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Codul de conduită privind părțile terțe
1. Scopul și Domeniul de aplicare
1.1 Scopul
Scopul acestui Cod de conduită este de a oferi Părților terțe care lucrează împreună
cu sau în numele RB cel mai înalt nivel al principiilor și așteptărilor privind
conduita etică în afaceri. La RB, noi credem că parteneriatul este cel mai bun mod
în care să găsim soluții și de aceea încercăm să construim relații de încredere pentru
a crea valoare pentru clienții noștri.
1.2 Domeniul de aplicare
Această Politică se aplică tuturor Părților terțe și a angajaților acestora la nivel
global („Părțile terțe”) și oricărei persoane care desfășoară servicii în numele unei
Părți terțe. Deși această Politică stabilește principiile și așteptările RB referitoare la
conduita în afaceri, Părțile terțe să țină de asemenea cont că ne desfășurăm
activitatea într-un mediu cu reglementări complexe și cerințele legale diferă în
funcție de locul de desfășurare a activității.
Fiecare Parte terță este responsabilă de identificarea legislației și reglementărilor
locale și de asigurarea unei conformări depline. Ținând cont de aceste cerințe
diferite, această Politică stabilește standardele minime RB privind conformitatea în
ceea ce privește conduita în afaceri; însă, în situațiile în care standardele locale
necesită controale mai stricte, se va implementa și respecta legislația și politicile
locale aplicabile. În toate situațiile, legislația locală aplicabilă să fie întotdeauna
respectată.
2. Declarație privind Politica
Construirea de relații solide și de încredere cu Părțile terțe este o prioritate majoră
pentru RB. Ne concentrăm pe crearea unei lumi mai bune cu vieți trăite mai sănătos
și cămine mai fericite. Pentru a avea relații solide adecvate cu respectivele Părți
terțe, este necesar să implementăm controale interne puternice și politici privind
conformitatea. Ne așteptăm la aceleași lucruri din partea Părților terțe cu care
lucrăm, să ne ajute să construim încrederea și să reducem expunerea la risc.
Toate interacțiunile comerciale sunt efectuate în baza unor tranzacții deschise și
oneste care sunt etice, atât ca aspect, cât și ca subiect. Părțile terțe să nu solicite
niciodată mită sau plăți de facilitare și toate relațiile de angajare să respecte
drepturile de bază ale omului.

3. Trăirea valorilor noastre
Valorile principale ale RB constau într-un set de principii și comportamente
interconectate. Valoarea Responsabilitate este centrală. Fiecare valoare este vitală.
Trăirea valorilor noastre pune responsabilitatea activă în centru. Afacerea se
desfășoară cu onestitate și integritate. Împreună cu Părțile noastre terțe trebuie să
facem întotdeauna ceea ce este corect.
Ne așteptăm ca Părțile noastre terțe să acționeze corect și să trateze celelalte
persoane cu respect, să caute oportunități de îmbunătățire a produselor și să inoveze
responsabil pentru rezultate.
Această politică are rol de ghid și de standard care să transpună valorile noastre în
comportamentul de zi cu zi și pentru a continua să muncim către scopul comun – să
ne comportăm etic și în conformitate cu valorile, politicile și procedurile RB și cu
legislația aplicabilă.
3.1 Așteptările
Ne așteptăm ca această Politică să fie implementată de toate Părțile terțe cu care
lucrăm și de către angajații acestora. Ne așteptăm ca Managementul senior ale
Părților terțe să fie responsabil de asigurarea conformității la toate nivelurile.
Managementul să fie responsabil de asigurarea documentării conformării și de
păstrarea documentelor corespunzătoare. RB își rezervă dreptul de a se asigura de
implementarea și conformarea cu această Politică prin analize periodice și auditări
la sediu.
3.2 Politica Speak-Up
RB are o linie telefonică gratuită Speak Up (Spune tare) care permite Părților terțe
și angajaților acestora să-și exprime îngrijorările privind lipsa de conformare cu
această Politică, Codul de conduită RB și orice lege sau regulament aplicabil. RB
oferă confidențialitate și anonimitate oricărei persoane care raportează prin
intermediul liniei telefonice gratuite Speak-Up. RB are, de asemenea, o abordare de
toleranță zero privind reprimarea oricărei persoane care exprimă o îngrijorare cu
bună credință.
Aveți mai multe opțiuni de raportare:
•
Raportarea online pentru a trimite o raportare folosind instrumentul de
raportare online, consultați linkul de la
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/ gui/102030/index.html
•
Telefonic pentru a trimite o raportare telefonică, consultați liniile gratuite
internaționale disponibile la https://www.rb.com/responsibility/policies-andreports/speak-up-policy/

