Recyklace a využití odpadů Česká republika

Povinnosti obchodních partnerů skupiny SUEZ CZ a.s.
(dále jen „SUEZ CZ“)

Obchodní partneři společností skupiny SUEZ CZ jsou povinni dodržovat etickou, společenskou a
environmentální odpovědnost a ochranu osobních údajů ve stejném rozsahu jako společnosti skupiny
SUEZ CZ.
Obchodní partneři se zavazují dodržovat právní předpisy, jednat v souladu s právním řádem a jeho
principy, dodržovat mezinárodně platné úmluvy, zejména Všeobecnou deklaraci lidských práv, úmluvy
Mezinárodní organizace práce, směrnice Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD),
Úmluvu Organizace spojených národů proti korupci apod.
Obchodní spoluprací se společnostmi skupiny SUEZ CZ se obchodní partneři zavazují mimo jiné:

-

k dodržování zákazu podpory terorismu, nezákonného obchodu s drogami či se zbraněmi

-

k dodržování zákazu jakýchkoliv forem nucené práce či nelegálního zaměstnávání

-

k dodržování imigračních předpisů

-

k dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to jak v případě
svých zaměstnanců, tak i třetích osob

-

k podpoře odborového sdružování

-

k ochraně a zušlechťování životního prostředí v souladu se zásadami trvale udržitelného
rozvoje

-

k podpoře a rozvoji principů oběhového hospodářství a využití zdrojů

-

k boji proti jakýmkoliv formám kriminálního jednání

-

k důslednému potírání korupce a nepotismu

-

k dodržování zásad ochrany hospodářské soutěže

-

k prosazování rovnosti mužů a žen v zaměstnání a vyváženosti mezi pracovním a osobním
životem svých zaměstnanců

-

k dodržování ochrany osobních údajů

V případě spolupráce se skupinou SUEZ CZ si jsou obchodní partneři vědomi, že v plném rozsahu
přistupují k Etické chartě skupiny SUEZ a zavazují se jej dodržovat.
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