KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW DELPHI TECHNOLOGIES
Dziękujemy za dołączenie do Delphi Technologies w jej zobowiązaniu do zachowania uczciwości w biznesie.
Akceptując niniejszy Kodeks postępowania dostawców, dostawca zgadza się na:
1.

Inne umowy z Delphi Technologies.

Niniejszy Kodeks postępowania dostawców stanowi uzupełnienie Warunków zakupu Delphi Technologies
i innych umów, jakie dostawca może mieć podpisane z Delphi Technologies, ale nie ma na celu ich
zastąpienia. W przypadku konfliktu między warunkami niniejszego Kodeksu a innymi umowami zawartymi
z Delphi Technologies, takie inne umowy mają pierwszeństwo.
2.

Obowiązujące przepisy ustawowe, wykonawcze i zasady.

Dostawca zgadza się przestrzegać wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych, rozporządzeń
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i wszelkich innych terytoriów, na których dostawca prowadzi
działalność oraz zasad Delphi Technologies dotyczących dostawcy w jego branży.
3.

Praktyki dotyczące pracowników

Dostawca zgadza się, aby w procesie przyjmowania do pracy rekrutować, wybierać i rozwijać pracowników
w okresie ich zatrudnienia na podstawie zasług, bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, wiek,
narodowość, orientację seksualną, tożsamość płciową, stan cywilny, status weterana, niepełnosprawność
lub inne cechy chronione przez prawo. Dostawca przestrzega lokalnych przepisów dotyczących
minimalnych wynagrodzeń, godzin i warunków pracy, a także zapewnia swoim pracownikom rozsądne
okresy odpoczynku i urlopu w związku z chorobą i nagłymi wypadkami. Ponadto dostawca ani jego
dostawcy nie wykorzystują, ani nie tolerują pracy przymusowej, w tym niewolnictwa i handlu ludźmi, ani
żadnego rodzaju pracy dzieci, który nie spełnia wymogów Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy
numer 182 (zakaz najgorszych form pracy dzieci) i 138 (ustanawianie minimalnych standardów wieku
produkcyjnego).
4.

Wspieranie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy.

Najwyższym priorytetem w Delphi Technologies jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, a
także pracowników naszych dostawców. W związku z tym dostawca zgadza się przestrzegać we wszystkich
swoich lokalizacjach wszystkich obowiązujących ustaw, rozporządzeń i zasad bezpieczeństwa oraz higieny
pracy. Dostawca zgadza się na stosowanie zasady zero tolerancji wobec przemocy lub broni w miejscu
pracy i zabrania pracy pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź leków, które mogą zmniejszać zdolność
pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy. Nie wolno stosować żadnej formy surowego lub
nieludzkiego traktowania pracowników, w tym między innymi kar cielesnych, przymusu psychicznego lub
fizycznego, przemocy słownej, wykorzystywania seksualnego bądź groźby stosowania takiej przemocy.
5.

Unikanie konfliktów interesów.

Bez odpowiedniego ujawnienia i upoważnienia Delphi Technologies dostawca nie zezwala pracownikom
Delphi Technologies przyjmować osobistych usług, płatności ani pożyczek od dostawcy, ani świadomie nie
zezwala członkom bliskiej rodziny pracownika Delphi Technologies na pracę na rzecz dostawcy w
charakterze, który może mieć wpływ na decyzje pracownika Delphi Technologies podejmowane w Delphi
Technologies. Ponadto dostawca zgadza się nie przekazywać pracownikom Delphi Technologies poufnych
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informacji dotyczących firmy dostawcy, chyba że dostawca uzyska odpowiednie uprzednie zgody zarówno
firmy dostawcy, jak i Delphi Technologies.
6.

Unikanie niewłaściwych prezentów i wyrazów wdzięczności.