•
Prin intermediul liniei noastre gratuite interne, dacă există una. Ne așteptăm
ca situațiile legate de RB să ne fie raportate la timp
•

Direct către orice manager sau supervizor RB

RB va investiga orice îngrijorare semnalată și se așteaptă ca Partea terță să se
conformeze la investigație, inclusiv cu furnizarea de acces la toate informațiile
necesare și la interviuri cu persoanele care ar putea fi implicate în această
investigație. RB va solicita doar informațiile relevante investigației și va trata orice
documente ale Părții terțe ca fiind confidențiale, mai puțin în cazul în care
dezvăluirea constituie o obligație legală.
După finalizarea investigației, vom discuta rezultatele cu Partea terță și agreăm
pașii următori și acțiunile de remediere care să fie implementat atunci când
raportarea are legătură cu acțiunile Părții terțe. De asemenea, vom răspunde la
persoana care a trimis raportul.
RB tratează cu seriozitate situațiile de neglijență în serviciu sau neregulile. Orice
lipsă de conformare cunoscută sau suspectată cu această Politică să fie raportată
prompt la RB. Nerealizarea raportării este considerată o încălcare a acestei Politici
și va fi sancționată în modul adecvat, inclusiv prin a vă cere să luați toate măsurile
rezonabile de a remedia încălcarea, încetarea contractului, în întregime sau parțial,
și solicitarea de daune pentru orice pierdere, costuri sau cheltuieli suplimentare
suportate de RB care sunt atribuibile în orice mod acestei încălcări.
3.3 Due Diligence și Monitorizarea
Responsabilitatea noastră față de persoanele interesate se extinde dincolo de
practicile interne; suntem responsabili și de acțiunile Părților terțe cu care lucrăm.
Ne așteptăm ca Părțile terțe să aibă stabilite procese și controale care să se
conformeze cu această Politică. Acolo unde este cazul, RB va realiza due diligence
în funcție de risc asupra Părților terțe ca parte a monitorizării relației sale active cu
Părțile terțe, inclusiv cu cele cărora RB le propune să se implice într-o nouă relație
de afaceri. Ne așteptăm ca Părțile terțe să ofere informații complete și exacte pentru
a facilita eforturile de due diligence depuse de RB atunci când se solicită acest
lucru. Dacă RB stabilește că o Parte terță a încălcat această Politică, poate fi
necesar ca Partea terță să implementeze un plan de remediere sau, în anumite
situații, poate suspenda sau înceta relația cu Partea terță. Apreciem cooperarea dvs.
din cadrul acestui proces.
4. Integritatea și Respectarea altor persoane
4.1 Tratamentul corect al angajaților
Suntem o organizație globală care recunoaște diferențele de cultură dintre regiuni.
Pentru a trăi cele cinci Valori principale ale noastre, ne așteptăm ca angajații Părții

