Gonvarri Material Handlingin
eettiset toimintaohjeet toimittajille
Nämä toimittajien eettiset toimintaohjeet osoittavat, että tuemme Yhdistyneiden Kansakuntien
Global Compact -aloitetta, puolustamme ihmisoikeuksia ja olemme sitoutuneet YK:n kestävän
kehityksen tavoitteisiin. Lisäksi niissä määritellään kriteerit ja pakolliset vaatimukset, joiden
noudattamista Gonvarri Industriesin työoloja koskevat politiikat ja periaatteet edellyttävät.
Gonvarri Material Handling edellyttää, että sen toimittajat noudattavat kaikkia normeja ja
velvoitteita terveyttä ja turvallisuutta, ihmisoikeuksia, taloudellisia pakotteita, korruption torjuntaa ja
ympäristönsuojelua koskevaan sääntelyyn liittyen. Kehotamme toimittajiamme kehittämään näitä
alueita yhteistyössä kanssamme sekä edistämään näiden normien noudattamista
omissa toimitusketjuissaan.
Gonvarri Material Handling kehottaa toimittajiaan sitoutumaan seuraaviin kunnioitukseen, eettiseen
käyttäytymiseen ja kestävyyteen perustuviin toimintaperiaatteisiin:
• Kaikkien yrityksen toimintamaissa sovellettavien säännösten, rajoitusten ja lakien noudattaminen.
• Kaikkien kansainvälisten ja kansallisten sopimusten ja sitoumusten, noudattaminen niillä
lainkäyttöalueilla, joilla yritys toimii, Global Compact -aloitteen periaatteiden noudattaminen
mukaan lukien.
• Nollatoleranssi korruption ja lahjonnan kaikille muodoille, mukaan lukien maksujen tai muiden
etuuksien lupaaminen, jonka tavoitteena on vaikuttaa markkina-alueella lainvastaisen
päätöksen tekemiseen.
• Oikeudenmukaiset ja läpinäkyvät palkkaneuvottelumekanismit. Rehellinen, kilpailusääntöjen
mukainen kilpailu, jossa ei kerätä tietoja markkinoista ja/tai tuotteista yhteisymmärryksessä
kilpailijoiden kanssa tai käytetä sisäpiiritietoja.
• Jokaisen yksilön ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, kaikkien työntekijöiden
arvostava ja kunnioittava kohtelu sekä kaikenlaisen hyväksikäytön, seksuaalisen häirinnän ja
uhkailun torjunta ja tällaisten tapausten tehokas tutkiminen.
• Yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen sekä rotuun, uskontoon, kansallisuuteen, ikään,
vammaisuuteen, siviilisäätyyn, seksuaaliseen suuntautumiseen ja/tai ammattiyhdistyksen
jäsenyyteen tai poliittiseen toimintaan tai mihinkään muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen
tai sosiaaliseen tilanteeseen perustuvista syrjivistä käytännöistä pidättäytyminen palkkauksessa
ja työoloissa.
• Pidättäytyminen alaikäisen työvoiman käytöstä toimintamaan lainsäädäntö tai kansainvälisten
järjestöjen kuten ILO:n asettamat vaatimukset huomioiden. Jos lainsäädäntö sallii työnteon alle
18-vuotiaana, tätä työntekijöiden ryhmää on kohdeltava erityisellä varovaisuudella ja vältettävä
teettämästä heillä töitä, jotka voisivat aiheuttaa vaaraa heidän terveydelleen ja kehitykselleen.
• Työlainsäädännön noudattaminen sekä yhdistymisvapauden, työehtosopimusneuvotteluoikeuden
ja luottamushenkilöiden toimintavapauden kunnioittaminen kunkin lainkäyttöalueen
lainsäädännön mukaisesti sekä pakkotyön ja ihmiskaupan torjunta.

• Työntekijöiden ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistäminen turvallisessa ja terveellisessä
työympäristössä, jossa on huolehdittu asianmukaisesti työturvallisuudesta, taataan asianmukaiset
turvallisuus- ja hygieniaolosuhteet sekä toteutetaan tarvittavat toimenpiteet omien työntekijöiden
ja alihankkijoiden suojelemiseksi tapaturmilta, vahingoilta ja ammattitaudeilta. Tämä sisältää myös
asianmukaisen työterveys- ja työturvallisuuskoulutuksen ja -tiedon tarjoamisen.
