Toimittajan vakuutus
______________________________________________________________________________________________
Osana Bilfingerin menettelyohjeen periaatteisiin sitoutumista odotamme yhteistyökumppaneidemme noudattavan omissa
menettelyohjeissaan vastaavia normeja. Odotuksemme on esitetty seuraavassa toimittajan vakuutuksessa, jota Teidän sopimukseen
perustuen on noudatettava.

Lakien sekä yleisesti hyväksyttyjen normien
noudattaminen

Kilpailun vastaiset, taloudelliset ja kaupalliset
pakotteet

Bilfingerin toimittajana me:

Bilfingerin toimittajana me:

-

noudatamme sovellettavia lakeja ja säädöksiä, mukaan
lukien relevantti korruptionvastainen lainsäädäntö;
toimimme yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden sekä
sosiaaliseen ja ympäristönsuojelulliseen vastuullisuuteen ja
kansainvälisesti tunnustettuihin ihmisoikeuksiin (mukaan
lukien lait, jotka estävät nykyaikaisen orjuuden) liittyvien
normien mukaisesti.

-

-

Lahjonnan ja korruption vastaisuus

Sisäpiirikauppa

Bilfingerin toimittajana me:
-

-

Bilfingerin toimittajana me:

emme ole osallisena minkäänlaisessa korruptiossa emmekä
lahjonnassa ja varmistamme, etteivät mitkään sopimattomat
tai lainvastaiset vastikkeet käteisen, lahjojen, matkojen tai
minkäänlaisten aineettomien hyödykkeiden muodossa
vaikuta liiketoimintapäätöksiimme;
pidätymme osoittamasta kutsuja tai lahjoja tai mitään
arvokasta Bilfingerin työntekijöille vaikuttamistarkoituksessa;
paljastamme Bilfingerille kaikki kehotukset tai kaiken
painostuksen kaikenlaisten lahjusten (minkä tahansa etujen)
tarjoamiseen virkamiehille tai muille osapuolille, suoraan tai
epäsuorasti, silloin kun tarkoituksena saattaa olla pyrkimys
vaikuttaa tai tarjota sopimatonta kilpailuetua.

-

Bilfingerin toimittajana me:
-

Bilfingerin toimittajana me:
pidämme kirjaa toiminnastamme ja dokumentoimme
täsmällisesti kaiken liiketoiminnan ja menot, jotka
valmistellaan
sovellettavien
lakien
ja
säännösten
mukaisesti.

-

Eturistiriidat

-

Bilfingerin toimittajana me:
-
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-

vältämme tilanteita, joissa omat etumme ovat tai saattaisivat
olla ristiriidassa Bilfingerin liiketoiminnan etujen kanssa;
ilmoitamme Bilfingerille viipymättä, mikäli saamme tietää
jostakin eturistiriidasta, mukaan lukien mahdolliset
tapaukset, joissa Bilfingerin työntekijällä on taloudellisia
intressejä yritystämme kohtaan tai mikäli Bilfingerin
työntekijä on suhteessa yritykseemme millään muulla
tavalla.

-

-

Varojen ja tietojen suojaaminen
Bilfingerin toimittajana me:
-

vältämme sisäpiirikauppaa siten, ettemme osta tai myy
Bilfingerin tai jonkin muun yrityksen vakuuksia, kun
hallussamme on Bilfingeristä sellaista sisäpiiritietoa, joka ei
ole sijoittajien käytettävissä ja joka saattaisi vaikuttaa
sijoittajan
päätökseen
vakuuksien
ostamisesta
tai
myymisestä.

Työntekijät

Kirjanpito ja dokumentointi

-

emme osallistu mihinkään toimintaan, jonka voisi tulkita
kilpailun vastaiseksi, loukkaavaksi tai vilpilliseksi ja
toimimme kartelleja ja kilpailun vastaisuutta koskevien
sovellettavien lakien ja säädösten mukaisesti;
toimimme hyödykkeiden, tuotteiden ja palveluiden vientiä ja
tuontia säätelevien, taloudellisiin ja kaupallisiin pakotteisiin
liittyvien sekä boikotin vastaisuutta koskevien lakien ja
asetusten mukaisesti.