terțe să trateze celelalte persoane din interior și exteriorul organizației lor cu
respect, să recunoască diferențele și tradițiile culturale și să ia măsuri care să
promoveze un mediu de toleranță și de comunicare deschisă și onestă.
Toți angajații sunt compensați corect pentru activitatea lor. Compensațiile, inclusiv
salariile, concediul cu plată, plata orelor suplimentare și a beneficiilor satisfac cel
puțin cerințele minime legale. Părțile terțe să nu se implice sau să susțină
discriminarea sau hărțuirea bazată pe orice categorie protejată, inclusiv rasa,
culoarea, limba, casta, originea națională, situația băștinașilor, religia, dizabilitatea,
sexul, situația matrimonială, orientarea sexuală, apartenența la sindicate, afilierea
politică, sarcina, situația de veteran sau vârsta.
Părțile terțe să creeze un mediu de lucru care să nu conțină intimidarea, hărțuirea și
violența. Orice acțiune sau amenințare cu violența și orice conduită verbală sau
fizică care creează sau este percepută în mod rezonabil să creeze un mediu de lucru
intimidant, jignitor, abuziv sau ostil nu va fi tolerată. În plus, avansurile sexuale
nedorite, solicitările de favoruri sexuale și alte conduite verbale sau fizice de natură
sexuală sunt strict interzise.
4.2 Sănătatea și Siguranța
Ne așteptăm ca Părțile terțe să asigure sănătatea, siguranța și bunăstarea la locul de
muncă pentru angajații lor și pentru contractori și vizitatori în conformitate cu
legile și reglementările locale. Angajații Părții terțe au datoria de a se îngriji în mod
rezonabil de propria sănătate și siguranță, precum și pentru celelalte persoane care
ar putea fi afectate de acțiunile sau omisiunile lor și să primească o instruire
adecvată pentru a-și desfășura în siguranță activitățile lor de la locul de muncă.
4.3 Respectul pentru drepturile de bază ale omului
RB crede că drepturile omului sunt o cerință universală și este dedicată susținerii
acestor drepturi exprimate în Carta internațională a drepturilor omului (alcătuită din
Declarația universală privind drepturile omului, Convenția internațională privind
drepturile civile și politice și Convenția internațională privind drepturile
economice, sociale și culturale) și Declarația Organizației internaționale a muncii
(„ILO”) privind Principiile fundamentale și drepturile de la locul de muncă.
Solicităm tuturor Părților terțe să se conformeze în totalitate cu aceste legi și
regulamente. În nicio situație o Parte terță să nu folosească munca forțată sau a
copiilor. Pentru a evita neînțelegerile, toți lucrătorii să aibă vârsta de peste 15 ani
sau vârsta minimă legală cu drept de muncă din jurisdicția locală, oricare este mai
ridicată. Toți lucrătorii să aibă dreptul la pauze, ore de lucru limitate și concediu cu
plată care să fie, cel puțin, aliniate cu legile locale și orele suplimentare să fie
făcute doar în mod voluntar.
4.4 Confidențialitatea angajaților
RB respectă informațiile personale și confidențiale ale angajaților. Aceasta
înseamnă că Părțile terțe să acorde accesul la aceste informații doar personalului
care are autorizația adecvată și o nevoie clară de afaceri pentru respectiva

informație și să aplice măsuri de protecție adecvate care să evite dezvăluirea de
informații personale cu caracter sensibil. Asemenea, se așteaptă ca angajații Părții
terțe care sunt încredințați cu informații personale să înțeleagă și să se conformeze
cu obligația lor de a nu le dezvălui sau folosi în orice alt scop.
4.5 Siguranța produsului
RB se angajează să le ofere consumatorilor produse în care aceștia să aibă încredere
că sunt sigure. Este responsabilitatea fiecărei Parte terță să se asigure că produsele
furnizate către RB respectă specificațiile RB și criteriile sale privind calitatea și
siguranța și reglementările și standardele locale și care să fie sigure la utilizarea în
scopul destinat. Nu se va face nicio modificare asupra produselor furnizate către
RB (inclusiv sursa sau natura materialelor folosite în producție) sau a procedurilor
folosite la producție fără acordul anterior în scris al RB.
Sănătatea și bunăstarea consumatorilor este prioritatea noastră numărul unu, de
aceea calitatea și siguranța produselor noastre sunt cele mai importante. Din acest
motiv, este responsabilitatea fiecărei Părți terțe să raporteze orice problemă pe care
o identifică și orice feedback primit care indică lipsa de satisfacție legată de
utilizarea oricărui produs sau ingredient care este folosit de RB, inclusiv siguranța,
calitatea sau performanța. Rapoartele să fie trimise către Responsabilul privind
siguranța substanțelor de la RB în termen de 24 de ore de la momentul în care
Partea terță află de problemă.
5. Integritatea și respectul față de Persoanele interesate
5.1 Menținerea unor registre exacte
Părțile terțe sunt obligate să prezinte informații exacte și în timp util și sunt
responsabile de documentarea și înregistrarea informațiilor proprii în mod onest și
adecvat. Indiferent de poziție sau de responsabilitățile postului, toți angajații Părții
terțe sunt obligați să se asigure că registrele și evidențele sunt exacte. Registrele și
evidențele să fie păstrate respectând toate prevederile legale și principiile de
contabilitate. Se așteaptă ca Părțile terțe să pună la dispoziția RB documentele
relevante pentru a fi inspectate în timpul auditurilor de conformitate, a
investigațiilor sau dacă sunt cerute de Responsabilul privind confidențialitatea ca
răspuns la solicitări privind datele.
Păstrarea exactă a evidențelor asigură transparența tranzacțiilor comerciale și că nu
există nicio participare efectivă sau tentativă la spălarea de bani. Orice îngrijorări
față de o suspiciune de spălare de bani să fie anunțate imediat la RB.
5.2 Protejarea informațiilor confidențiale
Părțile terțe pot avea acces la diferite tipuri de informații proprietare, confidențiale,
personale sau private care aparțin RB sau consumatorilor, clienților, furnizorilor,
angajaților săi sau altor persoane. Părțile terțe să folosească informațiile
confidențiale doar în scopurile declarate și ca parte a îndatoririlor lor. Aceasta
înseamnă să nu dezvăluie informații confidențiale către nicio persoană din

