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Kodeks postępowania dla podmiotów trzecich
1. Cel i zakres
1.1 Cel
Celem niniejszego kodeksu postępowania jest przedstawienie podmiotom trzecim
pracującym z RB i w imieniu RB zasad i oczekiwań o najwyższym poziomie
dotyczących etycznego postępowania w biznesie. W RB wierzymy, że partnerstwo
umożliwia najlepszy sposób znajdowania rozwiązań i dlatego naszym celem jest
budowanie relacji opartych na zaufaniu, aby stworzyć wartość dla naszych
klientów.
1.2 Zakres
Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich podmiotów trzecich i ich
pracowników na całym świecie („Podmioty Trzecie”) oraz każdej osoby
świadczącej usługi w imieniu Podmiotu Trzeciego. Niniejszy dokument określa
wprawdzie zasady i oczekiwania związane z postępowaniem w biznesie, ale
Podmioty Trzecie muszą także pamiętać, że działamy w złożonym środowisku
regulacyjnym, a wymogi prawne różnią się w zależności od miejsca prowadzenia
naszej działalności.
Obowiązkiem Podmiotu Trzeciego jest zapoznanie się z lokalnymi prawami i
regulacjami, aby zapewnić pełną zgodność z przepisami. W związku z tymi
zróżnicowanymi wymaganiami niniejszy dokument określa minimalne standardy
zgodności RB w odniesieniu do postępowania w biznesie. Jednak tam, gdzie
lokalne standardy wymagają bardziej rygorystycznych kontroli, należy wdrożyć
odpowiednie lokalne przepisy i zasady oraz przestrzegać ich. We wszystkich
przypadkach należy zawsze przestrzegać obowiązującego prawa lokalnego.
2. Oświadczenie dotyczące Polityki
Budowanie silnych i opartych na zaufaniu relacji z Podmiotami Trzecimi jest
najwyższym priorytetem dla RB. Staramy się tworzyć lepszy świat ze zdrowym
stylem życia i szczęśliwymi rodzinami. Aby mieć odpowiednie, silne relacje z
Podmiotami Trzecimi, musimy wprowadzić ścisłe kontrole wewnętrzne i zasady
dotyczące zgodności z przepisami (compliance). Tego samego oczekujemy od
Podmiotów Trzecich, z którymi pracujemy, dzięki czemu będziemy mogli mieć do
nich zaufanie i ograniczyć ryzyko związane ze współpracą.
Wszystkie nasze biznesowe interakcje oparte są na zasadach przejrzystych,
uczciwych transakcji, które są etyczne pod każdym względem. Podmioty Trzecie

nigdy nie powinny zabiegać o łapówki lub inne gratyfikacje, a jako pracodawcy
powinni szanować podstawowe prawa człowieka.
3. Działanie według naszych zasad
Główne wartości RB to zbiór uzupełniających się zasad i zachowań.
Odpowiedzialność jest centralną z naszych zasad, natomiast każda wartość jest tak
samo ważna.
Działanie według naszych zasad polega przede wszystkim na odpowiedzialnym
zachowaniu. Działalność biznesowa prowadzona jest uczciwe i rzetelnie. Zarówno
my, jak i współpracujące z nami Podmioty Trzecie zawsze musimy robić to, co
właściwe.
Oczekujemy od współpracujących z nami Podmiotów Trzecich, że będą działać
uczciwie i traktować innych z szacunkiem, szukać możliwości usprawniania
produktów oraz wprowadzać innowacje w sposób odpowiedzialny, w celu
uzyskania pożądanych wyników.
Niniejsza Polityka służy za przewodnik i standard, który pozwala przekładać nasze
wartości na codzienne zachowanie i realizację wspólnych celów – etycznego
zachowania zgodnie z naszymi wartościami, politykami i procedurami oraz
obowiązującymi przepisami prawa.
3.1 Nasze Oczekiwania
Oczekujemy, że niniejsze zasady zostaną wprowadzone przez wszystkie
współpracujące z nami Podmioty Trzecie oraz przez ich pracowników.
Oczekujemy, że kierownictwo współpracujących z nami Podmiotów Trzecich
będzie zapewnieni zgodności z niniejszą Polityką na wszystkich poziomach swoich
organizacji. Kierownictwo współpracujących z nami Podmiotów Trzecich
zapewnieni, że zgodność z niniejszą Polityką będzie odpowiednio
udokumentowana. RB zastrzega sobie prawo do kontroli wdrożenia i
przestrzegania niniejszej Polityki za pomocą okresowych kontroli i audytów w
siedzibie Podmiotu Trzeciego.
3.2 Polityka „Speak Up”
RB prowadzi infolinię „Speak Up”, która umożliwia Podmiotom Trzecim i ich
pracownikom wyrażenie obaw związanych z brakiem przestrzegania niniejszej
Polityki, Kodeksu Postępowania RB lub obowiązujących przepisów prawa. RB
zapewnia anonimowość i poufność każdej osobie, która zgłasza swoją sprawę za
pomocą infolinii Speak Up. RB stosuje zasadę „zero tolerancji” dla działań
odwetowych na osobach, które zgłaszają swoje obawy w dobrej wierze.
Istnieje kilka sposobów zgłoszenia sprawy:

