Kódex správania dodávateľov
spoločnosti Cargill
Náš záväzok pomáhať svetu prosperovať

Cieľom spoločnosti Cargill je poskytovať svetu výživu bezpečným, zodpovedným a trvalo udržateľným spôsobom. Rozumieme, že
dodávateľské reťazce, ktoré podporujú globálny potravinový systém, musia byť trvalo udržateľné – dosahovať rovnováhu medzi
potrebami dneška a potrebami budúcich generácií. Svoj cieľ môžeme dosahovať len úzkou spoluprácou so svojimi dodávateľskými
partnermi. Náš kódex správania dodávateľov vysvetľuje, akú formu spolupráce očakávame od svojich farmárov, producentov,
výrobcov a ďalších partnerov pri dosahovaní tohto cieľa – eticky a v súlade s príslušnými zákonmi.

Naše hlavné zásady

Sedem hlavných zásad spoločnosti Cargill sa vzťahuje na všetkých našich zamestnancov. Poskytujú základ našich aktivít na celom
svete. Náš kódex správania dodávateľov zaväzuje našich dodávateľov dodržiavať tieto zásady. Veríme, že tento spoločný záväzok
voči etickému správaniu a bezúhonnosti predstavuje silný základ pre dôveryhodné obchodné vzťahy, ktoré vytvárajú spoločnú hodnotu.

1. Dodržiavanie zákonov

3. Vedenie presných a pravdivých záznamov

Ako zodpovedná spoločnosť od svojich globálnych dodávateľov
očakávame, že budú takisto vyznávať náš záväzok voči
dodržiavaniu zákonov.

Očakávame, že naši dodávatelia budú viesť presné a pravdivé
záznamy. Pomáha nám to robiť zodpovedné obchodné rozhodnutia a poskytovať našim partnerom pravdivé a včasné informácie.

Očakávame, že naši dodávatelia:

Očakávame, že naši dodávatelia:

• poznajú a dodržiavajú zákony, ktoré platia pre nich a pre ich
podnik,
• považujú zákonné požiadavky za minimálny štandard,
• upozorňujú spoločnosť Cargill na závažné problémy s produktmi
a službami, ktoré dodávajú – predovšetkým problémy týkajúce
sa bezpečnosti a ochrany zdravia. Spoločnosti Cargill to
pomáha dodržiavať celosvetové predpisy.

2. Poctivé podnik
Usilujeme sa o obchodné vzťahy založené na dôvere,
transparentnosti a vzájomnej zodpovednosti.
Očakávame, že naši dodávatelia:

• vedú účtovné knihy a záznamy, ktoré odrážajú všetky

transakcie, presným, pravdivým a včasným spôsobom,
• vykonávajú primeraný audit kvality a uplatňujú procesy na
zaistenie dosahovania súladu pre oblasti ako bezpečnosť
produktov, potravín a krmív, bezpečnosť a ochrana zdravia
pracovníkov a práca a zamestnávanie,
• na požiadanie zverejnia miesto svojich prevádzok a známy
pôvod materiálov na umožnenie vysledovateľnosti.

4. Rešpektovanie obchodných záväzkov
Spolupracujeme s dodávateľ mi, ktorí zdieľajú našu túžbu
budovať produktívne obchodné vzťahy. To vyžaduje čestnú
komunikáciu, vzájomný rešpekt a plnenie záväzkov.

• súťažia spravodlivo a eticky o spoluprácu so spoločnosťou

Očakávame, že naši dodávatelia:

• nikdy neponúkajú ani neprijímajú úplatky, provízie, nevhodné

podnikaniu,
• plnia obchodné záväzky a riešia neočakávané udalosti
proaktívne, včasne a otvorene.

Cargill,

dary ani pohostenie, ani iné nevhodné stimuly v súvislosti s
podnikaním spoločnosti Cargill,
• sa vyhýbajú akémukoľvek konfliktu záujmov týkajúcemu sa
finančných záujmov alebo iných vzťahov s našimi zamestnancami, ktoré by mohli byť považované za nevhodné,
• vedú vlastných dodávateľov k podnikateľskému správaniu v
súlade so zásadami tohto kódexu.