suojaamme osaltamme Bilfingerin varoja varkaudelta,
väärinkäytöltä ja häviämiseltä;
huolehdimme tarvittavista toimenpiteistä suojataksemme
käytettävissämme
olevia
Bilfingerin
tietoja
ja
säilyttääksemme niiden luottamuksellisuuden.
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tarjoamme turvalliset työpaikat, jotka ovat kansainvälisten
työnormien mukaiset;
takaamme
oikeudenmukaiset
työsuhdekäytänteet
ja
pidätymme
kaikista
epäeettisistä
tai
laittomista
työsuhdekäytänteistä (kuten häirintä tai fyysinen väkivalta,
kaikenlainen orjuus, pakkotyö tai pakollinen työ mukaan
lukien mutta ei ainoastaan lapsityövoima);
emme syrji työntekijöitä etnisen taustan, sukupuolen,
seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, ideologian,
vamman tai iän perusteella;
turvaamme oikeuden järjestäytymiseen ja kollektiivisiin
neuvotteluihin ja teemme työntekijöiden kanssa kirjalliset
työsopimukset lain säätämällä tavalla;
varmistamme,
että
työntekijöiden
ja
ulkoisten
toimeksisaajien palkat, työajat, lomat ja vapaat ovat
sovellettavien lakien ja/tai sopimusten mukaiset;
noudatamme kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja.

Toimittajan vakuutus
______________________________________________________________________________________________

Ympäristö

Materiaalien lainmukaisuus ja konfliktimineraalit

Bilfingerin toimittajana me:

Bilfingerin toimittajana me:

-

toimimme turvallisesti ja minimoimme liiketoimintojemme
ympäristövaikutukset;
noudatamme sovellettavaa ympäristölainsäädäntöä ja
lupakäytäntöjä.

-

Yhteisöt

-

Bilfingerin toimittajana me:
-

kunnioitamme paikallista yhteisöä ja pyrimme ehkäisemään
ja minimoimaan paikalliseen yhteisöön kohdistuvat
haittavaikutukset.

Omia toimittajiamme koskevat normit
Bilfingerin toimittajana me:
-

varmistamme, ettei Bilfingerille toimittamiamme hyödykkeitä
ja materiaaleja ole hankittu laittomasti tai epäeettisesti;
vahvistamme käyttävämme asianmukaisia mittauksia
vastuulliseen mineraalien hankintaan varmistaaksemme
relevanttien säädösten noudattamisen.
Mikäli
tuotamme
tai
ostamme
säänneltyjä
konfliktimineraaleja (tantaali, tina, volframi, kulta tai mikä
tahansa muu mineraali tai sen johdannainen, joka on
määritetty konflikteja rahoittaviksi) tai käymme kauppaa
niistä Kongon demokraattisesta tasavallasta (DRC) tai sen
naapurimaista, ilmoitamme tästä Bilfingerille ja pyynnöstä
suoritamme due diligence -toimenpiteet ja annamme
tulokset Bilfingerin käyttöön eliminoidaksemme sen, että
due
diligence
-periaatteiden
vastaisia mineraaleja
toimitettaisiin Bilfingerille.

vaadimme omia toimittajiamme ja alihankkijoitamme
noudattamaan tämän toimittajan vakuutuksen periaatteita;
sisällytämme järjestelmällisesti nämä sitoumukset osaksi
liiketoimintasuhteitamme ja seuraamme niiden toteutumista.

_____________________________________________________________
Allekirjoittamalla tämän asiakirjan vakuutatte täyttävänne tämän toimittajan vakuutuksen vaatimukset. Siltä osin kuin ette pysty
toimittamaan täydentäviä asiakirjoja, vahvistatte suostumuksenne näiden vaatimusten vastaisen toimintanne dokumentoimiseen.
Bilfinger pidättää oikeuden pyytää erillisiä omaehtoisia lausuntoja, todistuksia tai ryhtyä muihin toimiin sopimuksen mukaisesti,
mikäli tarvetta ilmenee.
Jos on syytä epäillä tai jos saatte tietoonne, että Bilfingerin henkilökunta on toiminut sopimattomalla tavalla, kehotamme Teitä
raportoimaan tästä Bilfingerin raportointikanavan välityksellä (ks. maailmanlaajuiset puhelinnumerot osoitteesta
http://www.bilfinger.com/en/responsibility/compliance/ ) tai nimettömänä raportoinnin verkkoportaalin kautta, johon pääsette saman
linkin kautta.

Toimittajan allekirjoittama vakuutus:
Toimittajan nimi:

______________________________________________________________________

Osoite:

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
Allekirjoittajan nimi:

______________________________________________________________________

Allekirjoittajan tehtävä:

___________________________________________________________

_________________________

________________________

Paikka, päiväys

Allekirjoitus
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