•
Zgłaszanie internetowe, w którym można złożyć raport za pomocą narzędzia
do składania raportów online – w tym celu należy otworzyć następujący link:
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/ gui/102030/index.html
•
Telefonicznie – aby zgłosić sprawę telefonicznie, należy zapoznać się z listą
międzynarodowych bezpłatnych infoliniamii dostępną na:
https://www.rb.com/responsibility/policies-and-reports/speak-up-policy/
•
Za pomocą wewnętrznej infolinii Podmiotu Trzeciego, jeśli taka istnieje.
Oczekujemy, że wszelkie sprawy związane z RB zostaną zgłoszone nam
niezwłocznie zgłoszone przez Podmiot Trzeci
•
Bezpośrednio do jakiegokolwiek menedżera lub bezpośredniego
współpracownika z RB.

RB zbada wszelkie zgłoszone obawy i oczekuje, że Podmiot Trzeci będzie
współpracować z nami w trakcie dochodzenia, w tym zapewni dostęp do
wszystkich niezbędnych informacji oraz osób, które mogłyby być zaangażowane w
to dochodzenie w celu przeprowadzenia przesłuchań. RB zażąda wyłącznie
podania takich informacji, które są istotne dla dochodzenia i będzie traktować
wszelkie dokumenty Podmiotu Trzeciego w sposób poufny, chyba że zaistnieje
prawny obowiązek ujawnienia informacji.
Po zakończeniu dochodzenia omówimy rezultaty z Podmiotem Trzecim i ustalimy
kolejne kroki oraz działania zapobiegawcze, które należy wprowadzić, jeśli raport
jest związany z działaniami Podmiotu Trzeciego. Odpowiemy także osobie, które
zgłosiła sprawę.
RB poważnie traktuje przypadki nadużyć lub niestosownego zachowania. Wszelkie
znane lub podejrzewane niezgodności z niniejszą Polityką należy bezzwłocznie
zgłosić RB. Niezastosowanie się do tego zalecenia zostanie uznane za naruszenie
niniejszej Polityki i zostanie usankcjonowane w odpowiedni sposób, w tym przez
zobowiązanie do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu naprawienia
naruszenia, rozwiązania umowy w całości lub części oraz zażądania
odszkodowania za wszelkie dodatkowe straty, koszty lub wydatki poniesione przez
RB, które w jakikolwiek sposób są związane z naruszeniem.
3.3 Due diligence i monitoring
Nasza odpowiedzialność wobec naszych interesariuszy wykracza poza działania
wewnętrzne. Jesteśmy także odpowiedzialni za działania Podmiotów Trzecich, z
którymi współpracujemy. Oczekujemy, że Podmioty Trzecie wprowadzą procesy i
kontrole w celu przestrzegania niniejszej Polityki. Tam, gdzie będzie to stosowne,
RB wykona analizę due diligence w odniesieniu do Podmiotów Trzecich w ramach
monitorowania swoich aktywnych relacji z Podmiotami Trzecimi, jak również
wobec tych, którym RB planuje zaangażowanie się w nowe relacje