interiorul sau exteriorul RB, cu excepția cazurilor când dezvăluirea este prevăzută
de lege sau într-un anumit și specific scop de afaceri.
Părțile terțe au datoria de a proteja permanent informațiile confidențiale, inclusiv în
afara locului de muncă și a programului de lucru, chiar și după ce relația de
angajare încetează. Informațiile care nu sunt disponibile public să nu fie folosite
niciodată pentru a acționa sau susține tranzacții cu informații din interior.
Informațiile confidențiale sau interne obținute prin intermediul unui contract cu RB
nu pot fi folosite în beneficiul personal.
5.3 Confidențialitatea datelor
În desfășurarea obișnuită a activităților, Părțile terțe primesc, colectează , păstrează
și folosesc cantități importante de date identificabile personal de la persoanele
fizice în legătură cu informațiile financiare, medicale și de asistență ale acestora.
Anumite astfel de date pot include informații sensibile care pot avea legătură cu
angajații, clienții, consumatorii, subiecții studiului, furnizori și competitori. Datele
să fie protejate permanent prin păstrarea electronică și fizică în siguranță și
registrele să nu fie niciodată create sau modificate astfel încât să nu mai reflecte cu
exactitate natura reală a tranzacțiilor.
În toate situațiile în care o terță parte colectează sau prelucrează date personale în
numele RB, să fie luate măsuri pentru a asigura includerea de clauze adecvate de
confidențialitate a datelor în toate contractele dintre RB și Partea terță și pentru a
asigura conformarea cu reglementările locale privind protecția datelor.
5.4 Interacțiunea cu media și publicul
Atunci când o Parte terță oferă informații către public și media, aceasta are
obligația de a raporta toate evenimentele corespunzătoare cu acuratețe, în mod
complet și la timp și într-un mod cuprinzător. Aceasta să nu facă niciodată referință
la RB în comunicările externe dacă nu s-a oferit anterior o aprobare expresă în scris
din partea Consiliului general al RB și a Șefului de afaceri externe al Grupului și să
informeze RB de orice media adversă care urmează să fie publicată sau a fost
publicată.
5.5 Conflictele de interese
Un conflict de interese apare când interesele individuale, inclusiv personale, sociale
și financiare, interferează cu abilitatea unei persoane de a-și desfășura activitatea sa
cu obiectivitate și eficiență. Aceasta include evitarea acordurilor comerciale dintre
Partea terță și un angajat, membru al familiei, prieten sau firmă în care aceștia sau
un membru al familiei sau prieten are un interes sau beneficiu substanțial. Orice
conflict de interese efectiv sau potențial care apare în timpul unei relații de afaceri
cu RB și angajații săi sau o situație sensibilă care poate afecta activitatea sa pentru
sau împreună cu RB sau în alt mod, să fie comunicată imediat către contactul RB
pentru a se implementa acțiuni în conformitate cu politica RB privind Conflictul de

