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Кодекс поведінки Третіх сторін
1. Мета та сфера застосування
1.1 Мета
Метою цього Кодексу поведінки є надання Третім сторонам, що працюють із
компанією RB і від її імені, принципів та очікувань вищого рівня щодо
етичного ведення бізнесу. Ми в компанії RB вважаємо, що партнерство — це
найкращий спосіб знайти рішення, тому прагнемо побудувати довірені
відносини для створення цінності для наших клієнтів.
1.2 Сфера застосування
Ця Політика застосовується до всіх Третіх сторін та їхніх співробітників у
всьому світі (далі — «Треті сторони»), а також для всіх, хто надає послуги від
імені Третьої сторони. Незважаючи на те, що ця Політика визначає принципи
та очікування компанії RB щодо ведення бізнесу, Треті сторони також
повинні визнати, що ми працюємо у складному регуляторному середовищі, а
вимоги законодавства змінюються залежно від того, де ми ведемо бізнес.
Кожна Третя сторона несе відповідальність за визначення місцевих законів і
нормативів, і за забезпечення повного їх дотримання. У світлі цих
різноманітних вимог ця Політика встановлює мінімальні норми компанії RB
щодо дотримання правил ведення бізнесу; однак, якщо місцеві стандарти
вимагають більш суворого контролю, необхідно застосовувати та
дотримуватися відповідного місцевого законодавства та нормативів. В усіх
випадках завжди необхідно дотримуватись відповідних місцевих законів.
2. Короткий виклад політики
Створення міцних і надійних відносин із Третіми сторонами є пріоритетом
для компанії RB. Ми націлені на створення кращого світу зі здоровим життям
і щасливими сім'ями. Щоб мати належні міцні відносини з пов'язаними
Третіми сторонами, ми повинні запровадити сильну політику внутрішнього
контролю та дотримання нормативів. Ми очікуємо, що й Треті сторони, з
якими ми працюємо, допоможуть нам зміцнювати довіру і зменшувати ризик.
Всі ділові взаємодії проводяться на основі відкритих, чесних угод, що є
етичними як на вигляд, так і за фактом. Треті сторони ніколи не повинні
вимагати хабарів або платежів за сприяння, і при прийомі на роботу повинні
дотримуватися основних прав людини.

3. Втілення наших цінностей
Основні цінності компанії RB — це сукупність взаємозалежних принципів і
дій Відповідальність знаходиться в центрі цінностей Кожна з цінностей є
вкрай важливою.
При втіленні наших цінностей відповідальність знаходиться на першому
місці. Бізнес ведеться чесно та етично. Разом із нашими Третіми сторонами
ми завжди повинні робити все правильно.
Ми сподіваємося, що наші Треті сторони діятимуть справедливо і
ставитимуться до інших з повагою, шукатимуть можливості поліпшення
продукції та відповідально впроваджуватимуть інновації, несучи
відповідальність за результати.
Ця політика служить орієнтиром і стандартом, що допомагає втілювати наші
цінності в повсякденні дії та продовжувати працювати в напрямку спільної
мети — вести себе етично і відповідно до цінностей, політик і процедур
компанії RB, а також відповідних законів.
3.1 Очікування
Ми очікуємо, що ця Політика буде впроваджена всіма третіми сторонами, з
якими ми працюємо, та їхніми працівниками. Ми очікуємо, що вище
керівництво Третіх сторін буде нести відповідальність за забезпечення її
виконання на всіх рівнях. Керівництво повинно нести відповідальність за
забезпечення виконання політики та зберігання відповідних документів.
Компанія RB залишає за собою право забезпечити виконання та дотримання
цієї Політики шляхом періодичних перевірок та аудитів на місцях.
3.2 Політика висловлення
Компанія RB має Гарячу лінію для висловлення (Speak-Up), через яку Треті
сторони та їхні співробітники можуть висловити свою стурбованість щодо
невиконання цієї Політики, Кодексу поведінки компанії RB та будь-якого
застосовного закону або нормативу. Компанія RB забезпечує
конфіденційність та анонімність кожного, хто передає повідомлення через
гарячу лінію Speak-Up. Компанія RB також не припускає можливості
зведення рахунків з тими, хто сумлінно висловлює занепокоєння.
Існує кілька варіантів передачі повідомлення:
•
Передача повідомлення через Інтернет за допомогою онлайнінструменту, що знаходиться за посиланням
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/ gui/102030/index.html