biznesowe. Oczekujemy, że Podmioty Trzecie przedstawią nam kompletne i
dokładne informacje w celu ułatwienia procesu due diligence podjętego przez RB.
Jeśli RB stwierdzi, że Podmiot Trzeci naruszył niniejszą Politykę, może
zobowiązać Podmiot Trzeci do wprowadzenia planu naprawczego lub, w
niektórych okolicznościach, może zawiesić lub zakończyć relacje z Podmiotem
Trzecim. Dziękujemy za Państwa współpracę podczas tego procesu.
4. Uczciwość i szacunek dla innych
4.1 Uczciwe traktowanie pracowników
Jesteśmy globalną organizacją, która szanuje różnice kulturowe występujące w
różnych regionach. W celu postępowania zgodnie z naszymi podstawowymi
wartościami oczekujemy, że pracownicy Podmiotów Trzecich będą z szacunkiem
traktować osoby w swojej organizacji i poza nią, uznając różnice kulturowe i
tradycje oraz podejmować kroki w celu promowania środowiska tolerancji i
otwartej, uczciwej komunikacji.
Wszyscy pracownicy powinni uczciwie wynagradzani za swoją pracę.
Wynagrodzenie, w tym pensje, płatny urlop, wynagrodzenie za godziny
nadliczbowe i świadczenia, musi spełniać co najmniej minimalne wymogi prawne.
Podmioty Trzecie nie powinny angażować się ani wspierać dyskryminacji, nękania
ani molestowania w oparciu o jakąkolwiek cechę, w tym rasę, kolor skóry, język,
kastę, pochodzenie narodowe, przynależność do ludności tubylczej, religię,
niepełnosprawność, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, przynależność do
związku zawodowego, przynależność polityczną, ciążę, status weterana lub wiek.
Podmioty Trzecie powinny utworzyć środowisko pracy, które jest wolne od
zastraszania, molestowania i przemocy. Wszelka przemoc lub groźby jej użycia
oraz wszelkie werbalne lub fizyczne zachowania, które tworzą lub są w
uzasadniony sposób postrzegane jako stwarzające obraźliwe, zastraszające,
znieważające lub wrogie środowisko pracy nie będą tolerowane. Poza tym surowo
zabronione są niepożądane propozycje seksualne, prośby o przysługi seksualne i
inne niepożądane zachowania słowne lub fizyczne o charakterze seksualnym.
4.2 Zdrowie i bezpieczeństwo
Oczekujemy, że Podmioty Trzecie zapewnią swoim pracownikom,
współpracownikom i gościom zdrowie, bezpieczeństwo i komfort w pracy, zgodnie
z lokalnym prawem i regulacjami. Pracownicy Podmiotów Trzecich mają
obowiązek zadbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz zdrowie i
bezpieczeństwo innych osób, na które mogą mieć wpływ ich działania lub
zaniechania i należy zapewnić im odpowiednie szkolenia, aby mogli bezpiecznie
wykonywać swoją pracę.
4.3 Poszanowanie podstawowych praw człowieka
RB wierzy, że poszanowanie praw człowieka jest uniwersa wymogiem i
zobowiązuje się do przestrzegania tych praw wyrażonych w w Międzynarodowej

Karcie Praw Człowieka (obejmującej Powszechną Deklarację Praw Człowieka,
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy
Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych) oraz w Deklaracji
Międzynarodowej Organizacji Pracy („MOP”) w sprawie Podstawowych Zasad i
Praw w Pracy. Wymagamy, aby wszystkie Podmioty Trzecie w pełni przestrzegały
tych przepisów i regulacji. W żadnym wypadku Podmiot Trzeci nie będzie
korzystać z pracy przymusowej ani pracy dzieci. W celu uniknięcia wątpliwości
wszyscy pracownicy muszą mieć ponad 15 lat lub minimalny wiek wymagany
przez prawo do podjęcia pracy w danej jurysdykcji, w zależności od tego, który
wiek jest wyższy. Wszyscy pracownicy będą mieć prawo do przerw,
ograniczonych godzin roboczych i płatnego urlopu, które są przynajmniej zgodne z
lokalnymi przepisami, a praca w nadgodzinach będzie wykonywana wyłącznie
dobrowolnie.
4.4 Prywatność pracowników
RB szanuje osobiste i poufne informacje pracowników. Oznacza to, że Podmioty
Trzecie mogą umożliwiać dostęp do takich informacji wyłącznie personelowi,
który ma odpowiednie upoważnienie i wyraźną potrzebę biznesową otrzymania
takiej informacji i musi wykazać się odpowiednią i należytą starannością, aby
uniknąć ujawnienia poufnych danych osobowych. Podobnie pracownicy Podmiotu
Trzeciego, którym powierzono dane osobowe powinni zrozumieć i przestrzegać
obowiązku nieujawniania danych lub wykorzystywania ich jakiegokolwiek innego,
niż zamierzony, celu.
4.5 Bezpieczeństwo produktu
RB dokłada wszelkich starań, aby konsumenci mogli ufać bezpieczeństwu naszych
produktów. Obowiązkiem każdego Podmiotu Trzeciego jest upewnienie się, że
produkty dostarczone RB są zgodne ze specyfikacją RB oraz spełniają kryteria
jakości i bezpieczeństwa RB, a także lokalne standardy i regulacje oraz są
bezpieczne do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem. Nie można wprowadzać
żadnych zmian w produktach dostarczonych RB (w tym w źródłach czy rodzaju
materiałów stosowanych do produkcji) lub w procedurach stosowanych w ich
produkcji bez wyraźnej pisemnej zgody RB.
Zdrowie i komfort naszych konsumentów jest naszym najważniejszym priorytetem,
więc zarówno jakość, jak i bezpieczeństwo naszych produktów odgrywają
najważniejszą rolę. Z tego powodu obowiązkiem każdego Podmiotu Trzeciego jest
zgłaszanie wszelkich problemów oraz wszelkich otrzymanych informacji, które
wskazują na brak zadowolenia związanego z zastosowaniem produktu lub
składnika produktu używanego przez RB, w szczególności związanego z jego
bezpieczeństwem, jakością lub wydajnością. Raporty należy wysłać do Osoby
Odpowiedzialnej za Bezpieczeństwo Produktów (Drug Safety Officer) RB w ciągu
24 godzin od momentu, w którym Podmiot Trzeci poweźmie wiadomość o
problemie.

