματιών
Υγείας(HCP), των Φορέων Υγείας (HCE) και των Πρότυπων Διαδικασιών
Λειτουργιών (SOP) τους, και
•
Κάθε Τρίτος πραγματοποιεί συναλλαγή με Κυβερνητικούς Υπαλλήλους (GO)
εξ ονόματος της RB πρέπει να κατανοεί και να ακολουθεί οποιαδήποτε τοπική
απαίτηση και να τηρεί αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης.
•
δεν θα παρέχουν ποτέ δείγματα προϊόντων ή προϊόντα για επαγγελματική
αξιολόγηση (PPE) ως κίνητρο χρήσης, συνταγογράφησης, αγοράς, επιρροής ή
συνιστώμενου προϊόντος RB. Οι διανομείς θα πρέπει να κατανοούν και να
ακολουθούν τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένου του
κώδικα δεοντολογίας ή των οδηγιών) σχετικά με τη χρήση και την παροχή
δειγμάτων και προϊόντων για επαγγελματική αξιολόγηση (PPE). Οποιαδήποτε
Δείγματα ή προϊόν για επαγγελματική αξιολόγηση (PPE) πρέπει να καταγράφονται
και η απόδειξη αυτού πρέπει να παρέχεται στην RB όπως ζητήθηκε.
7.4 Ενεργώντας εξ ονόματος της RB
Κάθε διανομέας που ενεργεί ως αντιπρόσωπος ή για λογαριασμό της RB πρέπει
επομένως να αντιπροσωπεύει την RB στην αγορά όπου διεξάγεται η

επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι διανομείς πρέπει να συμμορφώνονται με τα
υψηλά πρότυπα δεοντολογίας και να μην προβούν σε καμία ενέργεια που θα
μπορούσε να δυσφημίσει με οποιονδήποτε τρόπο την RB. Οι διανομείς δεν πρέπει
ποτέ να πωλούν προϊόντα RB με άλλο όνομα ή να πωλούν άλλα προϊόντα με την
ονομασία RB ούτε να εργάζονται με εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες που
είναι σκόπιμα παρόμοιες με αυτές της RB. Όλες οι επικοινωνίες RB πρέπει να
αποδίδονται σαφώς στην RB και να μην παραπλανούν τον πελάτη με οποιονδήποτε
τρόπο.
8. Υποστήριξη Τρίτων Μερών
Διατηρούμε τα Τρίτα Μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε σε αυστηρά
δεοντολογικά πρότυπα. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι έχουμε την ευθύνη να
βοηθήσουμε τα Τρίτα Μέρη να εφαρμόσουν και να διατηρήσουν αυτά τα πρότυπα.
Η υποστήριξή μας προς τα Τρίτα Μέρη περιλαμβάνει την καταβολή θεμιτών τιμών
και πάντα τις ανοιχτές και τίμιες διαπραγματεύσεις. Αντιμετωπίζουμε όλες τις
επιχειρηματικές σχέσεις με εμπιστοσύνη και σεβασμό, όπως η καταβολή δίκαιων
τιμών για τα προϊόντα, έτσι ώστε οι προμηθευτές μας να έχουν τους πόρους να
πληρώνουν δίκαιες αποδοχές.
Τα Τρίτα Μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε, διαφέρουν ως προς το μέγεθος και
τη γεωγραφία, έτσι έχουν διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας συμμόρφωσης. Η
Ομάδα Παγκόσμιας Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης μας είναι διαθέσιμη για να
απαντήσει σε τυχόν αβεβαιότητες σχετικά με το εάν μια δραστηριότητα ή πολιτική
συνιστά συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική και μπορεί να αναζητηθεί για
επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής ταχυδρομικής διεύθυνσης
AskCompliance@rb.com
8.1

Εταιρική Ασφάλεια

Όλα τα Τρίτα Μέλη αναμένεται να έχουν μια γραπτή πράξη η οποία τα υποχρεώνει
να προλαμβάνουν, να προστατεύουν και να αντιμετωπίζουν παραβιάσεις
ασφαλείας των εταιρειών (συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων που σχετίζονται
με το Διαδίκτυο) και κάθε Τρίτο Μέρος πρέπει να αναφέρει τα θέματα ασφάλειας
στην RB εντός 24 ωρών από την ημερομηνία του συμβάντος χρησιμοποιώντας τη
γραμμή Speak Up καθώς και την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο AskSecurity@rb.com.
Τα θέματα που πρέπει να αναφέρονται περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:
κλοπές παντός είδους (συμπεριλαμβανομένων κλοπών φορτίου), οποιαδήποτε
πράξη σωματικής βίας, παρενόχληση ή εκφοβισμό, παραποίηση / απομίμηση,
απάτη, παραποίηση προϊόντων / σκόπιμη νοθεία και τυχόν απόπειρες / εισβολές
που αφορούν συστήματα πληροφορικής.
9. Κυρώσεις για Μη Συμμόρφωση
Η RB δύναται να λάβει μέτρα εναντίον Τρίτων Μερών, συμπεριλαμβανομένης της
καταγγελίας της σύμβασης και/ή της δικαστικής προσφυγής κατά περίπτωση, για
μη συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική, οποιαδήποτε άλλη Πολιτική ή

Πρότυπα Διαδικασιών Λειτουργιών (SOP) που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο
και/ή οποιοδήποτε τοπικό ή διεθνές δίκαιο ή ρύθμιση που θα μπορούσε να
επηρεάσει την RB ή τους υπαλλήλους της.