Wszyscy pracownicy Delphi Technologies muszą postępować zgodnie z Regulaminem dotyczącym
prezentów i wyrazów wdzięczności. Przekazywane przez dostawce pracownikom Delphi Technologies
prezenty lub wyrazy wdzięczności nigdy nie mogą mieć formy gotówki, nie mogą mieć wartości
przekraczającej 50 USD (ani innej kwoty, co pewien czas zmienianej lub zatwierdzonej przez Delphi
Technologies w miejscu, w którym dostawca prowadzi interesy z Delphi Technologies) i musi to być
zdarzenie niezbyt częste. Związana z biznesem rozrywka lub kontakty towarzyskie mogą być odpowiednie
tylko wtedy, gdy są niezbyt częste i niezbyt hojne. Pracownicy zatrudnieni w Global Supply Management
w Delphi Technologies mogą podlegać surowszym standardom i dostawca zgadza się, że zapyta o takie
standardy przed wręczeniem prezentów lub zapewnieniem rozrywki członkom tej organizacji.
7.

Uczciwa rywalizacja.

Wszyscy czerpiemy korzyści z uczciwych, wolnych i otwartych rynków oraz pracujemy nad tym, aby
przewyższać naszą konkurencję w sposób moralny i uczciwy. Dostawca zgadza się konkurować ściśle w
oparciu o zalety swoich produktów i usług oraz nie podejmuje prób hamowania ani ograniczania handlu z
naruszeniem obowiązujących przepisów antymonopolowych lub dotyczących konkurencji.
8.

Przestrzeganie ograniczeń i mechanizmów kontroli handlu.

Dostawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie towary, oprogramowanie, technologia, dane techniczne
lub usługi dostarczane Delphi Technologies mogą podlegać przepisom obszarów prawnych, na których
obowiązuje kontrola eksportu lub sankcje handlowe i zgadza się przestrzegać odpowiednich przepisów
dotyczących kontroli eksportu i sankcji (w tym amerykańskich). Dostawca zgadza się nie odsprzedawać,
nie dostarczać ani w żaden inny sposób przekazywać lub zwalniać jakichkolwiek towarów,
oprogramowania, technologii bądź danych technicznych dostarczonych dostawcy przez Delphi
Technologies jakiejkolwiek osobie, jeśli wie lub ma powód, by sądzić, że taka osoba zamierza
przeprowadzić ekspertyzę, reeksportować, zwalniać lub w inny sposób przekazywać je z naruszeniem
przepisów dotyczących kontroli eksportu i sankcji. Dostawca wyraża zgodę na przestrzeganie
obowiązujących prawnych wymagań licencyjnych i ograniczeń dotyczących eksportu oraz transakcji
handlowych, w tym zakazów eksportu do kraju zabronionego, zakazów importu lub transakcji dotyczących
nieruchomości pochodzących z kraju objętego sankcjami, podróży do lub z kraju objętego sankcjami,
inwestycji w kraju objętym sankcjami lub transakcji finansowych i transakcji z udziałem kraju objętego
sankcjami albo wyznaczonych osób i podmiotów. Ponadto dostawca zgadza się przestrzegać przepisów,
które mogą mieć zastosowanie do firmy dostawcy w zakresie wydobywania i handlu krwawymi
minerałami, pochodzącymi z Demokratycznej Republiki Konga i krajów sąsiednich.
9.

Szanowanie i ochrona środowiska.

Dostawca zgadza się przestrzegać wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących
ochrony środowiska oraz dołączyć do Delphi Technologies w naszym zaangażowaniu w ochronę zdrowia
ludzkiego, zasobów naturalnych i środowiska naturalnego na całym świecie, nie tylko poprzez
przestrzeganie prawa, ale także poprzez uwzględnianie rozsądnych praktyk środowiskowych w swoich
decyzjach biznesowych. Na każdym etapie cyklu życia produktów systemy dostawcy powinny dążyć do
przywracania i zachowania środowiska naturalnego, zmniejszania ilości odpadów i zanieczyszczeń,
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oszczędzania zasobów i recyklingu materiałów. Dostawca zgadza się wspierać eliminację materiałów i
metod, które stwarzają ryzyko (lub zagrożenia) dla środowiskowa naturalnego i zdrowia człowieka oraz
pracować nad zminimalizowaniem wpływu swoich działań i swoich dostawców na środowisko naturalne.
Ponadto systemy zarządzania dostawcy powinny nieprzerwanie oceniać i dążyć do ograniczenia
negatywnego wpływu urządzeń i produktów na środowisko oraz społeczności, w których firma dostawcy
prowadzi działalność.
10.

