CODUL GLOBAL DE CONDUITĂ AL FURNIZORILOR
Introducere
Stericycle, Inc. și-a luat angajamentul să respecte cele mai înalte standarde de integritate în practicile
sale de afaceri, așa cum sunt prevăzute în Codul de conduită și Politica privind combaterea corupției.
Furnizorii joacă un rol important în capacitatea Stericycle de a furniza servicii de calitate, iar Stericycle
caută furnizori care împărtășesc valorile noastre de bază și angajamentul nostru față de practicile etice
în afaceri. În cadrul prestării de servicii pentru companie, Stericycle se așteaptă ca furnizorii să respecte
îndrumările enumerate în acest Cod global de conduită pentru furnizori, precum și principiile etice
prevăzute în Codul de conduită al Stericycle. Aceste linii directoare nu sunt concepute pentru a înlocui
sau substitui nicio lege în vigoare.
Respectarea tuturor legilor, regulilor și reglementărilor în vigoare
Stericycle le solicită furnizorilor să cunoască și să respecte toate legile, regulile și reglementările în
vigoare din toate țările, statele, provinciile și localitățile în care aceștia își desfășoară activitatea.
Combaterea mitei, combaterea corupției și conflictele de interese
Furnizorii Stericycle nu trebuie să încerce să influențeze în mod inadecvat alte persoane, direct sau
indirect, prin oferirea sau plata de mite. Termenul „mită” este interpretat în sens larg și poate include
plăți în numerar, cadouri, oferte de locuri de muncă sau orice altceva de valoare, cu scopul de a obține
în mod lipsit de etică o decizie, un avantaj sau o oportunitate de natură comercială. Furnizorii trebuie să
fie atenți să evite chiar și aparența unei astfel de conduite și să se abțină de la acțiuni care ar putea
dăuna reputației Stericycle. Stericycle îi încurajează pe furnizorii noștri să depună eforturi în sensul
implementării de controale contabile pentru prevenirea spălării banilor, în special acțiunea de ascundere
a fondurilor ilegale destinate unor fapte de corupție, activități infracționale sau terorism.
Furnizorii trebuie să evite permanent conflictele de interese, reale sau aparente, inclusiv utilizarea
informațiilor sau resurselor Stericycle pentru câștiguri inadecvate și personale. Furnizorii nu trebuie să
permită niciodată ca relațiile personale de afaceri să le influențeze deciziile de afaceri luate în numele
sau cu privire la activitatea Stericycle.
Concurența loială și antitrust
Stericycle nu se va angaja în relații cu furnizorii care restricționează în mod inadecvat concurența pe
piață. În plus, Stericycle se așteaptă ca toți furnizorii să respecte legile și reglementările antitrust și
privind concurența în vigoare în țările în care își desfășoară activitatea.
Conformitatea în activitatea de comerț internațional
Furnizorii trebuie să respecte toate legile și reglementările de comerț internațional în vigoare, inclusiv
reglementările privind controlul importurilor și exporturilor, precum și legile legate de sancțiuni și antiboicot. În plus, furnizorii trebuie să respecte orice legi și reglementări locale în vigoare cu privire la
comerț.

Sănătatea, siguranța și mediul
Stericycle se așteaptă ca furnizorii să își desfășoare activitatea într-un mod care să pună pe primul loc
sănătatea și siguranța oricărei persoane de pe proprietatea lor, a angajaților și clienților Stericycle,
precum și a comunităților din jur. În plus, furnizorii trebuie să respecte toate legile și reglementările în
vigoare privind sănătatea, siguranța și mediul. De asemenea, Stericycle încurajează furnizorii să utilizeze
procese de afaceri care reduc impactul advers al acestora asupra mediului, prin reducerea deșeurilor și
conservarea resurselor naturale. Cele mai sus menționate, precum și alte așteptări sunt prezentate în
Declarația Stericycle privind mediul, sănătatea și siguranța, disponibilă pe site-ul Stericycle.com.
Susținerea diversității
Stericycle susține valoarea generată de o gamă largă de competențe, experiențe, culturi și pregătiri și ne
străduim să promovăm o organizație care reflectă diversitatea clienților noștri și a comunităților pe care
le deservim. Stericycle va căuta în mod activ furnizori diverși care pot furniza bunuri și servicii
competitive, de înaltă calitate și încurajează furnizorii să susțină creșterea diversității și incluziunii în
organizațiile lor și în activitatea desfășurată pentru Stericycle. Stericycle se așteaptă ca furnizorii să ia
decizii privind angajarea și contractarea pe baza calificărilor unei persoane și indiferent de rasă, religie,
origine națională, culoare, sex, identitate sexuală, orientare sexuală, vârstă sau dizabilitate fizică și/sau
mentală. Furnizorii trebuie să respecte toate legile care interzic discriminarea în domeniile în care își
desfășoară activitatea.
Drepturile omului
Stericycle se angajează să respecte drepturile omului și demnitatea tuturor persoanelor. Stericycle se
așteaptă ca furnizorii să respecte toate legile și reglementările în vigoare în domeniul muncii, inclusiv
cele care reglementează condițiile de la locul de muncă, salariile și remunerația, negocierea colectivă și
dreptul la asocierea în sindicate. De asemenea, furnizorii trebuie să evite utilizarea muncii copiilor sau a
forței de muncă provenită de la organizații sau persoane asociate cu traficul de persoane. Acestea,
precum și alte așteptări, sunt prezentate în Declarația Stericycle privind drepturile omului, disponibilă pe
site-ul Stericycle.com.
Protejarea activelor și a informațiilor confidențiale
Atunci când sunt dezvăluite informații confidențiale, acestea sunt considerate active ale Stericycle, iar
furnizorii trebuie să protejeze aceste informații împotriva accesului și divulgării neautorizate. Informațiile
confidențiale includ, dar nu se limitează la, secrete comerciale, informații financiare, planuri de
dezvoltare a produselor sau serviciilor ori informații personale și/sau corporative care nu sunt
disponibile public. În cazul în care devine necesară comunicarea informațiilor Stericycle către subfurnizori, Stericycle se așteaptă ca furnizorii să implementeze controale adecvate pentru a proteja
interesele de afaceri ale Stericycle.
Luați atitudine!
Stericycle încurajează furnizorii să ia atitudine dacă află despre o situație care încalcă sau pare să încalce
Codul de conduită al Stericycle sau prezentul Cod de conduită al furnizorilor. Furnizorii pot contacta
orice membru al conducerii Stericycle sau Biroul pentru etică și conformitate al Stericycle la adresa
ethicsandcompliance@stericycle.com dacă au întrebări sau nelămuriri și, de asemenea, pot face sesizări
anonime folosind Linia de asistență Stericycle pentru probleme de etică, în situațiile permise de lege.
Informații cu privire la depunerea unui raport, prin telefon sau online, pot fi găsite pe site-ul EthicsPoint
al Stericycle.
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