interese. În funcție de circumstanțe, li se poate solicita Părților terțe să stabilească
măsuri adecvate de gestionare a conflictelor de interese sau a situațiilor sensibile.
5.6 Cadouri și divertisment
Înțelegem că schimbul de cadouri de afaceri și ospitalitatea poate juca un rol în
construirea relațiilor de afaceri, însă acestea pot fi problematice dacă creează
conflicte de interese efective sau percepute sau par să influențeze într-un al mod o
decizie de afaceri. Oferirea sau acceptarea de cadouri, reduceri, favoruri sau
servicii de la un client curent sau potențial, competitor sau furnizor este interzisă
dacă beneficiul respectiv este de tipul sau cu o valoare care are potențialul să
influențeze o decizie de afaceri a persoanei. Oferirea de bani sau echivalente la
bani, cum ar fi vouchere sau reduceri, este și aceasta interzisă.
Părțile terțe să respecte cel puțin toate cerințele locale legale și de reglementare
care se referă la cadourile de afaceri și divertisment din jurisdicțiile unde au loc
activitățile de afaceri. Toate cadourile și divertismentul să fie rezonabile ca natură,
adecvate cu logica de afaceri și să nu fie în natură sau valoare excesivă. Biletele la
evenimente, experiențele sportive și vacanțele sunt văzute ca fiind cadouri
inadecvate care să nu fie acordate sau acceptate de Părțile terțe.
5.7 Competiția
Activitățile de afaceri să fie desfășurate în conformitate deplină cu legile privind
competiția din țările în care acestea au loc sau au efect. Legislația privind
competiția este creată pentru a avea efect extrateritorial și penalizările pentru
încălcarea acestei legislații pot fi drastice, atât pentru companie, cât și pentru
persoanele implicate, inclusiv amenzi importante pentru companie și persoane
fizice și pedepse cu închisoarea. Părțile terțe să nu fie de acord niciodată, să nu
discute sau să dezvăluie către competitori informații care nu sunt publice privind
prețurile, costurile, furnizarea de produse, clienți, marketing sau teritorii sau alte
informații comerciale cu caracter sensibil și nici să nu își folosească poziția pe piață
pentru a influența ilegal activitatea legitimă a unui competitor.
6. Integritatea și Respectul în Piața globală
6.1 Conformarea cu legislația
Recunoaștem că multe Părți terțe cu care lucrăm vor acționa într-un mediul cu
reglementări complexe. Părțile terțe să se asigure de conformarea deplină cu toate
legile și regulamentele locale care se referă la activitățile lor comerciale și din țările
în care acționează, inclusiv cele privind mita și corupția, sănătatea și siguranța,
drepturile omului, siguranța produsului, comerțul internațional, protecția datelor,
sancțiuni, controale privind exportul și legile anti-trust și privind competiția.

6.2 Mita și corupția
RB are toleranță zero față de mită și corupție. Toate Părțile terțe să se conformeze
cu legislația anti-corupție din toate țările în care acționează, inclusiv Lega privind
mita din 2010 din Regatul Unit, Legea privind practicile corupte din străinătate din
Statele Unite și legislația anti-mituire la care a aderat fiecare țară semnatare în
conformitate cu Convenția Organizației pentru dezvoltare și cooperare economică
privind Combaterea mituirii oficialilor publici din străinătate în Tranzacțiile
comerciale internaționale („Convenția OECD”). Multe dintre aceste legi sunt
redactate pentru a avea efect extrateritorial și se poate aplica RB și Părții terțe
oriunde aceasta își desfășoară activitatea. Penalizările pentru încălcarea acestor legi
pot fi drastice, pentru RB, Partea terță și pentru persoanele fizice implicate, inclusiv
amenzi semnificative pentru companie și persoane fizice și condamnări la
închisoare.
O mită include orice avantaj financiar sau alt stimulent sau recompensă care are
rolul de a determina executarea inadecvată a unei funcții sau activități relevante de
către o altă persoană. Mitele includ plățile de facilitare care sunt plăți mici
neoficiale făcute oficialilor publici pentru a asigura sau grăbi executarea rutinei sau
a acțiunii necesare care face parte din responsabilitățile normale ale oficialului
public. Acestea sunt mită, indiferent dacă fac sau nu parte din „modul de a face
afaceri” în respectiva țară. Ca reprezentant al Companiei, să nu faceți nicio plată de
facilitare cu excepția cazului în care dvs. sau colegii dvs. sunt în pericol fizic
personal dacă nu faceți asta.
Părțile terțe să nu se implice în acte de corupție, mituire sau în orice activitate
(inclusiv plăți inadecvate) care pot sugera implicarea în acte de corupție sau mituire
atunci când lucrează pentru sau împreună cu RB. Acest lucru include plățile de
facilitare sau oferirea sau primirea de tratament preferințial care poate fi perceput
ca fiind mită pentru sau în numele RB. Orice relație cu oficialii publici prezintă un
risc ridicat special și Părțile terțe să fie foarte atente în astfel de situații, inclusiv
înțelegerea legislației și reglementărilor locale, documentarea conformității cu
acestea și obținerea aprobării anterioare în scris de la RB. RB poate fi considerată
responsabilă de mitele sau plățile de facilitare făcute de o Parte terță care
acționează în numele său.
6.3 Infracțiunile economice și Spălarea banilor
RB are toleranță zero față de infracțiunile economice, inclusiv spălarea banilor și
activitățile de finanțare a teroriștilor. RB definește infracțiunile economice ca
acțiuni ilegale desfășurate pentru câștiguri financiare sau economice. RB definește
spălarea banilor ca fiind schimbul de bani sau bunuri care au fost obținute din
infracțiuni cu bani sau alte bunuri care sunt „curate”. Aceasta include și banii care
sunt folosiți pentru a finanța terorismul, indiferent cum sunt obținuți. RB își
desfășoară activitatea doar cu Părțile terțe care sunt implicate în activități