5. Ucziciwość i szacunek wobec naszych interesariuszy
5.1 Prowadzenie dokładnych rejestrów
Podmioty Trzecie są zobowiązane do dokładnego i punktualnego przedstawiania
informacji oraz są odpowiedzialne za dokumentowanie i rejestrowanie swoich
informacji w uczciwy i prawidłowy sposób. Niezależnie od stanowiska lub
obowiązków wszyscy pracownicy Podmiotów Trzecich są zobowiązani do
upewnienia się, że księgi i rejestry Podmiotu Trzeciego są dokładne. Księgi i
rejestry muszą być pod każdym względem prowadzone zgodnie z prawem i
zasadami rachunkowości. Oczekujemy, że Podmioty Trzecie udostępnią RB
odpowiednie dokumenty dla celów audytów compliance i dochodzeń lub jeśli jest
to wymagane przez Privacy Office w odpowiedzi na prośby o dostęp do danych
osobowych.
Dokładne prowadzenie dokumentacji zapewnia przejrzystość transakcji
biznesowych i że nie zachodzi rzeczywisty lub zamierzony udział Podmiotu
Trzeciego w praniu pieniędzy. Wszelkie obawy dotyczące prania pieniędzy należy
bezzwłocznie zgłosić RB.
5.2 Ochrona informacji poufnych
Podmioty Trzecie mogą mieć dostęp do różnych rodzajów informacji
zastrzeżonych, poufnych, osobistych lub prywatnych, które nie należą do RB lub
jej klientów, konsumentów, dostawców, pracowników lub innych osób. Podmioty
Trzecie mogą korzystać z poufnych informacji wyłącznie zgodnie
z przeznaczeniem i w ramach pełnionych obowiązków. Oznacza to, że nie mogą
ujawniać informacji poufnych nikomu z RB i spoza RB, chyba że jest to wymagane
przez prawo lub do określonego i właściwego celu biznesowego.
Podmioty Trzecie mają obowiązek ochrony informacji poufnych przez cały czas, w
tym poza miejscem pracy i godzinami pracy i nawet po zakończeniu zatrudnienia.
Informacji, które nie są publicznie dostępne nie należy nigdy wykorzystywać do
udziału w nielegalnym obrocie papierami wartościowymi lub do wspierania takiego
obrotu. Informacje poufne lub wewnętrzne uzyskane na mocy umowy z RB nie
mogą być stosowane do korzyści osobistych.
5.3 Ochrona danych osobowych
W ramach prowadzonej działalności Podmioty Trzecie otrzymują, gromadzą,
utrzymują i wykorzystują znaczne ilości danych osobowych dotyczących finansów,
stanu zdrowia i świadczeń. Niektóre z tych danych mogą zawierać informacje
poufne dotyczące pracowników, klientów, konsumentów, podmiotów badawczych,
dostawców i konkurentów. Dane powinny być zawsze chronione za pomocą
fizycznych lub elektronicznych metod zabezpieczenia, a rejestrów danych nigdy
nie należy tworzyć ani zmieniać w taki sposób, aby uniemożliwione zostało
dokładne przedstawienie prawdziwego charakteru przeprowadzonych transakcji.