•
Передача повідомлення за телефоном через одну з міжнародних
безкоштовних ліній, перелік яких знаходиться за адресою
https://www.rb.com/responsibility/policies-and-reports/speak-up-policy/
•
Передача повідомлення через власну внутрішню гарячу лінію, якщо
така є. Ми очікуємо вчасного повідомлення про будь-які питання, пов'язані з
компанією RB.
•
Передача повідомлення безпосередньо прямому керівництву або будьякому керівнику компанії RB

Компанія RB буде розслідувати будь-які підняті питання й очікує, що Третя
сторона буде сприяти розслідуванню, зокрема надаючи доступ до всієї
необхідної інформації та до людей, які можуть бути залучені до
розслідування, для проведення інтерв'ю. Компанія RB буде запитувати лише
ту інформацію, що має відношення до розслідування, та зберігатиме
конфіденційність будь-яких документів Третьої сторони, якщо тільки не буде
юридично зобов'язана розкривати інформацію.
Після завершення розслідування ми обговоримо висновки з Третьою
стороною й узгодимо наступні кроки та заходи із виправлення, що необхідно
здійснити, коли повідомлення стосується дій Третьої сторони. Ми також
відповімо особі, яка надала повідомлення.
Компанія RB серйозно ставиться до випадків порушення професійної етики
або відхилення від норм. Про будь-який відомий або підозрюваний випадок
невиконання цієї Політики слід негайно повідомляти компанії RB.
Невиконання цього положення вважається порушенням цієї Політики і буде
покарано відповідним чином, включаючи вимогу вжити всіх достатніх
заходів для виправлення порушення, припинення дії договору повністю або
частково, а також відшкодування збитків за будь-які додаткові втрати,
витрати або затрати, понесені компанією RB, що якимось чином пов'язані з
порушенням.
3.3 Комплексна перевірка та моніторинг
Наша відповідальність перед зацікавленими сторонами виходить за межі
внутрішньої практики; ми також несемо відповідальність за дії Третіх сторін,
з якими ми працюємо. Ми очікуємо впровадження Третіми сторонами
процесів і методів контролю виконання цієї Політики. У відповідних
випадках компанія RB здійснюватиме на основі оцінки ризиків комплексну
перевірку Третіх сторін в рамках моніторингу її активних відносин із Третіми
сторонами, зокрема тими, з якими компанія RB планує розпочати ділові
відносини. Ми очікуємо, що Треті сторони нададуть повну та достовірну
інформацію для сприяння заходам із проведення комплексної перевірки, що
здійснює компанія RB, на її запит. Якщо компанія RB дійде висновку, що

Третя сторона порушила цю Політику, вона може вимагати від Третьої
сторони реалізувати план виправлення порушень або, за певних обставин,
призупинити або припинити відносини з Третьою стороною. Ми цінуємо
Вашу співпрацю під час цього процесу.
4. Чесність і повага до інших
4.1 Справедливе ставлення до працівників
Ми — глобальна організація, що визнає відмінності в культурі різних
регіонів. Для реалізації п'яти основних цінностей ми очікуємо, що працівники
Третіх сторін будуть ставитися до інших працівників як своєї організації, так
і за її межами, з повагою, визнаючи культурні відмінності та традиції, та
вживати заходів для створення середовища толерантності та відкритого,
чесного спілкування.
Всі працівники отримують справедливу компенсацію за свою роботу.
Компенсація, що включає заробітну плату, оплачувану відпустку, оплату
понаднормових робіт та преміальні, має відповідати принаймні мінімальним
законодавчим вимогам. Треті сторони не повинні практикувати або
підтримувати дискримінацію або переслідування будь-яких захищених
категорій, включаючи расу, колір, мову, касту, національне походження,
статус корінного жителя, релігію, інвалідність, стать, сімейний стан,
сексуальну орієнтацію, членство в професійному союзі, політичну
приналежність, вагітність, статус ветерана або вік.
Треті сторони повинні створити робоче середовище, вільне від залякування,
переслідування та насильства. Не допускаються будь-яка дії або загрози
насильства, а також будь-які словесні або фізичні дії, що створюють або
вважаються такими, що створюють залякувальне, образливе, агресивне або
вороже робоче середовище. Крім того, заборонені небажані сексуальні
домагання, вимога сексуальних послуг та інші небажані вербальні або фізичні
дії сексуального характеру.
4.2 Здоров'я та безпека
Ми очікуємо, що Треті сторони забезпечуватимуть здоров'я, безпеку та
добробут працівників, підрядників та відвідувачів відповідно до місцевих
законів та нормативів. Працівники Третіх сторін зобов'язані проявляти
належну турботу про своє здоров'я та безпеку, а також про здоров'я та
безпеку інших осіб, на які можуть вплинути їхні дії або бездіяльність, і
повинні пройти відповідну підготовку для безпечного виконання робочих
обов'язків.
4.3 Дотримання основних прав людини
Компанія RB вважає, що права людини є універсальною вимогою, і
зобов'язана дотримуватися прав, викладених у Міжнародній хартії прав
людини (що складається із Загальної декларації прав людини, Міжнародного