Przeciwdziałanie korupcji.

Dostawca zgadza się przestrzegać amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych,
brytyjskiej ustawy o zakazie przekupstwa oraz innych obowiązujących przepisów ustawowych i
wykonawczych zakazujących przekupstwa komercyjnego lub związanego z instytucjami publicznymi,
wymuszeń, niewłaściwych płatności oraz wszelkich innych niezgodnych z prawem lub niewłaściwych
środków prowadzenia działalności na jakimkolwiek obszarze prawnym („Przepisy o przeciwdziałaniu
korupcji”). Dostawca wyraża zgodę na pełną współpracę z Delphi Technologies w celu zapewnienia
zgodności ze wszystkimi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania korupcji.
W związku z usługami i towarami, które dostarcza do Delphi Technologies dostawca nie akceptuje ani nie
zgadza się na akceptowanie, z naruszeniem jakiegokolwiek prawa, bezpośrednio ani pośrednio,
jakiekolwiek wynagrodzenia od osoby lub podmiotu w zamian za jakąkolwiek niewłaściwą korzyść.
Dostawca ani żaden z jego dostawców, podwykonawców lub przedstawicieli nie zapewnia, ani nie
zaoferuje, bezpośrednio ani pośrednio, niczego wartościowego na rzecz jakiegokolwiek urzędnika
państwowego lub jakiegokolwiek podmiotu rządowego w imieniu Delphi Technologies bądź w celu
uzyskania lub zachowania jakichkolwiek umów, okazji biznesowych albo innych korzyści lub w celu
wpłynięcia na jakiekolwiek działania bądź decyzji takiej osoby w ramach jej oficjalnej funkcji.
Bez uprzedniej pisemnej zgody radcy prawnego Delphi Technologies dostawca nie wykorzystuje ani nie
zatrudnia osób trzecich do współdziałania z jakimkolwiek urzędnikiem państwowym lub podmiotem
rządowym w imieniu Delphi Technologies.
Dostawca zgadza się na stosowanie rozsądnych procedur w zakresie informowania i szkolenia
pracowników do promowania przestrzegania tych przepisów.
11.

Ochrona danych.

Dane osobowe wszystkich zainteresowanych stron w łańcuchu dostaw muszą być szanowane i
przechowywane jako prywatne i poufne. Jest to szczególnie ważne na obszarze prawnym Europy, na
którym stosuje się ogólne rozporządzenie o ochronie danych, ale ma ono również szersze znaczenie. Na
tej podstawie dostawca zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych,
niezależnie od miejsca prowadzenia działalności i zgadza się wspierać Delphi Technologies w działaniach
związanych ze zgodnością z wszystkimi obowiązującymi przepisami o ochronie danych. To ogólne
zobowiązanie obu stron nie zwalnia, nie usuwa ani nie zastępuje wynikających z obowiązujących
przepisów o ochronie danych zobowiązań ani praw żadnej ze stron.
12.

Odpowiedzialność za strony trzecie.

Dostawca dokłada należytych starań celem upewnienia się, że jego współpracownicy, w tym dostawcy lub
kontrahenci, którzy dostarczają towary lub usługi w związku z usługami świadczonymi przez dostawcę na
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rzecz Delphi Technologies, podlegają zobowiązaniom dotyczącym zgodności proporcjonalnym do
nałożonych na dostawcę zgodnie z niniejszym Kodeksem postępowania dostawcy.
13.

