Zásady správania dodávateľov Accenture

Zásady správania dodávateľov

Accenture si vyhradzuje právo na zmenu týchto zásad z času na čas, aby odrážali zmeny v obchodnej a regulačnej klíme

Zásady správania dodávateľov Accenture
Úvod
Počas našej snahy podávať vysoký výkon pre našich klientov, spoločnosť a akcionárov, Accenture sa zaväzuje k
dodržiavaniu najprísnejších etických a profesionálnych štandardov v súlade s našimi základnými hodnotami,
Kódexom obchodnej etiky spoločnosti Accenture a Ten Principles of the United Nations Global Compact (Dohody
desiatich princípov Spojených národov), kde je Accenture signatárom.
Vzťah medzi Accenture a jej dodávateľmi je dôležitou súčasťou pre dosahovanie vysokej výkonnosti v našom
podnikaní. Naše zásady správania dodávateľov Accenture, ktoré dopĺňajú náš kódex obchodnej etiky, nastavuje
štandardy a postupy, ktoré sú vyžadované od dodávateľov Accenture.
Accenture sa zaväzuje pomáhať svojim dodávateľom spĺňať tieto štandardy. Na oplátku, Accenture
očakáva, že dodávatelia uplatnia tieto štandardy u svojich dodávateľov.
Ďakujeme za vašu neustálu snahu a spoluprácu pri dodržiavaní našich zásad správania dodávateľov. Všetky
otázky ohľadom týchto zásad smerujte prosím na: procurement.support@accenture.com.
Kai Nowosel
Generálny riaditeľ pre obstarávanie
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Náhľad na naše zásady správania dodávateľov
Naše zásady správania dodávateľov sú postavené na štruktúre základných hodnôt Accenture: Stewardship
(Správcovstvo), Best People (Najlepší ľudia), Client Value Creation (Tvorba hodnoty pre klienta), One
Global Network (Jedna globálna sieť), Respect for the Individual (Rešpektovanie individuality) and
Integrity (Integrita). Naše základné hodnoty tvoria a definujú charakter našej spoločnosti. Smerujú naše
správanie a rozhodovanie. Každá základná hodnota je podporená akčnými vyhláseniami a špecifickým
správaním, očakávaným od našich dodávateľov.
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Stewardship (Správcovstvo)

1.1
1.2

Dodržiavaj všetky platné zákony o životnom prostredí
Znižuj negatívny dopad na životné prostredie

2

Best People (Najlepší ľudia)

2.1
2.2

Nediskriminuj v zamestnaní alebo pri prijímaní do zamestnania
Absolvuj školenia požadované Accenture
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Client Value Creation (Tvorba hodnoty pre klienta)

3.1
3.2
3.3

Dodávaj kvalitu v súlade s podmienkami zmlúv spoločnosti Accenture
Zadávaj presné návrhy a faktúry spoločnosti Accenture
Zaisti dostupnosť osobám s handicapom

4

One Global Network (Jedna globálna sieť)

4.1
4.2
4.3
4.4

Jednaj v súlade s platnými zákonmi o hospodárskej súťaži
Jednaj v súlade s medzinárodnou kontrolou obchodu
Jednaj v súlade so všetkými zákonmi proti praniu špinavých peňazí a finančných zákonmi proti
financovaniu terorizmu
Chráň súkromie osobných informácií
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Respect for the Individual (Rešpektovanie individuality)

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Správaj sa k ľudom s rešpektom a úctou
Umožni zamestnancom slobodu združovania a kolektívne vyjednávanie
Vyhni sa využívaniu, povzbudzovaniu alebo zapájaniu sa do nútenej práce, obchodovaniu s ľuďmi
alebo škodlivej detskej práce
Dodržiavaj všetky platné zákony o zamestnaní
Zabezpeč bezpečné a zdravé pracovné prostredie
Nezapájaj sa do nevhodného používania sociálnych médií
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Integrity (Integrita)

6.1
6.2

Neponúkaj nevhodné dary alebo zábavu zamestnancom Accenture alebo tretím stranám
Jednaj v súlade s všetkým protikorupčnými zákonmi, vrátane zákona USA o zahraničných
korupčných praktikách a zákona Veľkej Británie - zákon o úplatkoch 2010
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1.

Stewardship (Správcovstvo)

Dodávatelia Accenture si uvedomujú dopad na prírodné prostredie a usilujú sa minimalizovať svoj negatívny
dopad, aby chránili naše prírodné zdroje pre nasledujúce generácie. Prinajmenšom, dodávatelia Accenture
dodržiavajú všetky platné environmentálne zákony a nariadenia ako sú odpadové hospodárstvo a recyklácia.
1.1

Dodržiavaj všetky platné zákony o životnom prostredí

Dodávatelia Accenture jednajú v súlade s všetkými platnými environmentálnymi zákonmi, nariadeniami a
štandardmi.
1.2

Znižuj negatívny dopad na životné prostredie

Dodávatelia Accenture sa zaväzujú k zníženiu svojho negatívneho dopadu na životné prostredie a zabezpečia
viditeľnosť ich postupu v tomto záväzku. Podporujú vývoj a nasadenie technológií a postupov šetrných k životnému
prostrediu a zníženie negatívneho dopadu na životné prostredie v ich dodávateľskom reťazci.
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Best People (Najlepší ľudia)