We wszystkich przypadkach, w których Podmiot Trzeci gromadzi lub przetwarza
dane osobowe w imieniu RB należy podjąć działania, aby zapewnić, że we
wszystkich umowach pomiędzy RB i Podmiotem Trzecim zawarto odpowiednie
klauzule dotyczące ochrony danych osobowych oraz zapewnić zgodność z
lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
5.4 Kontakty z mediami i opinią publiczną
Gdy Podmiot Trzeci przekazuje informacje opinii publicznej lub mediom, jest
zobowiązany do podawania wszystkich faktów w dokładny, kompletny, punktualny
i wyczerpujący sposób. Podmiot Trzeci nigdy nie może odnosić się do RB w
komunikatach kierowanych na zewnątrz, chyba że wcześniej General Counsel RB
oraz Group Head of External Affairs udzieli na to wyraźnej pisemnej zgody.
Podmiot Trzeci musi także aktywnie poinformować RB o wszelkich
niekorzystnych informacjach, dotyczących RB lub Podmiotu Trzeciego, które mają
zostać opublikowane lub zostały opublikowane.
5.5 Konflikt interesów
Konflikt interesów ma miejsce wtedy, gdy indywidualne interesy, w tym osobiste,
społeczne i finansowe zakłócają czyjąś zdolność do obiektywnego i skutecznego
wykonania swojej pracy. W przypadku konfliktu interesów nie powinny zachodzić
relacje biznesowe pomiędzy Podmiotem Trzecim a pracownikiem, członkiem
rodziny, znajomym lub firmą, w której pracownik, znajomy lub członek rodziny
ma znaczną część udziałów lub korzyści. Wszelki rzeczywisty lub potencjalny
konflikt interesów, który powstaje w związku z relacją biznesową z RB lub
pracownikiem RB lub inną istotną okolicznością, która może mieć wpływ na pracę
dla lub z RB należy bezzwłocznie zgłosić RB, tak by można było wdrożyć
działania zgodnie z Polityką Konfliktu Interesów RB. W zależności od
okoliczności Podmioty Trzecie mogą być zobowiązane do wdrożenia
odpowiednich działań w celu zarządzania konfliktem interesów.
5.6 Prezenty i rozrywka
Rozumiemy, że wymiana upominków biznesowych i gościnność mogą odgrywać
ważną rolę w tworzeniu relacji biznesowych, ale mogą być problematyczne, jeśli
tworzą rzeczywisty lub domniemany konflikt interesów lub w inny sposób wydają
się wpływać na decyzję biznesową. Wręczanie lub przyjmowanie prezentów,
zniżek, przysług lub usług od aktualnego lub potencjalnego klienta, konkurenta lub
dostawcy jest zakazane, jeśli ta korzyść ma wartość lub charakter mogący wpłynąć
na decyzję biznesową danej osoby. W szczególności zabronione jest wręczanie
gotówki lub ekwiwalentów pieniężnych, takich jak kupony lub rabaty.
Podmioty Trzecie muszą przynajmniej przestrzegać wszystkich lokalnych
wymogów prawnych i regulacyjnych dotyczących upominków biznesowych i
zaproszeń w jurysdykcjach, w których odbywają się operacje biznesowe.
Wszystkie prezenty i zaproszenia powinny mieć stosowny charakter, powinny mieć
odpowiednie przesłanki biznesowe, a ich charakter lub wartość nie mogą być