пакту про громадянські і політичні права та Міжнародного пакту про
економічні, соціальні і культурні права) і Декларації про основоположні
принципи і права в сфері праці Міжнародної організації праці («МОП»). Ми
вимагаємо, щоб усі Треті сторони повністю дотримувалися цих законів і
нормативів. За жодних обставин Третя сторона не повинна використовувати
примусову чи дитячу працю. Щоб уникнути сумнівів, всі працівники повинні
бути старше 15 років або мінімального віку для роботи в місцевій юрисдикції,
залежно від того, що буде більше. Усі працівники повинні мати право на
перерви, обмежені робочі години та оплачувані відпустки, що принаймні
відповідають місцевим законам, а понаднормові робочі часи повинні
надаватися тільки на добровільній основі.
4.4 Конфіденційність даних працівників
Компанія RB захищає особисту та конфіденційну інформацію співробітників.
Це означає, що Треті сторони повинні надавати доступ до такої інформації
лише особам, які мають відповідний дозвіл і чітку ділову потребу в цій
інформації, і повинні обробляти її з належною обережністю, щоб уникнути
розкриття конфіденційної особистої інформації. Крім того, від працівників
Третьої сторони, яким передано особисту інформацію, очікується, що вони
розуміють і виконують свої зобов'язання не розголошувати її та не
використовувати її для будь-яких інших цілей.
4.5 Безпека продукції
Компанія RB зобов'язана забезпечити безпеку свої продукції, щоб споживачі
могли їй довіряти. Всі Треті сторони несуть відповідальність за забезпечення
того, що продукція, що надається компанії RB, відповідає специфікаціям
компанії RB, її критеріям якості та безпеки, а також місцевим стандартам і
нормативам, і є безпечною для її використання за призначенням. Жодних змін
у продукції, що надається компанії RB (зокрема у джерелі або характері
матеріалів, що використовуються для її виробництва), або у виробничих
процедурах не може бути зроблено без попередньої письмової згоди компанії
RB.
Здоров'я і добробут наших споживачів є нашим пріоритетом номер один,
тому як якість, так і безпека нашої продукції є на першому місці для нас. З
цієї причини всі Треті сторони зобов'язані повідомляти про будь-які
проблеми, які вони виявлять, і будь-які отримані відгуки, що свідчать про
незадоволення, пов'язане з використанням будь-якого продукту або
інгредієнту, що використовується компанією RB, включаючи безпеку, якість
або ефективність. Повідомлення слід пересилати співробітнику Служби
безпеки лікарських засобів компанії RB протягом 24 годин після того, як
Третя сторона дізнається про проблему.
5. Цілісність і повага до залучених сторін
5.1 Ведення точної документації