Zobowiązanie dotyczące sprawozdawczości.
•

W celu zapewnienia nieprzerwanego stosowania naszego Kodeksu etycznego postępowania w
biznesie i utrzymania najwyższych standardów etycznych, zachęcamy naszych pracowników – i
dostawca zgadza się na to – do zgłaszania wszelkich znanych działań, które wskazują na naruszenie
prawa, naszego Kodeksu etycznego postępowania w biznesie lub na działania niezgodne z
etycznymi praktykami biznesowymi. Problemy lub naruszenia można zgłaszać do któregokolwiek
z poniższych, odpowiednio:

•

Delphi Technologies Buyer jest głównym kontaktem

•

Pracownicy działu prawnego Delphi Technologies w regionie działania dostawcy

•

Linia BeTheVoice Delphi Technologies pod adresem https://bethevoice.ethix360.com. Działająca
w Delphi Technologies linia BeTheVoice jest kanałem anonimowego powiadamiania Spółki, w
razie potrzeby, z zastrzeżeniem lokalnych przepisów, o problemach dotyczących etyki i zgodności
w Delphi Technologies. Linia jest obsługiwana przez zewnętrzną firmę.

•

Należy pamiętać: nie podejmujemy działań odwetowych. Dostawca, który w dobrej wierze
zgłasza problemy lub niewłaściwe postępowanie, postępuje właściwie. Nie tolerujemy stosowania
działań odwetowych wobec takiego dostawcy. Podobnie dostawca zgadza się przestrzegać
naszego surowego zakazu stosowania odwetu w stosunku do każdego, kto w dobrej wierze zadaje
pytania lub zgłasza podejrzenie naruszenia jakiejkolwiek umowy z Delphi Technologies, naszego
Kodeksu etycznego postępowania w biznesie, niniejszego Kodeksu postępowania dostawcy lub
jakiegokolwiek obowiązującego przepisu bądź rozporządzenia.

14. Procesy zarządzania.
Dostawca zgadza się mieć procesy zarządzania, które:
•

kontrolują zgodność i pociągają kierownictwo do odpowiedzialności za przestrzeganie niniejszego
Kodeksu postępowania dostawcy, umów z Delphi Technologies oraz przepisów ustawowych i
wykonawczych mających zastosowanie do działań dostawcy;

•

wymagają oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w zakresie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa
oraz ryzyka związanego z praktyką wykonywania pracy związanej z działaniami dostawcy;

•

zapewniają integralność sprawozdań finansowych i informacji dostawcy zgodnie z
obowiązującymi, ogólnie przyjętymi standardami;

•

zapewniają kanały komunikacji, które pozwalają pracownikom dostawcy zgłaszać problemy lub
nieetyczne praktyki w organizacji dostawcy;

•

opracowują i nadzorują zasady etycznego prowadzenia działalności w organizacji dostawcy, w tym
między innymi dotyczące prezentów i wyrazów wdzięczności, konfliktów interesów, zasad
dotyczących przekupstwa handlowego lub przekupstwa urzędników państwowych, poszanowania
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własności intelektualnej i inne;
•

opracowują i nadzorują zasady i praktyki promowania etycznych praktyk biznesowych w łańcuchu
dostaw;

•

wspierają dobrobyt społeczności, wśród których dostawca prowadzi działalność.

5

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW DELPHI TECHNOLOGIES
Należy wydrukować tę stronę i wpisać na niej następujące informacje. Wysłać plik pdf tylko tej strony na
adres USMITRY.Delphi.PT.GSM@delphi.com.
Składając poniżej swój podpis, dostawca wyraża zgodę na zapoznanie się z Kodeksem postępowania
dostawcy i zgadza się przestrzegać jego warunków.
Nazwa firmy matki dostawcy:

(drukowanymi
literami)

Numer DUNS firmy matki dostawcy:

(drukowanymi
literami)

Podpis przedstawiciela firmy:
Imię, nazwisko przedstawiciela firmy:

(drukowanymi
literami)

Data:

(drukowanymi
literami)
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