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Для чого
необхідний Кодекс
взаємодії з
постачальниками
Кернел?

Дотримання
закону

Ділова етика та
добропорядність

Кернел - найбільший в світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний
виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки, завдяки ефективному і дбайливому управлінню активами і ресурсами зі збереженням стійкої ділової репутації.
Дотримуючись корпоративного бачення і місії, поділяючи цінності і керівні принципи нашої Компанії, ми відповідально ставимося до ринкового лідерства та
нашого впливу на країну, людей та компанії, з якими працюємо.
Постачальники Кернел є невід’ємною частиною загального успіху Компанії.
Ми чесно ведемо бізнес з діловими партнерами, своєчасно реагуємо на звернення, несемо відповідальність за взяті на себе зобов’язання, професійно
ставимося до виконання договірних зобов’язань.
Забезпечуючи вищезазначене, ми вимагаємо від наших ділових партнерів,
включаючи постачальників, консультантів, брокерів, агентів, підрядників і третіх
осіб (далі - «Постачальник») у ході взаємодії поважати принципи і дотримуватися їх, ознайомившись із нашим Кодексом взаємодії з постачальниками (далі
- «Кодекс»).
Кернел забезпечує дотримання відповідного національного і міжнародного
законодавства в регіонах діяльності Компанії.
Кернел вимагає від своїх Постачальників безумовно дотримуватися принципів
законності і прозорості, не допускаючи будь-яких протизаконних/протиправних
дій, порушення встановлених норм.
Успіх Кернел заснований на відповідальності кожного співробітника за
результати своєї діяльності і дотриманні високих етичних стандартів,
принципів справедливості та доброчесності:






на робочому місці
в управлінні проектною діяльністю
у виробництві
у пропонуванні продукції, в торговельній та маркетингової діяльності
у зв’язках з громадськістю, ЗМІ та іншими зацікавленими сторонами

Відповідно до Корпоративного кодексу Компанії, Політики управління
конфліктом інтересів і протидії шахрайству і корупції ми:



жорстко припиняємо прояви корупції, хабарництва та шахрайства
всередині Компанії та у ході взаємодії з контрагентами
не приймаємо подарунків і не беремо участі в заходах, які можуть
вплинути на прийняття ділових рішень, протидіємо конфлікту інтересів,
що може призвести до фінансового і репутаційного збитку

Для Кернел добропорядність означає чесність, справедливість і конструктивний діалог у ході взаємодії із партнерами. Ми дотримуємося доброчесності у
всьому і вимагаємо того ж від своїх контрагентів.
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Чесне ведення
бізнесу

Достовірність і відкритість інформації - основа нашої діяльності. Ми проводимо
публічні тендери і аргументуємо свій вибір постачальників.
Кожен учасник тендеру має можливість повідомити Кернел про порушення
його прав, звернувшись на Гарячу лінію за номером 0-800-501-483 або за
адресою dovira@kernel.ua
Ми ставимося до всіх гідно і з повагою. Дотримуючись принципів чесності,
ми вимагаємо того ж і від наших постачальників.

Права людини
і ставлення до
персоналу

Кернел підтримує і вимагає від постачальників забезпечення справедливих
умов роботи для працівників:








рівні можливості та культурне різноманіття, засновані на наступних
факторах: стать і вік, обмежена працездатність, расова, національна та
етнічна приналежність, релігія і культура, політичні переконання, сексуальна орієнтація, соціальний статус
протидію неналежній корпоративній поведінці, яка демонструє приниження
людської гідності, дискримінацію, переслідування, знущання і насильство
дотримання норм і правил, встановлених трудовим законодавством
дотримання норм і правил охорони праці та промислової безпеки, забезпечення безпечного і сприятливого робочого середовища, яке не становить загрози для життя і здоров’я працівників
повну заборону на дитячу та примусову працю

Кожен працівник постачальника має можливість повідомити Кернел про
порушення його прав, звернувшись на Гарячу лінію

Охорона
навколишнього
середовища







Стійкість,
якість та клієнтоорієнтованість
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Кернел несе відповідальність за свою діяльність, пов’язану зі
впливом на навколишнє середовище.
Ми зацікавлені у співпраці з постачальниками, які поділяють
нашу філософію.
Ми вимагаємо, щоб наші постачальники докладали постійних зусиль
щодо мінімізації впливу на навколишнє середовище і підвищували рівень
екологічної культури своїх співробітників.
Постачальник Кернел зобов’язаний дотримуватися законів, положень і
стандартів у сфері охорони навколишнього середовища, а також застосовних санітарно-гігієнічних норми.

Кернел вимагає від своїх постачальників методів ведення бізнесу, які
забезпечують стійкі і ефективні бізнес-процеси, а також високі стандарти
забезпечення клієнтського сервісу.
Постачальники повинні надавати продукти і послуги, що відповідають
потребам клієнта, вимогам законодавства, якості і безпеки.
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Захист інформації,
персональних даних,
активів та інтересів
Компанії

Кернел гарантує і вимагає від своїх Постачальників гарантувати належний захист конфіденційної, інсайдерської інформації і персональних даних, дотримуватися вимог захисту інформації, активів та інтересів.
Кернел гарантує і вимагає від своїх Постачальників захищати і використовувати
персональні дані та конфіденційну інформацію лише належним чином. Сторони,
які отримали доступ до конфіденційної та інсайдерської інформації в процесі ділових відносин, не повинні ділитися цією інформацією з будь-ким.
Кернел дотримується і вимагає від своїх Постачальників дотримання чинного
законодавства щодо захисту даних, інформації та забезпечення безпеки, а також
застосовних правил, зокрема щодо персональних даних клієнтів, споживачів,
співробітників та акціонерів. Сторони зобов’язані виконувати всі вищевказані
вимоги у процесі збору, обробки, передачі або використання персональних даних.

Перевірка
відповідності
договору
постачання

Кернел залишає за собою право перевіряти, чи відповідають постачальники умовам договору постачання і Кодексу при наданні товарів, робіт і послуг.
Крім того, відповідно до Політики управління конфліктом інтересів і протидії
шахрайству та корупції, у разі появи ознак порушень, ми:




відмовляємо Постачальнику у розгляді комерційної/тендерної пропозиції
виключаємо чинного Постачальника зі списку постачальників,
з якими працює Компанія
розриваємо діючі договори з таким Постачальником і припиняємо подальшу співпрацю.

Ми впевнені, що Постачальник також дотримується найвищих стандартів ділової етики. У зв’язку з чим пропонуємо закріпити двосторонні засвідчення і гарантії спільної протидії шахрайству, хабарництву та корупції,
легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, дотримання режиму міжнародних
санкцій у процесі нашої співпраці шляхом внесення в договори Антикорупційного застереження, яке закріпить
взаємні зобов’язання в даному питанні.
З метою безперервної підтримки вищевказаних принципів в Компанії регламентовані Корпоративний кодекс і
відповідні Політики, впроваджено систему санкцій за прояви корупції як з боку співробітників, так і з боку наших
Партнерів.
Зазначені вище принципи роботи допоможуть нам у створенні, розвитку та підтримці ділових партнерських
відносин, що забезпечують взаємовигідне співробітництво.
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