
Kódex správania

dodávateľov

Naša spoločnosť uplatňuje Kódex správania dodávateľov voči svojím 
obchodným partnerom a očakáva, že aj obchodní partneri budú  
dodržiavať princípy stanovené v tomto Kódexe a budú ich presadzovať  
aj voči svojim obchodným partnerom v rámci dodávateľského reťazca. 

Účelom tohto KÓDEXU správania dodávateľov spoločnosti  
Up Déjeuner, je zabezpečiť, aby naši obchodní partneri konali 
v súlade s medzinárodne uznávanými a presadzovanými 
princípmi pre etické a zákonné obchodné praktiky.

Spríjemní 
každý deň



DoDržiavanie právnych preDpisov
Obchodní partneri sú povinní dodržiavať všetky platné zákony a právne predpisy v krajine svojho 
pôsobenia ako aj medzinárodné normy s dosahom na ich oblasť pôsobenia.

Korupcia a poDplácanie
Obchodní partneri nebudú vykonávať a ani sa podieľať na dohodách či aktivitách, ktoré predstavujú 
porušenie akýchkoľvek platných zákonov súvisiacich s korupciou, alebo úplatkárstvom.

Pri obchodovaní s našou spoločnosťou sú povinní súťažiť spravodlivo, bez ponúkania, dávania alebo 
prijímania darov, láskavosti, ktoré prekračujú rámec zdvorilosti. Nebudú prijímať úplatky, nezákonné 
platby alebo iné zvýhodnenia či pozornosti priamo, alebo prostredníctvom tretej strany.

Dôverné informácie
Obchodní partneri sú povinní chrániť zverené dôverné informácie a všetky skutočnosti označované 
ako obchodné tajomstvo spoločnosti. So zverenými informáciami nakladať s primeranou starostlivosťou 
a nepoužívať ich v rozpore s účelom, na ktorý boli poskytnuté.

ochrana osobných úDajov
Obchodní partneri sú povinní prijať primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť 
splnenie požiadaviek.

Osobné údaje môže Obchodný partner spracúvať len na vopred definovaný účel a nie dlhšie, ako je 
to nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelu spracovania.

obchoDné praKTiKy



pracovný čas 
Obchodní partneri sú povinní zabezpečiť, aby ich zamestnanci pracovali v súlade so všetkými 
platnými zákonmi, vzťahujúcich sa na pracovný čas. 

mzDy a pracovné poDmienKy
Obchodní partneri sú povinní vyplácať pracovníkom mzdy v súlade s platnými mzdovými predpismi, 
vrátane predpisov o minimálnej mzde, nadčasoch a nariadených benefitoch. 

Obchodní partneri sú povinní zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie v súlade s príslušnými 
zákonmi a právnymi predpismi.

pracovné poDmienKy  
a ĽuDsKé práva



Od svojich Obchodných partnerov očakávame, 
že budú rešpektovať a chrániť ľudské práva  
a nebudú tolerovať nútenú prácu a prácu detí.

DeTsKá a núTená práca
Obchodní partneri nesmú zamestnávať deti 
mladšie ako 15 rokov, alebo deti, ktoré nedosiahli 
inú minimálnu vekovú hranicu pre zamestnanosť 
v súlade s platnými zákonmi na danom území.

Výraz detská práca poukazuje na prácu ktorá je 
pre deti psychicky, fyzicky, spoločensky alebo 
morálne škodlivá alebo narúša ich vzdelávanie.

Obchodní partneri smú zamestnávať mladistvých 
do 18 rokov veku len za podmienky, že boli 
prijaté opatrenia na ich ochranu a len v prípade, 
že je mladistvý pracovník vo veku povolenom 
v príslušnej krajine pre zamestnávanie, alebo 
vo veku stanovenom pre ukončenie povinnej 
školskej dochádzky.

DisKriminácia a práva menšín
Dodávatelia sa musia k svojim zamestnancom 
správať s úctou a rešpektom. Zaobchádzať 
s nimi spravodlivo a sú povinní zabezpečiť, 
aby na pracovisku nedochádzalo ku krutému 
a neľudskému zaobchádzaniu vrátane 
akéhokoľvek sexuálneho obťažovania, 
sexuálneho zneužívania, psychického alebo 
fyzického nátlaku. 

Obchodní partneri sú povinní zabezpečiť,  
aby na pracovisku nedochádzalo k obťažovaniu 
a diskriminácii na základe rasy, pohlavia, veku, 
sexuálnej orientácie, príslušnosti k etnickej 
skupine, vierovyznania alebo zdravotného 
postihnutia.

sloboDa zDružovania
Obchodní partneri sú povinní rešpektovať práva pracovníkov, týkajúce sa slobodného združovania 
sa, účasti alebo neúčasti v odboroch, požadovať zastupovanie a účasť na zamestnaneckých radách. 
Pracovníkom musí byť umožnené otvorene komunikovať s vedením ohľadne pracovných podmienok  
bez hrozby represie, zastrašovania alebo obťažovania. 

ĽuDsKé práva



živoTné prosTreDie

ochrana živoTného prosTreDia a Trvalá uDržaTeĽnosť
Obchodní partneri sú povinní prevádzkovať svoju činnosť spôsobom, ktorý minimalizuje negatívne  
a zvyšuje pozitívne vplyvy na životné prostredie a spoločnosť. Obchodní partneri by mali zachovávať 
prírodné zdroje a všade tam, kde je to možné vyhýbať sa používaniu nebezpečných materiálov a zapojiť 
sa do aktivít zameraných na opätovné používanie vecí a ich recykláciu. 

Informácie v oblasti prístupu k životnému prostrediu sú súčasťou nášho výberového procesu.
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KonTaKT nájDeTe nás na

Facebook Up Déjeuner

LinkedIn Up Déjeuner

Youtube Up Déjeuner

www.up-dejeuner.sk                       

info@up-dejeuner.sk
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https://www.facebook.com/UpDejeunerSlovensko
https://up-dejeuner.sk
https://www.linkedin.com/company/up-dejeuner
https://www.youtube.com/c/UpDejeunersro
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