comerciale legitime, ale căror fonduri nu sunt derivate și canalizate către surse
ilegale.
Părțile terțe nu vor oferi niciun serviciu și nu vor încheia niciun acord care
facilitează sau poate rezulta în implicarea RB direct sau indirect în infracțiuni
economice. Părțile terțe să nu se implice direct sau indirect în spălarea banilor,
activități de finanțare a terorismului, evaziune fiscală sau fraudă sau în
comportamente care încalcă legislația privind combaterea spălării banilor prin
acceptarea, transferul, convertirea sau ascunderea banilor obținuți din activități
infracționale sau legate de finanțarea terorismului.
6.4 Protejarea mediului
RB acționează pentru a proteja azi mediul pentru a ajuta la crearea unei lumi mai
bune pentru mâine. În acest scop, suntem dedicați să reducem impactul asupra
mediului avut de operațiunile și produsele noastre pe termen scurt, mediu și lung și
ne așteptăm ca Părțile noastre terțe să facă același lucru. Părțile terțe sunt obligate
să se conformeze cu toată legislația și reglementările aplicabile privind mediul și să
anunțe orice incident sau situație care poate rezulta într-o încălcare a legislației sau
reglementărilor privind mediul sau care au un impact negativ asupra mediului.

7. În obiectiv: Distribuitorii
7.1 Promoția
Abordarea RB față de promoție este bazată pe ethosul nostru etic de marketing și
pe dorința noastră de a pune consumatorii în fruntea tuturor deciziilor. Toate
produsele RB sunt vândute în baza calității, eficacității, siguranței și prețului
acestora. Toate comunicările promoționale și informaționale să fie adevărate și
declarațiile specifice să fie corecte și demonstrate. Distribuitorii au dreptul doar de
a folosi doar cele mai recente materiale pentru comercializarea produselor noastre
și niciodată să nu promoveze utilizarea în alte scopuri decât cele declarate oficial și
nici să nu promoveze produse pentru care nu au fost licențiați.
Aceste Părți terțe care distribuie (cumpără, vând și sau promovează) produsele
noastre RB Health să înțeleagă și să respecte toate politicile RB corespunzătoare
cum ar fi Pledoaria pentru nutriția sugarilor și copiilor, Politica globală privind
substituenții laptelui matern și Politica globală privind Interacțiunile cu
Profesioniștii medicali (HCP) și Entitățile medicale (HCE) și Procedurile globale
standardizate. Toți angajații care lucrează pentru Părțile terțe și care sunt dedicați
promovării și comercializării produselor RB Health să fie instruiți în privința
acestor politici înainte să înceapă să ofere orice serviciu în numele sau în folosul
RB. Dovada acestei instruiri să fie oferită RB la cerere. Nerespectarea acestor
îndrumări poate conduce la încetarea timpurie a relațiilor existente cu Părțile terțe
și la acțiuni legale dacă sunt considerate necesare.