Треті сторони зобов'язані надавати точну та своєчасну інформацію і несуть
відповідальність за чесне та належне документування інформації. Незалежно
від посадових або службових обов'язків, всі працівники Третьої сторони
зобов'язані переконатися, що документи та записи є точними. Документи та
записи повинні зберігатися у всіх відношеннях відповідно до закону та
принципів бухгалтерського обліку. Від Третіх сторін очікується, що вони
надаватимуть відповідну документацію компанії RB для перевірки під час
проведення аудиторських перевірок дотримання нормативів, розслідувань
або, на вимогу Відділу захисту конфіденційності, у відповідь на запити
даних.
Точне ведення документообігу гарантує прозорість господарських операцій, а
також відсутність фактичної участі у відмиванні грошей або спроби такої
участі. Про будь-яке занепокоєння з приводу підозри у відмиванні грошей
слід негайно повідомляти компанії RB.
5.2 Захист конфіденційної інформації
Треті сторони можуть мати доступ до різних типів фірмової, конфіденційної,
особистої або приватної інформації, що належить компанії RB, її споживачам,
клієнтам, постачальникам, працівникам або іншим особам. Треті сторони
повинні використовувати конфіденційну інформацію лише за призначенням
та в межах своїх обов'язків. Це означає, що вони не розголошуватимуть
конфіденційну інформацію нікому в межах або за межами компанії RB, за
винятком випадків, коли розкриття вимагається за законом або для
конкретних ділових цілей.
Треті сторони зобов'язані постійно захищати конфіденційну інформацію, у
тому числі за межами робочого місця та робочого часу, і навіть після
закінчення працевлаштування. Інформація, що не є загальнодоступною,
ніколи не повинна використовуватися для участі в інсайдерській торгівлі або
для її підтримки. Конфіденційну або інсайдерську інформацію, отриману в
результаті виконання угоди з компанією RB, не можна використовувати для
особистої вигоди.
5.3 Конфіденційність даних
У ході звичайної діяльності Треті сторони отримують, збирають, зберігають і
використовують значну кількість особистих даних від осіб, пов'язаних із
їхньою фінансовою, медичною та соціальною інформацією. Деякі з цих даних
можуть включати конфіденційну інформацію, що може стосуватися
працівників, клієнтів, споживачів, учасників досліджень, постачальників і
конкурентів. Дані повинні бути постійно захищені шляхом електронного та
фізичного захисту, а записи ніколи не повинні створюватися або змінюватися
для викривлення справжнього характеру транзакцій.
В усіх випадках, коли третя сторона збирає або обробляє персональні дані від
імені компанії RB, слід вживати заходів для забезпечення відповідних

положень про конфіденційність даних у будь-якому контракті між компанією
RB і Третьою стороною та забезпечувати дотримання місцевих правил
захисту даних.
5.4 Взаємодія зі ЗМІ та громадськістю
Коли Третя сторона надає інформацію громадськості та засобам масової
інформації, вона зобов'язана точно, повністю та вчасно повідомляти всі
дотичні факти. Не можна згадувати компанію RB у зовнішніх комунікаціях,
якщо тільки окреме письмове схвалення не було надане Генеральним
юридичним радником компанії RB та Головою із зовнішніх зв'язків Групи, і
слід активно інформувати компанію RB про будь-які негативні повідомлення
ЗМІ, що мають бути опубліковані або вже були опубліковані.
5.5 Конфлікти інтересів
Конфлікт інтересів виникає, коли індивідуальні інтереси, у тому числі
особисті, соціальні та фінансові, заважають здатності людини об'єктивно та
ефективно виконувати свою роботу. Це включає в себе відмову від ділових
відносин між Третьою стороною і працівником, членом сім'ї, другом або
компанією, в якій він, член сім'ї або друг мають істотну долю участі або
прибутків. Про будь-який фактичний або потенційний конфлікт інтересів, що
виникає під час ділових відносин між компанією RB та її співробітниками,
або двозначну ситуацію, що може вплинути на його роботу в компанії RB або
з компанією RB чи іншим чином, слід негайно повідомляти Вашій контактній
особі в компанії RB із тим, щоб можна було вжити заходів відповідно до
Політики конфлікту інтересів компанії RB. Залежно від обставин, від Третіх
сторін може вимагатися запровадження відповідних заходів для
врегулювання конфлікту інтересів або вирішення двозначної ситуації.
5.6 Подарунки та представницькі заходи
Зрозуміло, що обмін діловими подарунками та представницькі заходи можуть
відігравати певну роль у побудові ділових відносин, але вони можуть бути
проблематичними, якщо створюють фактичні або можливі конфлікти
інтересів чи можуть іншим чином вплинути на ділові рішення. Забороняється
надання або прийняття подарунків, знижок або послуг від поточного або
потенційного клієнта, конкурента або постачальника, якщо за своїм
характером або сумою така вигода може потенційно вплинути на ділові
рішення людини. Також заборонено надавати грошові кошти або їх
еквіваленти, такі як ваучери або знижки.
Треті сторони повинні щонайменше дотримуватися всіх місцевих правових та
регуляторних вимог, що стосуються ділових подарунків та представницьких
заходів у юрисдикціях, де здійснюються ділові операції. Всі подарунки та
представницькі заходи мають бути обґрунтовані, обумовлені діловими
причинами та не надмірними за своєю природою чи цінністю. Квитки на

