Trách nhiệm của chúng ta
– Q U Y TẮ C Ứ N G X Ử D U S S M A N N G R O U P –

Kính gửi các anh chị đồng nghiệp,
Mục tiêu của tập đoàn về thành công trong
kinh doanh và trách nhiệm xã hội là không
thể tách rời. Các nguyên tắc đạo đức và trách
nhiệm trong hành vi là nền tảng cho hệ thống
giá trị của tập đoàn. Điều này được thể hiện
trong Quy tắc ứng xử tập đoàn, trong đó
ràng buộc hành vi của nhân viên đối với đồng
nghiệp, đối tác kinh doanh và xã hội.
Thành công bền vững của Tập đoàn phụ
thuộc vào sự chính trực của tất cả mọi người.
Do đó văn hóa doanh nghiệp của chúng ta
phản ánh các giá trị kinh tế, xã hội và môi
trường. Tuân thủ pháp luật là điều tất yếu;
các hành vi vi phạm pháp luật và các quy định
khác mâu thuẫn với các nguyên tắc của tập
đoàn sẽ làm tổn hại uy tín của công ty, thậm
chí có thể gây ra các hậu quả pháp lý khác.
Những người không tuân thủ pháp luật cũng
gây thiệt hại cho mọi người trong công ty.

Quy tắc ứng xử có tính bắt buộc đối với tất
cả nhân viên cũng như các nhà cung cấp và
đối tác kinh doanh của tập đoàn. Quy tắc này
được xem là hướng dẫn chung cho các quyết
định và hành động hàng ngày của chúng ta.
Các cấp quản lý đóng vai trò là hình mẫu và
thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp thể hiện trong
Quy tắc ứng xử này. Các hành vi vi phạm
không được dung thứ và sẽ phải chịu các
hình thức xử lí kỷ luật hoặc xử phạt.
Sự phát triển bền vững của công ty phụ
thuộc vào cam kết trách nhiệm của chúng ta
đối với xã hội và uy tín của công ty như là
một đối tác kinh doanh đáng tin cậy. Chúng
ta cảm ơn sự đóng góp của nhân viên thông
qua sự chính trực trong hành vi cá nhân của
mình.

Hội đồng quản trị tập đoàn Dussmann Group

Wolf-Dieter Adlhoch
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Các giá trị chung của chúng ta

TÍNH CHÍNH TRỰC
Tất cả mọi việc chúng
ta làm bị chi phối bởi sự
trung thực, tuân thủ pháp
luật cũng như quy định nội
bộ. Chúng ta làm mọi việc
có thể trong phạm vi ảnh
hưởng của mình để ngăn
chặn tất cả các hình thức
tham nhũng nhằm duy trì
cạnh tranh công bằng và
ngăn chặn cưỡng bức lao
động trẻ en.

Ý THỨC MÔI TRƯỜNG
Tập đoàn chủ động trong việc
bảo vệ môi trường tự nhiên, sử
dụng các nguồn lực một cách
cẩn thận và triển khai các sản
phẩm, quy trình thân thiện với
môi trường.

CÔNG BẰNG
Chúng ta cam kết tính
công bằng và trách nhiệm
trong giao dịch với khách
hàng, nhân viên, đối tác
kinh doanh, các bên thứ
ba khác và xã hội nói
chung.

Các giá trị chung
của chúng ta là nền
tảng cho văn
hóa doanh nghiệp
của tập đoàn.

NIỀM ĐAM MÊ
Đam mê là động lực của văn hóa
doanh nghiệp tập đoàn, xác định
cách tiếp cận của chúng ta là một
nhà cung cấp dịch vụ và truyền
cảm hứng trong kinh doanh.
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TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
Chúng ta tuân thủ nhân quyền, ngăn
chặn phân biệt đối xử và thúc đẩy sự
tôn trọng các nền văn hóa, tôn giáo
khác; tôn trọng và đánh giá cao sự
khác biệt. Chúng ta khởi xướng các dự
án để thúc đẩy sự gắn kết xã hội và
cộng đồng.