• Liiketoiminnan ympäristövaikutusten minimointi lainsäädännön ja ympäristönsuojelun vaatimusten
mukaisesti. Tähän kuuluu myös ympäristönsuojeluun liittyvän koulutuksen ja tiedon tarjoaminen.
• Tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen teollisoikeuksien sekä Gonvarri Industriesilta saatujen
tietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi.
• Pidättäytyminen hankintojen tekemisestä korkean riskin konfliktialueilla toimivilta yrityksiltä tai
yrityksiltä, jotka käyttävät tällaisilta alueilta peräisin olevia mineraaleja, kuten ns. ”konfliktimineraaleja”,
ellei mineraaleille ole myönnetty riippumatonta sertifikaattia, joka osoittaa, ettei niiden louhinta ole
edistänyt aseellisia konflikteja ja/tai ihmisoikeusloukkauksia kyseisillä alueilla.
• Sitoutuminen näiden periaatteiden edistämiseen myös yrityksen omissa toimitusketjuissa.
Gonvarri Material Handling voi oman toimitusketjunsa hallinnan puitteissa arvioida näiden
vaatimusten noudattamista riskiperusteisesti. Valvonta voidaan toteuttaa itsearvioinneilla ja/
tai tarkastuksilla sekä seuraamalla kehityssuunnitelmia, ja se toteutetaan aina koordinoidusti ja
yhteistyössä toimittajan kanssa.
Gonvarri Material Handlingilla on kaikissa tapauksissa oikeus katkaista liikesuhde toimittajiin, jotka
eivät täytä näissä toimintaohjeissa asetettuja vaatimuksia, jotka eivät suostu edellä mainittuun
valvontaan tai jotka eivät pysty laatimaan kehityssuunnitelmaa tai sitoutumaan sen toteuttamiseen.
Rikkomuksista voi ilmoittaa kaikille avoimen ja esteettömän GI Ethical Channel -ilmoituskanavan kautta.
Ohjeet ilmoituskanavan käyttöön löytyvät sivustoilta https://gonvarri.i2-ethics.com ja http://www.
gonvarri.com.
Sähköposti: ethicschannel@gonvarri.com
Postiosoite: Auditoría Interna y Cumplimiento C/Embajadores s/n. 28053 Madrid, Spain.
Puhelimitse takaisinsoittopalvelulla: https://gonvarri.i2-ethics.comBy phone through the Call Back
function: https://gonvarri.i2-ethics.com

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti toimittajan edustajalle (jäljempänä ’rekisteröity’) ilmoitetaan, että Gonvarri
Industries, postiosoite C/ Prolongación de Embajadores, s/n, 28053, Madrid, Spain, puhelin 913 79 19 00, sähköposti Privacy.Enquiries@gonvarri.com,
käsittelee kaikkia tällä viestillä pyydettyjä henkilötietoja rekisterinpitäjän ominaisuudessa. Tietojen käsittelyn tarkoitus on asianosaisen tunnistaminen
toimittajien eettisten toimintaohjeiden hyväksymistä varten. Käsittelyn lainmukaisuus perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun sekä rekisterinpitäjän
ja rekisteröidyn edustaman yrityksen välisen liiketoimintasopimuksen toteuttamiseen. Luovutettuja henkilötietoja säilytetään siihen asti, että rekisteröity
käyttää jotakin lainmukaista oikeuttaan. Rekisteröidylle ilmoitetaan, että hänen tietojaan ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei se ole lain mukaan pakollista.
Jos asianosaisen henkilötiedoissa tapahtuu muutos, tämän on ilmoitettava asiasta Gonvarri Industriesille mahdollisimman pian. Asianosainen voi käyttää
lainmukaisia oikeuksiaan Gonvarri Industriesin verkkosivuilla (https://www.gonvarri.com/en/privacy-management/ ) esitetyllä tavalla.