nadmierne. Zaproszenia na imprezy, wydarzenia sportowe i wakacje są postrzegane
jako nieodpowiednie prezenty, które nie powinny być wręczane ani przyjmowane
przez Podmioty Trzecie.
5.7 Konkurencja
Działania biznesowe należy wykonywać w pełnej zgodności z przepisami
dotyczącymi konkurencji w krajach, w których te działania występują lub mają
oddziaływanie. Przepisy dotyczące konkurencji mają charakter eksterytorialny, a
kary za naruszenie tych przepisów mogą być surowe, zarówno dla firmy, jak i dla
zaangażowanych osób i mogą obejmować także znaczące kary finansowe dla firmy
jak i kary finansowe lub pozbawienie wolności dla poszczególnych
zaangażowanych w niedozwolone działania. Podmioty Trzecie nie mogą nigdy
uzgadniać ani omawiać z konkurentami cen, kosztów, dostaw, klientów,
marketingu lub terytorium lub Zakazana jest również wymiana konkurentami
informacji dotyczącymi cen, kosztów, dostaw, klientów, marketingu lub
terytorium, jak również innych poufnych informacji handlowych. Zakazane jest
również wykorzystywanie swojej pozycji rynkowej do wywierania nielegalnego
wpływu na działalność konkurenta.
6. Uczciwość i szacunek na międzynarodowym rynku
6.1 Zgodność z przepisami
Jesteśmy tego świadomi, że wiele Podmiotów Trzecich, z którymi pracujemy
działa w złożonym środowisku regulacyjnym. Podmioty Trzecie muszą zapewnić
pełną zgodność ze wszystkimi lokalnymi przepisami i regulacjami związanymi z
ich działalnością biznesową w krajach, w których działają, w tym w zakresie
przekupstwa i korupcji, zdrowia i bezpieczeństwa, praw człowieka, bezpieczeństwa
produktu, handlu międzynarodowego, ochrony danych osobowych, sankcji,
kontroli eksportu i prawa konkurencji.
6.2 Korupcja i przekupstwo
RB stosuje zasadę zerowej tolerancji wobec korupcji i przekupstwa. Wszystkie
Podmioty Trzecie muszą przestrzegać przepisów antykorupcyjnych we wszystkich
krajach, w których działają, w tym brytujskiej „United Kingdom Bribery Act
2010”, amerykańskiej „United States Foreign Corrupt Practices Act” oraz
przepisów antykorupcyjnych uchwalonych przez kraje będący stroną Konwencji
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Sprawie Zwalczania
Przekupstwa Zagranicznych Urzędników Publicznych w Międzynarodowych
Transakcjach Handlowych („Konwencja OECD”). Wiele z tych przepisów ma na
celu uzyskanie efektu eksterytorialnego i mogą mieć zastosowanie wobec RB i
Podmiotu Trzeciego w każdym miejscu, w którym prowadzą działalność. Kary za
naruszenie tych przepisów mogą być surowe, zarówno dla RB, Podmiotów
Trzecich, jak i dla zaangażowanych osób oraz mogą obejmować także znaczące
kary finansowe dla spółek jak również kary finansowe i pozbawienia wolności dla
zaangażowanych w nielegalne działania osób.

Łapówka to wszelkiego rodzaju korzyść finansowa lub inna zachęta lub
gratyfikacja, która ma na celu spowodowanie określonego działania lub
zaniechania przez inną osobę. Łapówkami są również drobne gratyfikacje za
dokonanie czynności, które są niewielkimi nieoficjalnymi płatnościami dla
urzędników publicznych, aby zapewnić lub przyspieszyć wykonywanie
rutynowych lub niezbędnych działań należących do zwykłych obowiązków
urzędnika publicznego. Są to łapówki, niezależnie od tego, czy są uznawane za
„standardowy sposób prowadzenia działalności” w danym kraju. Jako
przedstawiciel Firmy nie możesz wręczać żadnych gratyfikacji z wyjątkiem
przypadków, w których ty i towarzyszące ci osoby będą narażone na osobiste
fizyczne ryzyko w przypadku braku wręczenia gratyfikacji.
Podmioty Trzecie nie będą angażować się w korupcję, łapówki lub inne czynności
(w tym nieprawidłowe płatności), które mogą wskazywać na zaangażowanie w
korupcję lub przekupstwo podczas pracy z lub dla RB. Obejmuje to wręczanie
gratyfikacji za dokonanie czynności lub wręczanie lub otrzymywanie
preferencyjnego traktowania, które może być postrzegane jako łapówka dla lub w
imieniu RB. Wszelkie kontakty z urzędnikami publicznymi stwarzają szczególnie
wysokie ryzyko, a Podmioty Trzecie muszą zachować szczególną ostrożność w
takich sytuacjach, w tym zrozumieć lokalne przepisy i regulacje, dokumentować
zgodność z tymi przepisami i uzyskać wcześniejszą zgodę RB na podejmowane
działania. RB może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za łapówki lub
gratyfikacje wpłacone przez Podmiot Trzeci działający w jej imieniu.
6.3 Przestępczość gospodarcza i pranie pieniędzy
RB nie toleruje przestępstw gospodarczych, w tym prania pieniędzy i finansowania
terroryzmu. RB definiuje przestępstwo gospodarcze jako nielegalne działania
wykonywane dla korzyści finansowych lub ekonomicznych. RB definiuje pranie
pieniędzy jako wymianę pieniędzy lub aktywów, które zostały uzyskane w ramach
działalności przestępczej za pieniądze lub inne aktywa, które są „czyste”. Obejmuje
to także pieniądze stosowane do finansowania terroryzmu, niezależnie od tego, jak
je uzyskano. RB prowadzi działalność biznesową wyłącznie z Podmiotami
Trzecimi, które prowadzą wyłącznie legalną działalność biznesową i których
finanse nie pochodzą z nielegalnych źródeł ani nie są do nich kierowane.
Podmioty Trzecie nie powinny świadczyć żadnych usług ani zawierać żadnych
umów, które ułatwiają przestępstwo ekonomiczne lub mogą wskazywać na to, że
RB jest bezpośrednio lub pośrednio zaangażowana w przestępstwo ekonomiczne.
Podmioty Trzecie nie mogą pośrednio ani bezpośrednio angażować się w pranie
pieniędzy, działania finansujące terrorystów, uchylanie się od opodatkowania lub
oszustwa, ani w działania, które naruszają przepisy dotyczące przeciwdziałania
praniu pieniędzy, przez akceptowanie, przekazywanie, przetwarzanie lub
ukrywanie pieniędzy uzyskanych z działalności przestępczej lub związanej z
finansowaniem terroryzmu.