Nguyên tắc ứng xử
Tuân thủ pháp luật và các quy định
Chúng ta luôn tuân thủ luật pháp, quy định, tiêu chuẩn hiện hành, yêu
cầu của các bên liên quan cả nội bộ và bên ngoài. Trường hợp luật
pháp quốc gia không chặt chẽ bằng quy định của Tập đoàn, thì nguyên
tắc này sẽ được áp dụng. Trường hợp luật pháp quốc gia chặt chẽ hơn,
nguyên tắc này được ưu tiên. Mỗi nhân viên có trách nhiệm đảm bảo
rằng hành động của mình luôn tuân thủ các nghĩa vụ này.

Ngăn ngừa tham nhũng và hối lộ
Tham nhũng, hối lộ và tống tiền đều không được phép
và mọi mối nghi ngờ phải được ngăn chặn. Không chấp
nhận dung tiền hoặc bất kỳ lợi ích kinh tế nào khác (dù
cho hay nhận) để bắt đầu hoặc duy trì mối quan hệ
kinh doanh. Quà tặng, lời mời và các lợi ích tương
tự phải được xem xét tính phù hợp và minh bạch.
Chúng ta hy vọng nhân viên thể hiện sự quan tâm đặc
biệt trong giao dịch với các cơ quan có thẩm quyền
và đảm bảo rằng mọi người luôn tuân thủ luật pháp,
quy định và nội quy của công ty. Tham gia (chủ động
hay bị động) vào các hoạt động rửa tiền đều bị cấm.

Tránh xung đột lợi ích
Dussmann Group mong muốn các đại diện và tất cả nhân sự thể hiện
lòng trung thành đối với công ty. Chúng ta tránh các tình huống trong
đó có xung đột lợi ích cá nhân hoặc tài chính với công ty. Đối với người
làm việc trong một công ty khác, cần có sự chấp thuận bằng văn bản
của người giám sát (đặc biệt nếu công ty kia là đối thủ cạnh tranh). Điều
này cũng áp dụng đối với công việc hoặc hoạt động kinh doanh thứ cấp
có trả lương hoặc không trả lương, bao gồm các hoạt động kinh doanh
có mối liên hệ chặt chẽ, ví dụ: người nhà.
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Tuân thủ các quy tắc cạnh tranh công bằng
và luật chống độc quyền
Chúng ta có được hợp đồng do cạnh tranh công bằng; dựa
vào triết lý dịch vụ sáng tạo của mình và không tham gia vào các
hoạt động hoặc thỏa thuận trái với quy tắc cạnh tranh quốc gia
và quốc tế hoặc luật chống độc quyền. Bất kỳ sự hợp tác nào với
các đối thủ cạnh tranh, ví dụ như thỏa thuận hợp tác, liên danh
đấu thầu, liên doanh hoặc thỏa thuận khác, đều phải được xem
xét trước bởi bộ phận pháp chế.

Duy trì tính minh bạch, công bằng trong
giao dịch với nhà cung cấp và nhà thầu phụ
Chúng ta duy trì mối quan hệ công bằng, đáng tin cậy với các nhà
cung cấp và nhà thầu phụ của Chúng ta. Chúng ta chọn nhà cung
cấp bằng cách áp dụng các tiêu chí minh bạch, khách quan và tôn
trọng các nguyên tắc cạnh tranh tự do, công bằng. Tất cả các nhà
cung cấp và nhà thầu phụ của Dussmann cam kết tuân thủ Bộ quy
tắc ứng xử bằng văn bản.