• zdieľajú náš záväzok voči čestnému a transparentnému

5. Prístup k ľuďom s úctou a rešpektom

• chránia majetok patriaci spoločnosti Cargill, ktorý im bol

Očakávame, že naši dodávatelia, rovnako ako my, uprednostňujú
bezpečnosť, blaho a dôstojnosť všetkých osôb, ktorých talent a
usilovná práca nám pomáhajú dodávať naše produkty a služby.

zverený,
• vyhýbajú sa situáciám, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na
naše obchodné záujmy alebo dobré meno.

Očakávame, že naši dodávatelia:

• poskytujú bezpečné a zdravé pracovné podmienky vo
•
•
•
•

všetkých svojich prevádzkach,
nikdy nevyužívajú ani netolerujú obchodovanie s ľuďmi,
nútenú prácu alebo detskú prácu v súlade s definíciou
medzinárodnej organizácie práce (ILO),
vytvárajú inkluzívne pracovné prostredie, v ktorom sa
nevyskytuje obťažovanie ani diskriminácia,
rešpektujú práva zamestnancov na organizovanie a kolektívne vyjednávanie,
spĺňajú alebo presahujú všetky zákonné požiadavky na
odmeňovanie a pracovné podmienky.

6. Ochrana informácií, prostriedkov a
záujmov spoločnosti Cargill

		

Očakávame, že naši dodávatelia budú chrániť dobré meno
spoločnosti Cargill a všetky informácie a majetok, ktorý im
zveríme.
Očakávame, že naši dodávatelia:

7. Byť zodpovedným globálnym občanom
Spoliehame sa na svojich dodávateľov, že budú spoločnosti
Cargill pomáhať poskytovať svetu výživu bezpečným,
zodpovedným a trvalo udržateľ ným spôsobom.
Očakávame, že naši dodávatelia:

• dodržiavajú prísne štandardy na podporu bezpečnosti
•

•
•
•

• chránia všetky dôverné informácie spoločnosti Cargill,

produktov, potravín a krmív,
usilujú sa znižovať vplyv na životné prostredie prostredníctvom snáh ako skončenie odlesňovania, minimalizácia
emisií skleníkových plynov a odpadu a efektívne využívanie
zdrojov,
chránia vodné zdroje minimalizovaním spotreby vody pri
svojej činnosti, zabraňovaním kontaminácii zo svojej činnosti
a obmedzovanie vplyvu na vodné zdroje okolitých obcí,
rešpektujú princíp bezplatného, predchádzajúceho a
informovaného súhlasu týkajúci sa zdrojov a držobného práva
domorodých komunít,
spolupracujú so spoločnosťou Cargill na uplatňovaní
udržateľných postupov a riešení problémov s cieľom neustáleho
zlepšovania a dosahovania spoločenskej hodnoty.

ku ktorým majú prístup, vrátane duševného vlastníctva,
obchodných tajomstiev a finančných informácií,

Náš cieľ dôveryhodného partnerstva

Naším cieľom je budovať vzťahy založené na dôvere s etickými dodávateľmi, ktorí dodržujú týchto sedem hlavných zásad. Očakávame,
že naši dodávatelia nám budú nápomocní v prípade našich odôvodnených žiadostí o informácie, certifikácie a/alebo prístup k auditom.
V prípade obáv je našou praxou spolupracovať s dodávateľom. Je možné, že budeme vedieť pomôcť pri navrhovaní možných
zlepšení. Ak sa však vyskytne problém, ktorý sa nedá vyriešiť, alebo dodávateľ nie je ochotný spolupracovať, vyhradzujeme si
právo ukončiť náš vzťah.

Veríme, že úzkou spoluprácou s dodávateľ mi môžeme dosiahnuť spoločný úspech a zároveň pomáhať
komunitám a širšiemu svetu prosperovať.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.cargill.com/supplier-code. Ak spozorujete
alebo zaznamenáte podozrenie na správanie alebo obchodné praktiky, ktoré
by pod ľ a vás mohli porušovať náš kódex dodávate ľ a, obráťte sa priamo na
spoločnosť Cargill. Ak chcete ohlásiť obavy alebo získať pomoc:
• obráťte sa na svojho zástupcu spoločnosti Cargill alebo
• zavolajte na bezpečnú otvorenú etickú linku spoločnosti Cargill. Kontaktné
údaje a ďalšie informácie vo viac než 20 jazykoch nájdete na adrese
https://www.cargill.com/about/ethics-open-line-en.
Rýchly kontakt s nami pomáha predchádzať problémom a vyriešiť tie, ktoré
už nastali. Všetky nahlásenia riešime promptne, spravodlivo a s čo najväčšou
mierou dôvernosti.