6.4 Ochrona środowiska
RB pracuje nad ochroną środowiska, aby zapewnić lepszą przyszłość. Pod tym
względem zobowiązujemy się ograniczyć wpływ naszych operacji biznesowych i
produktów na środowisko w krótkim, średnim i długim okresie i oczekujemy, że
Podmioty Trzecie współpracujące z nami uczynią to samo. Podmioty Trzecie są
zobowiązane do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji
dotyczących środowiska oraz zgłaszania wszelkich incydentów lub warunków,
które mogą wynikać z naruszenia przepisów i regulacji dotyczących środowiska
lub mają istotny niekorzystny wpływ na środowisko.

7. Specjalne zasady dla dystrybutorów
7.1 Promocja
Podejście RB do promocji opiera się na naszym etycznym etosie marketingowym i
dążeniu do stawianiu dobra konsumentów na pierwszym miejscu. RB sprzedaje
produkty wysokiej jakości, skutecznie działające, bezpieczne i w korzystnej cenie.
Wszystkie komunikaty promocyjne i informacyjne oraz hasła reklamowe muszą
być prawdziwe i uzasadnione. Dystrybutorzy mają prawo do stosowania wyłącznie
najnowszych materiałów do prowadzenia działań marketingowych dla naszych
produktów i nie mogą nigdy promować stosowania produktów poza
zarejestrowanymi wskazaniami ani promować produktów, które nie zostały
licencjonowane.
Te Podmioty Trzecie, które dystrybuują (kupują, sprzedają lub promują) nasze
produkty RB związane ze zdrowiem muszą znać i przestrzegać wszystkich
właściwych Polityk RB, takich jak Zobowiązanie Dotyczące Żywienia Niemowląt i
Dzieci (nfant & Child Nutrition Pledge), Globalna Polityka w Zakresie
Substytutów Mleka Matki (Breast-Milk Substitutes Global Policy) oraz polityka i
procedury dotyczące kontaktów z pracownikami służby zdrowia (HCP) oraz
placówkami służby zdrowia (HCE) a także inne procedury globalne RB. Każdy
pracownik pracujący dla Podmiotów Trzecich, który jest zaangażowany w
promocję i sprzedaż produktów RB związanych ze zdrowiem musi przejść
szkolenie w zakresie tych zasad, zanim zacznie świadczyć usługi w imieniu RB. Na
żądanie należy dostarczyć RB dowód ukończenia takiego szkolenia.
Niezastosowanie się do tych wytycznych może prowadzić do zakończenia
istniejących relacji z Podmiotem Trzecim oraz podjęcia przez RB
niezbędnych kroków prawnych.
7.2 Komunikacja z pracownikami służby zdrowia, placówkami służby zdrowia i
urzędnikami państwowymi
Komunikacja z pracownikami służby zdrowia (HCP), placówkami służby zdrowia
(HCE) i urzędnikami państwowymi (GO), które obejmują transfer korzyści (np.
opłata za usługi, upominki, sponsoring za udział w wydarzeniach, próbki produktu,