розважальні заходи, спортивні події та святкування вважаються недоречними
подарунками, що не повинні надаватися або прийматися третіми сторонами.
5.7 Конкуренція
Комерційну діяльність слід вести у повній відповідності до законів про захист
конкуренції країн, в яких вона ведеться або на які вона впливає. Закони про
конкуренцію розробляються таким чином, щоб мати екстериторіальний
ефект, а покарання за порушення цих законів може бути суворим, як для
компанії, так і для залучених осіб, включаючи значні корпоративні та
індивідуальні штрафи, а також позбавлення волі. Треті сторони ніколи не
повинні погоджуватися, обговорювати або передавати інформацію про ціни,
витрати, постачання продукції, клієнтів, маркетинг і території або іншу
конфіденційну комерційну інформацію конкурентам, а також не повинні
використовувати свою позицію на ринку для незаконного впливу на законну
діяльність конкурента.
6. Чесність і повага на світовому ринку
6.1 Дотримання законів
Ми визнаємо, що багато Третіх сторін, з якими ми працюємо, діють у рамках
складного регуляторного середовища. Треті сторони повинні забезпечити
повне дотримання всіх місцевих законів і нормативних актів, що стосуються
їхньої діяльності, в тих країнах, де вони діють, включаючи закони про
протидію хабарництву та корупції, про охорону здоров'я, прав людини,
безпеку продукції, міжнародну торгівлю, захист даних, санкції, експортний
контроль, а також антимонопольне та конкурентне законодавство.

6.2 Хабарництво та корупція
Компанія RB нетерпимо ставиться до будь-яких випадків хабарництва та
корупції. Всі Треті сторони повинні дотримуватися антикорупційних законів
у всіх країнах, де вони діють, включаючи Закон Великобританії про
хабарництво 2010 року, Закон США про боротьбу з корупцією у
зовнішньоекономічній діяльності та антикорупційне законодавство, прийняте
кожною країною-підписантом відповідно до Конвенції щодо боротьби з
підкупом іноземних державних службовців при здійсненні міжнародних
ділових операцій Організації економічного співробітництва та розвитку
(«Конвенція ОЕСР»). Багато з цих законів розроблені з тим, щоб мати
екстериторіальний ефект, і можуть застосовуватися до компанії RB і Третьої
сторони, де б вони не звели комерційну діяльність. Штрафні санкції за
порушення цих законів можуть бути суворими для компанії RB, Третьої