7.2 Interacțiunile cu HCP, HCE și GO
Interacțiunile cu HCP, HCE și Oficialii guvernamentali (GO) care implică
transferul oricărei valori (de ex. plata pentru servicii, cadouri, sponsorizări pentru
participarea la evenimente, mostre de produse, burse sau orice alte beneficii) sunt
supuse riscului de a fi percepute care stimulente sau mită pentru a oferi la schimb
un avantaj pentru RB.
Recunoscând importanța comportamentului responsabil, noi respectăm standardele
și procesele de conformare globală pentru a ne asigura că Distribuitorii:
•
nu oferă sau asigură niciodată articole către HCP sau HCE pentru a câștiga pe
plan comercial sau pentru a utiliza, prescrie, achiziționa, influența sau recomanda
produsele RB sau pentru a recompensa achizițiile anterioare,
•
interacționează cu HCP și HCE într-un mod conform cu toate cerințele legale
și de reglementare aplicabile. Acțiunile distribuitorului sunt prevăzute de Politica
globală pentru HCP și HCE și SOP-urile sale, și
•
Orice Parte terță care are relații cu GO în numele RB să înțeleagă și să
respecte toate cerințele locale și să păstreze dovezi privind conformarea.
•
nu vor oferi niciodată mostre de produse sau produse pentru evaluare
profesională (PPE) ca stimulent pentru a utiliza, prescrie, achiziționa, influența sau
recomanda produse RB. Distribuitorii să înțeleagă și să respecte toate legile și
reglementările locale (inclusiv codul de conduită sau îndrumările din domeniu)
referitoare la utilizarea și asigurarea de Mostre și PPE. Toată distribuția de Mostre
sau PPE să fie înregistrată și dovezile să fie oferite RB la cerere.
7.4 Acționarea în numele RB
Orice distribuitor care acționează ca agent sau în numele RB va reprezenta RB în
piața unde își desfășoară activitatea comercială. Distribuitorii să respecte standarde
etice înalte și să nu realizeze nicio acțiune care ar putea discredita RB în niciun
mod. Distribuitorii să nu vândă niciodată produse RB sub un alt nume sau să vândă
alte produse sub numele RB și nici să nu lucreze cu mărci sau nume comerciale
care sunt în mod intenționat similare cu RB. Toate comunicările RB să fie atribuite
clar către RB și să nu inducă în eroare clientul în niciun mod.
8. Suportul pentru Părțile terțe
Cerem Părților terțe cu care lucrăm să respecte standarde etice înalte. De asemenea,
recunoaștem că avem responsabilitatea de ajuta Părțile terțe să implementeze și să
mențină aceste standarde. Suportul nostru pentru Părțile terțe include achitarea unor
prețuri corecte și tranzacționarea permanentă în mod deschis și onest. Tratăm toate
relațiile de afaceri cu încredere și respect, cum ar fi achitarea unor prețuri corecte

pentru produse astfel încât furnizorii noștri să aibă resurse pentru a achita salarii
corecte.
Părțile terțe cu care lucrăm variază ca mărime și localizare geografică, astfel încât
avem diverse niveluri privind termenele de conformare. Echipa noastră globală
pentru Etică și conformitate globală vă stă la dispoziție pentru a răspunde la orice
nelămurire dacă o activitate sau politică este conformă cu această Politică și poate
fi contactată prin e-mail la AskCompliance@rb.com
8.1

Securitatea companiei

Se cere ca toate Părțile terțe să aibă un proces scris pentru prevenirea, protejarea
față de și răspunsul la încălcările de securitate din companie (inclusiv încălcările
prin Internet) și fiecare Parte terță să raporteze problemele de securitate către RB în
termen de 24 de ore de la momentul incidentului folosind Linia Speak Up, precum
și printr-un e-mail la AskSecurity@rb.com.
Subiectele care să fie raportate includ, însă fără a se limita doar la: furturile de orice
fel (inclusiv furturile de marfă), orice act de violență fizică, hărțuire sau intimidare,
falsificare, fraudă, modificare a produsului/contrafacerea intenționată și orice
încercări/efracții care implică sistemele IT.
9. Sancțiunile privind lipsa de conformare
RB poate acționa împotriva Părților terțe, inclusiv să înceteze contractul și/sau
acționarea în instanță, după caz, pentru neconformarea cu această Politică, orice
altă Politică sau SOP menționate în acest document și/sau orice lege sau
reglementare locală sau internațională care ar putea afecta RB sau angajații săi.