dotacje lub inne korzyści) mogą zostać uznane za zachętę lub łapówkę w celu
zapewnienia w zamian korzyści dla RB.
Uznając znaczenie odpowiedzialnego zachowania, przestrzegamy
międzynarodowych standardów i procesów compliance aby zapewnić, że
Dystrybutorzy:
•
nigdy nie oferują zachęt HCP lub HCE w zamian za korzyści biznesowe lub
stosowanie, przepisywanie, kupowanie lub namawianie czy polecanie produktów
RB lub wynagradzania za dokonane zakupy,
•
komunikują się z HCP i HCE w sposób, który jest zgodny ze wszystkimi
obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Działania dystrybutorów
podlegają globalnej polityce HCP i HCE oraz jej standardowym procedurom
globalnym oraz
•
Każdy Podmiot Trzeci pracujący z GO w imieniu RB powinien znać wszelkie
wymogi prawne i przestrzegać ich oraz zachowywać dowody postępowania
zgodnie z tymi wymogami.
•
nigdy nie przekazują próbek produktów do profesjonalnej oceny (PPE) jako
zachęty do zastosowania, przepisania, zakupienia, wywarcia wpływu lub zalecenia
produktów RB. Dystrybutorzy powinni znać wszelkie prawa i regulacje lokalne
oraz przestrzegać wszelkich praw i regulacji lokalnych (w tym branżowych
kodeksów postępowania lub wytycznych) związanych z zastosowaniem i
dostarczaniem próbek i PPE. Wszelka dystrybucja próbek lub PPE musi zostać
udokumentowana, a jej dowód należy wręczyć RB na żądanie.
7.4 Działanie w imieniu RB
Każdy dystrybutor działający jako pośrednik lub w imieniu RB powinien zatem
reprezentować RB na rynku, na którym prowadzi działalność. Dystrybutorzy muszą
przestrzegać wysokich standardów etycznych i nie wykonywać żadnych działań,
które mogłyby w jakikolwiek sposób skompromitować RB. Dystrybutorzy nigdy
nie mogą sprzedawać produktów RB pod inną nazwą lub sprzedawać innych
produktów pod nazwą RB ani pracować przy użyciu marki lub nazw handlowych,
które są celowo zbliżone do RB. Wszystkie komunikaty RB muszą być w wyraźny
sposób powiązane z RB i nie mogą w jakikolwiek sposób wprowadzać klientów w
błąd.
8. Pomoc dla Podmiotów Trzecich
Zobowiązujemy Podmioty Trzecie, z którymi pracujemy do wysokich standardów
etycznych. Jesteśmy także świadomi, że mamy obowiązek pomóc Podmiotom
Trzecim we wdrożeniu i zachowaniu tych standardów. Nasza pomoc dla
Podmiotów Trzecich obejmuje płacenie uczciwych cen oraz zawsze otwarte i
uczciwe prowadzenie działalności handlowej. Traktujemy wszystkie relacje

biznesowe z szacunkiem i zaufaniem, np. płacąc uczciwie za produkty, aby nasi
dostawcy mieli możliwość płacenia uczciwych wynagrodzeń.
Podmioty Trzecie, z którymi pracujemy znajdują się w różnych regionach i mają
różną wielkość, więc mają różne poziomy dotyczące dojrzałości w zakresie
compliance. Nasz zespół Global Ethics & Compliance jest gotów, aby
odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości dotyczące tego, czy dane działanie lub
procedura są zgodne z niniejszą Polityką. Z zespołem można skontaktować się pod
adresem AskCompliance@rb.com
8.1

Bezpieczeństwo korporacyjne

Wszystkie Podmioty Trzecie powinny posiadać udokumentowane na piśmie
procesy zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa korporacyjnego, chronienia
przed nimi i reagowania na nie (w tym na naruszenia związane z działalnością
online). Każdy Podmiot Trzeci musi zgłaszać RB kwestie dotyczące
bezpieczeństwa w ciągu 24 godzin od momentu pojawienia się incydentu za
pomocą linii Speak Up oraz wiadomości e-mail wysłanej na AskSecurity@rb.com.
Sprawy, które należy zgłaszać obejmują między innymi: wszelkiego rodzaju
kradzież (w tym kradzież towaru), wszelkie akty przemocy fizycznej, nękanie lub
zastraszanie, fałszerstwo, oszustwa, manipulowanie produktem/celowe fałszowanie
produktów oraz wszelkie próby/włamania do systemów informatycznych.
9. Sankcje za nie przestrzeganie Polityki
W przypadku braku przestrzegania niniejszej Polityki lub innych Polityk RB lub
innych procedur globalnych wspomnianych w niniejszej Polityce lub lokalnych lub
międzynarodowych przepisów lub regulacji, które mogłyby mieć wpływ na RB lub
jej pracowników, RB może podjąć działania przeciwko Podmiotom Trzecim,
łącznie z rozwiązaniem umowy lub wystąpieniem na drogę sądową.