сторони та залучених осіб, включаючи значні корпоративні та індивідуальні
штрафи, а також ув'язнення.
Хабар включає будь-яку фінансову вигоду, інший стимул або винагороду,
призначені для того, щоб привести до неналежного виконання відповідної
функції або діяльності іншою особою. Хабарі включають платежі за
сприяння, що є невеликими неофіційними платежами державним службовцям
для забезпечення або прискорення виконання звичайних або необхідних дій,
що входять до звичайних обов'язків державного службовця. Такі платежі є
хабарами, незалежно від того, чи можуть вони бути частиною «способу
ведення бізнесу» в конкретній країні. Як представник Компанії, Ви не
повинні робити жодних платежів за сприяння, якщо тільки Ви або Ваші
компаньйони не опинитесь в особистій фізичній небезпеці, якщо не зробите
цього.
Треті сторони не повинні займатися корупцією, хабарництвом або будь-якою
діяльністю (включаючи неналежні платежі), що може означати участь у
корупції або хабарництві під час роботі з компанією RB або від її імені. Це
включає платежі за сприяння, надання або отримання пільгових умов, що
може сприйматися як хабар, наданий за компанію RB або від її імені. Будь-які
відносини з державними службовцями представляють особливо високий
ризик, і Треті сторони повинні проявляти велику обережність у таких
ситуаціях, включаючи розуміння місцевих законів і нормативів,
документування їх дотримання й отримання попереднього дозволу від
компанії RB. Компанію RB може бути притягнуто до відповідальності за
хабарі або платежі за сприяння, сплачені Третьої стороною, що діє від її імені.
6.3 Економічні злочини та відмивання грошей
Компанія RB нетерпимо ставиться до економічних злочинів, зокрема до
відмивання грошей та фінансування тероризму. Компанія RB визначає
економічні злочини як незаконні дії, вчинені для отримання фінансової або
економічної вигоди. Компанія RB визначає відмивання грошей як обмін
грошей або активів, що були отримані злочинно, на гроші чи інші активи, що
є «чистими». Це також включає гроші, що використовуються для
фінансування тероризму, незалежно від того, як їх було отримано. Компанія
RB веде бізнес лише з тими Третіми сторонами, які беруть участь у законній
підприємницькій діяльності, чиї кошти не походять із незаконних джерел і не
спрямовані до них.
Треті сторони не повинні надавати жодних послуг або укладати які-небудь
домовленості, що сприяють або призводять до безпосереднього або
опосередкованого залучення компанії RB до економічних злочинів. Треті
сторони не повинні прямо чи опосередковано займатися відмиванням грошей,
фінансуванням тероризму, ухиленням від сплати податків або шахрайством,
чи діями, що порушують закони щодо боротьби з відмиванням грошей,

приймаючи, передаючи, конвертуючи або приховуючи гроші, отримані від
злочинної діяльності або пов'язані з фінансуванням тероризму.
6.4 Захист навколишнього середовища
Компанія RB працює над захистом довкілля сьогодні, щоб допомогти
створити кращий світ завтра. З цією метою ми прагнемо зменшити вплив на
навколишнє середовище від нашої діяльності та продукції в
короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі, й
очікуємо від наших Третіх сторін, що вони робитимуть те ж саме. Треті
сторони зобов'язані дотримуватися всіх чинних законів і нормативів із
захисту навколишнього середовища, а також повідомляти про будь-які
інциденти або ситуації, що можуть призвести до порушення законів і
нормативів із захисту навколишнього середовища або мати істотний
негативний вплив на навколишнє середовище.

7. Цільова аудиторія: Дистриб'ютори
7.1 Реклама
Підхід компанії RB до реклами базується на етичному характері маркетингу і
нашому прагненні виходити з інтересів наших споживачів у кожному
рішенні. Всі продукти компанії RB продаються на основі їхньої якості,
ефективності, безпеки та ціни. Всі рекламні та інформаційні повідомлення
повинні бути правдивими, а конкретні претензії повинні бути чесними та
обґрунтованими. Дистриб'ютори мають право використовувати лише
найсучасніші матеріали для маркетингу нашої продукції. Забороняється
сприяти використанню продуктів не за інструкцією та рекламувати продукти,
що не були ліцензовані.
Треті сторони, які розповсюджують (купують, продають або просувають)
продукти компанії RB, пов'язані з охороною здоров'я, повинні розуміти та
дотримуватися всіх відповідних політик компанії RB, таких як Зобов'язання
щодо дитячих сумішей і дитячого харчування, Глобальна політика щодо
замінників грудного молока та Глобальна політика взаємодії з медичними
робітниками (МР) та організаціями охорони здоров'я (ООЗ), та її
Стандартизовані глобальні процедури. Будь-який працівник, який працює від
імені Третіх сторін і займається просуванням та комерціалізацією продукції
RB в сфері охорони здоров'я, повинен навчитися цим політикам, перш ніж
почне надавати будь-які послуги від імені або за дорученням компанії RB.
Доказ такого навчання має бути наданий компанії RB на запит.
Недотримання цих правил може призвести до дострокового припинення
існуючих відносин з Третіми сторонами та до вчинення юридичних дій, що
вважатимуться необхідними.
7.2 Взаємодія з МР, ООЗ та ДС