Bảo vệ môi trường
Chúng ta bảo vệ môi trường và giảm tác động tới
môi trường bằng việc giảm tiêu thụ năng lượng, vật
liệu và tài nguyên, giảm rác thải và sử dụng các
sản phẩm thân thiện với môi trường. Chúng ta sử
dụng cẩn thận các nguồn nguyên liệu thô và khuyến
khích các sáng kiến thúc đẩy khả năng tương thích
với môi trường và sử dụng một cách có hiệu quả tài nguyên,
năng lượng. Mục tiêu cuối cùng là cải thiện chỉ số đánh giá
hoạt động môi trường của chúng ta cũng như khách hàng.

Tôn trọng nhân quyền
Dussmann tôn trọng nhân cách của mỗi cá nhân.
Chúng ta cam kết tôn trọng quyền con người trong
toàn bộ chuỗi giá trị của tập đoàn.
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Tạo môi trường làm việc an toàn,
lành mạnh
Chúng ta tạo ra một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh
để giảm thiểu rủi ro và ngăn ngừa thương tích, tai nạn nghề
nghiệp. Mọi nhân viên đều tham gia vào quá trình này và được
cung cấp các trang thiết bị cần thiết. Đào tạo và hướng dẫn nội
bộ được tổ chức thường xuyên. Nhân viên có trách nhiệm báo cáo
các mối nguy nếu có. Tất cả các tai nạn liên quan đến công việc phải
được báo cáo, phân tích, lưu hồ sơ.

Chống phân
biệt đối xử
Chúng ta phản đối tất cả
các hình thức phân biệt đối
xử giới tính, tuổi tác, màu
da, xuất thân, quốc tịch,
tôn giáo, xu hướng tình dục,
khuyết tật thể chất, quan điểm chính trị
hoặc hoạt động công đoàn. Các quyết
định được đưa ra ở nơi làm việc như
tuyển dụng, thăng chức và xử lý kỷ luật
phải không có dấu hiệu nào của sự
phân biệt đối xử.

Tạo cơ hội bình
đẳng và công bằng
Chúng ta tôn trọng và thúc
đẩy sự đa dạng. Chúng ta
tạo ra một môi trường làm
việc khuyến khích sự thoải
mái, tin tưởng và tôn trọng
lẫn nhau. Hành vi đe dọa và kích
động không được tha thứ. Công ty
cam kết tạo ra cơ hội bình đẳng và
việc bổ nhiệm là hoàn toàn dựa trên
khả năng và tính phù hợp. Chúng ta tạo
các điều kiện cần thiết để đạt được cơ
hội bình đẳng. Điều này bao gồm mức
lương công bằng, bất kể dịch vụ được
cung cấp ở quốc gia nào.

Ngăn chặn sử dụng lao
động trẻ em và cưỡng bức
lao động
Chúng ta không khoan nhượng cho hành vi sử dụng lao động trẻ em
hoặc bóc lột trẻ em / thanh niên (18-20 tuổi). Độ tuổi lao động tối thiểu
không bao giờ được thấp hơn độ tuổi kết thúc giáo dục bắt buộc và
không có trường hợp nào dưới 15 tuổi. Không ai bị buộc phải làm
việc vì bị đe dọa bạo lực, trực tiếp hoặc gián tiếp. Thỏa thuận việc
làm phải là tự nguyện.
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Không chấp nhận hành vi
quấy rối và lạm dụng
Chúng ta không tha thứ cho
hành vi quấy rối hoặc lạm
dụng bao gồm cả những
lời tán tỉnh, gạ gẫm
không mong muốn, cả
lạm dụng thể chất và
ngôn ngữ.

Duy trì quyền tự do hội
họp, tự do lập hội và
thương lượng tập thể
Chúng ta duy trì quyền tự do hội
họp, tự do lập hội, thương lượng
tập thể và các quy định liên quan
để đảm bảo điều kiện làm việc
công bằng.

Sử dụng tài sản
của công ty
Tất cả nhân viên có nghĩa vụ sử dụng tài sản của công
ty và khách hàng một cách cẩn thận và chỉ dùng cho mục
đích đã được chỉ định. Thiết bị, quyền sử dụng và giấy
phép chỉ được sử dụng cho mục đích kinh doanh. Sử
dụng cho các mục đích bất hợp pháp, không phù hợp hoặc
cá nhân đều bị cấm.

Bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư
của nhân viên và khách hàng
Chúng ta cẩn thận và duy trì bảo mật nghiêm
ngặt khi xử lý dữ liệu cá nhân của nhân viên và
khách hàng (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại,
ngày sinh, thông tin sức khỏe). Chúng
ta tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu
trong suốt quá trình kinh doanh; tôn trọng
sự riêng tư của từng cá nhân. Các tiêu
chuẩn bảo mật phù hợp liên quan đến
việc truy cập được áp dụng cho toàn bộ
hệ thống CNTT và giao tiếp.
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Bảo vệ bí mật thương mại

Tài liệu giao dịch
kinh doanh

Bí mật thương mại và các thông tin bí
mật khác được bảo vệ, không tiết lộ cho
người khác trái phép. Thông tin này
chỉ được sử dụng cho hoạt động
kinh doanh, những người
không phải là nhân viên của
công ty không được phép truy cập
(gia đình và bạn bè), kể cả khi đã
chấm dứt hợp đồng.

Tất cả các giao dịch kinh doanh có
liên quan đều được ghi chép đầy
đủ, có hệ thống và có thể sao chép
lại theo quy định của pháp luật và
quy định nội bộ.

Giao tiếp với công chúng
một cách hợp tác
Chúng ta giao tiếp với công chúng một cách chính
xác và nhất quán. Đây là lý do tại sao chỉ những
người được ủy quyền mới có thể phát biểu trước
công chúng thay mặt cho
Tập đoàn.

Báo cáo vi phạm và mối quan tâm
(hệ thống thông báo)
Tập đoàn tạo điều kiện cho mọi nhân viên có thể báo cáo các mối lo ngại và
vi phạm. Mọi người đều được khuyến khích báo cáo các vi phạm (đã biết
hoặc nghi ngờ) nguyên tắc và nội dung của Quy tắc ứng xử, chính sách
công ty và pháp luật sở tại. Báo cáo sẽ được bảo mật và ẩn danh nếu
cần. Nhân viên báo cáo vi phạm với thiện chí sẽ không phải chịu bất
cứ thiệt hại nào. Có thể báo cáo cho người giám sát, ban điều hành hoặc
bộ phận pháp chế.
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Hậu quả của việc
không tuân thủ nội quy
Vi phạm Quy tắc ứng xử có
thể làm tổn hại đáng kể đến
hoạt động kinh doanh của
Tập đoàn. Ngoài các biện
pháp kỷ luật, bất kỳ đại diện
hoặc nhân viên nào của Dussmann
Group vi phạm tuân thủ có thể bị các
cơ quan có thẩm quyền xử phạt. Chúng
ta duy trì một cuộc đối thoại mở liên
quan đến việc vi phạm Quy tắc ứng xử
và các hình phạt

Liên hệ:
bộ phận tuân thủ
+49 30 2025-1047
compliance@dussmann.de
luật sư Jesko Trahms
+49 89 74325234
ombudsmann.dussmann@bdolegal.de
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Tuân thủ và duy trì
Bộ quy tắc ứng xử
Mọi nhân viên được yêu
cầu tuân thủ các nguyên
tắc được nêu trong
tài liệu này. Ban quản
trị đóng vai trò là tấm
gương về việc tuân thủ các nôi quy,
quy định của công ty. Giám sát viên
phải đảm bảo rằng tất cả các nhân
viên trong phạm vi quản lí của mình
đều nhận thức được, hiểu và tuân thủ
các quy định. Chúng ta cam kết hỗ trợ
những nhân viên có câu hỏi liên quan
đến Quy tắc ứng xử này và đảm bảo
không có nhân viên nào gặp rắc rối vì
tuân thủ Quy
tắc ứng xử.

