Az Unilever Beszállítói Kódexe
(„Unilever’s Supplier Code”)
1.

A beszállító köteles annak az országnak valamennyi vonatkozó
jogszabályát és előírását betartani, amelyben a tevékenységét
végzi.

2.

A beszállító köteles az emberi jogokat tiszteletben tartani és
gondoskodni arról, hogy egyik munkavállalója se szenvedjen el
zaklatást, fizikai vagy mentális büntetést vagy más formájú
erőszakot.

3.

Alapvető követelmény, hogy a béreknek és munkaidőnek
összhangban kell lenniük valamennyi, a bérekre és a
munkaidőre vonatkozó jogszabállyal és előírással, beleértve az
adott országban a minimálbérre, a túlórára és a maximálisan
ledolgozható órákra vonatkozó szabályozást is.

4.

Nem kerülhet sor kényszer- vagy kötelező munkára és a
munkavállalóknak lehetővé kell tenni, hogy a munkaviszonyukat
ésszerű felmondási idővel, szabadon megszüntethessék.

5.

Nem kerülhet sor gyermekmunkára és kifejezetten be kell
tartani a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) előírásait is.

6.

A munkavállalók jogszabályokkal összhangban álló
önszerveződési és kollektív szerződéskötési jogát tiszteletben
kell tartani.

7.

Valamennyi munkavállaló részére biztosítani kell a biztonságos
és egészséges munkakörülményeket.

8.

A tevékenység végzésére a környezet védelmének figyelembe
vételével kerülhet sor, beleértve az érintett országok vonatkozó
jogszabályainak a betartását is.

9.

Valamennyi terméknek és szolgáltatásnak meg kell felelnie a
vonatkozó szerződéses feltételekben meghatározott mennyiségi
és minőségi követelményeknek és a tervezett használat
szempontjából biztonságosnak kell lennie.

10.

Az üzletet tisztességesen kell folytatni. Nem kerülhet sor olyan
kifizetésekre, szolgáltatásokra, ajándékokra, szórakozásra vagy
más előnyökre illetve ezek felajánlására az Unilever
munkavállalója vagy harmadik személyek részére, amelynek az
a célja, hogy befolyással legyen az Unilever munkavállalója vagy
harmadik személy feladatának a teljesítésére. Hasonlóképpen az
Unilever nem fog kifizetéseket, szolgáltatásokat, ajándékokat,
szórakozást vagy más előnyöket felajánlani vagy adni bármely
beszállítónak, amelynek az a célja, hogy befolyással legyen a
beszállító feladatának a teljesítésére. Nem kerülhet sor sem
tényleges, sem megkísérelt pénzmosásra.

11.

Az Unilever közvetlen beszállítói felelősek, hogy megköveteljék,
hogy a közvetlen beszállítóik is betartsák a Beszállítói Kódex
szabályait és hitelesen igazolni tudják, hogy ezen szabályok az
egész beszállítási láncon belül betartásra kerülnek.
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