Взаємодія з МР, ООЗ та державними службовцями (ДС), що передбачає
передачу будь-чого цінного (наприклад, оплата за послуги, подарунки,
спонсорство участі в заходах, зразки продукції, гранти або будь-які інші
вигоди), можуть бути сприйняти як стимул або хабар для надання компанії
RB переваги у відповідь.
Визнаючи важливість відповідальної поведінки, ми дотримуємося
міжнародних стандартів і процесів виконання нормативів для забезпечення
того, що Дистриб'ютори:
•
Ніколи не пропонуватимуть і не надаватимуть стимули МР або ООЗ для
залучення нового клієнта або ж для використання, призначення, придбання,
впливу чи рекомендації продукції компанії RB, або в якості винагороди за
минулі покупки.
•
Взаємодіятимуть із МР та ООЗ таким чином, що відповідає всім
застосовним правовим та нормативним вимогам. Дії дистриб'ютора
підпадають під положення Глобальної політики взаємодії з МР та ООЗ, та її
СОП.
•
Будь-яка Третя сторона, що працює з ДС від імені компанії RB, повинна
розуміти та дотримуватися будь-яких місцевих вимог та зберігати докази їх
виконання.
•
Ніколи не надаватимуть зразки продукції або продукту для експертної
оцінки (ПЕО) в якості стимулу для використання, призначення, придбання,
впливу або рекомендації продукції компанії RB. Дистриб'ютори повинні
розуміти та дотримуватися будь-якого місцевого законодавства та
нормативних актів (у тому числі галузевого кодексу поведінки або
нормативів), що стосуються використання та надання зразків та ПЕО. Будьяка дистрибуція зразків або ПЕО має бути задокументована, а докази такої
дистрибуції мають бути надані компанії RB на вимогу.
7.4 Діяльність від імені компанії RB
Дистриб'ютори, які діють в якості агентів або від імені компанії RB,
представляють компанію RB на ринку, на якому ведеться бізнес.
Дистриб'ютори повинні дотримуватися високих етичних стандартів і не
виконувати жодних дій, що могли б будь-яким чином дискредитувати
компанію RB. Дистриб'ютори ніколи не повинні продавати продукцію
компанії RB під іншими назвами або продавати іншу продукцію під іменем
компанії RB, і не працювати під брендами або торговими назвами, що
навмисно уподібнені RB. Всі повідомлення від RB повинні бути чітко
віднесені до RB і не вводити в оману клієнтів жодним чином.
8. Підтримка Третіх сторін

Треті сторони, з якими ми працюємо, повинні дотримуватися високих
етичних стандартів. Ми також визнаємо, що несемо відповідальність за
надання допомоги Третім сторонам у впровадженні та дотриманні цих
стандартів. Наша підтримка Третіх сторін включає сплату справедливих цін і
завжди відкриту та чесну торгівлю. Ми ставимося до всіх ділових відносин із
довірою та повагою, наприклад, сплачуючи справедливі ціни за продукти,
щоб наші постачальники мали ресурси для виплати справедливої зарплати.
Треті сторони, з якими ми працюємо, різняться за розміром і географічним
регіоном, тому мають різний рівень дотримання нормативів. Наш
Міжнародний відділ дотримання правил і нормативів етики готовий дати
відповіді на питання щодо того, чи відповідає яка-небудь дія або політика цій
Політиці; з ним можна зв'язатися електронною поштою
AskCompliance@rb.com
8.1

Корпоративна безпека

Від усіх Третіх сторін очікується впровадження письмового процесу, що
вимагає від них запобігання, захисту та реагування на порушення
корпоративної безпеки (включаючи порушення, пов'язані з Інтернетом), і всі
Треті сторони повинні повідомляти компанію RB про проблеми, пов'язані з
безпекою, протягом 24 годин після випадку порушення безпеки через лінію
Speak Up, а також електронною поштою на адресу AskSecurity@rb.com.
Питання, про які необхідно повідомити, включають, серед іншого: крадіжки
всіх видів (включаючи крадіжки вантажів), акти фізичного насильства,
переслідування або знущання, фальсифікацію, шахрайство,
підроблення/навмисну імітацію продукції та спроби/вторгнення, пов'язані з
інформаційними системами.
9. Покарання за недотримання політики
Компанія RB може вживати заходів проти Третіх сторін, зокрема припинення
дії угоди й/або ініціювання судового розгляду, у разі невиконання цієї
Політики, будь-якої іншої Політики або СОП, зазначених у цьому документі,
й/або будь-якого місцевого або міжнародного закону чи нормативу, що може
вплинути на компанію RB чи її працівників.