Dodávatelia Accenture prilákajú a rozvíjajú najlepšie talenty pre svoje podnikanie bez ohľadu na individuálne
charakteristiky. Zabezpečia, že všetci ich zamestnanci absolvujú školenia vyžadované Accenture.
2.1

Nediskriminuj v zamestnaní alebo pri prijímaní do zamestnania

Dodávatelia Accenture nezaobchádzajú s ľudmi rôzne, alebo menej priaznivo vo vzťahu k akýmkoľvek prijímacím
alebo pracovným rozhodnutiam kvôli vlastnostiam, ktoré sa nevzťahujú k prínosom jednotlivca, schopností a
spôsobilostí, alebo podstatným požiadavkám zamestnania. Mnohé miestne zákony po celom svete zakazujú
diskrimináciu osôb na základe určitých charakteristík, vrátane diskriminácie na základe rasy, náboženstva, veku,
pohlavia, sexuálnej identity alebo prejavu, sexuálnej orientácii, národnosti, sociálneho alebo etnického pôvodu,
rodinného stavu, tehotenstva, zdravotného postihnutia , stavu HIV/AIDS, politickej príslušnosti alebo členstva v
odboroch. Dodávatelia Accenture jednaj[ v súlade so všetkými takými zákonmi proti diskriminácii. V niektorých
krajinách môžu miestne zákony požadovať, aby dodávatelia Accenture, alebo môže poskytnúť dodávateľom
Accenture právo na, ochranu alebo uprednostnenie určitej kategórie ľudí pri niektorých prijímaniach do
zamestnania alebo rozhodnutiach o zamestnaní. Dodávatelia Accenture jednajú v súlade so všetkými takými
zákonmi, ktoré prevládajú v príslušných právnych poriadkoch nad podmienkami v sekcii 2.1.
2.2

Absolvuj školenia požadované Accenture

Dodávatelia Accenture pomáhajú svojim zamestnancom jednať v súlade s našimi zásadami správania
dodávateľov tým, že zabezpečia, že zamestnanci dodávateľa absolvujú školenia dodané Accenture v prípade
potreby (napríklad pri interakcii s klientmi Accenture alebo ak majú mať prístup k údajom alebo zariadeniam
spravovaných klientmi Accenture alebo Accenture).
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Client Value Creation (Tvorba hodnoty pre klienta)

Dodávatelia Accenture poskytujú hodnotu za vynaložené peniaze a neustále sa usilujú o zlepšenie svojich
produktov a služieb.
3.1

Dodávaj kvalitu v súlade s podmienkami zmlúv spoločnosti Accenture

V nadväznosti na zadanie zákazky, dodávatelia Accenture jednajú v súlade so všetkými špecifikáciami,
požiadavkami a podmienkami. Nenahradia produkt alebo službu iným riešením, alebo využijú ostatých na plnenie
zmluvy s Accenture bez príslušného predchádzajúceho súhlasu.
3.2

Zadávaj presné návrhy a faktúry spoločnosti Accenture

Dodávatelia Accenture pripravujúci návrhy, ponuky alebo jednania o zmluvách pre Accenture a našich klientov
musia mať istotu, že všetky výroky, komunikácie a reprezentácie sú presné a pravdivé. Vedú presné
účtovníctvo a záznamy. Dodávatelia Accenture predložia presné faktúry a okamžite opravia akékoľvek chyby
a poskytnú Accenture primeraný prístup k relevantným obchodným záznamom a zamestnancom.
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3.3

Zaisti dostupnosť osobám s handicapom

Dodávatelia Accenture musia zabezpečiť, že potreby dostupnosti sú súčasťou ich vlastných procesov.
Dodávatelia Accenture, ktorí predávajú alebo licencujú hardvér, softvér, web, školenia a informačné
technológie alebo ponúkajú technologické riešenia v rámci svojich produktov a služieb, musia zabezpečiť, že
všetky produkty, softvér a/alebo služby, ktoré poskytuje Accenture, spĺňajú všetky relevantné štandardy
dostupnosti, okrem iného usmernení pre dostupnosť webového obsahu 2.0A (WCAG 2.0 AA) alebo akékoľvek
aktualizácie alebo revízie týchto pokynov.

4

One Global Network (Jedna globálna sieť)

Dodávatelia spoločnosti Accenture mobilizujú silu spájania naprieč organizačnými a geografickými hranicami pre
poskytovanie stabilne výnimočných produktov a služieb. Chápu a sú v súlade s právnymi predpismi, ktoré platia
pre ich podnikanie.
4.1

Jednaj v súlade s platnými zákonmi o hospodárskej súťaži

Dodávatelia Accenture jednajú v súlade so zákonmi o hospodárskej súťaži všade tam, kde podnikajú. Najmä,
dodávatelia Accenture chápu a jednajú v súlade so všetkými platnými zákonmi o hospodárskej súťaži, vrátane
tých, ktoré súvisia so spájaním a zdieľaním informácií s konkurenciou (či už prostredníctvom spoločných podnikov,
aliancií alebo inej obchodnej spolupráce).
4.2

Jednaj v súlade s medzinárodnou kontrolou obchodu

Dodávatelia Accenture, ktorí pracujú s Accenture cez štátne hranice rozumejú a jednajú v súlade s všetkými
príslušnými medzinárodnými kontrolami obchodu "(t.j. kontroly vývozu, ekonomické sankcie a zákony proti
bojkotu)".
4.3 Jednaj v súlade so všetkými zákonmi proti praniu špinavých peňazí a finančnými zákonmi proti
financovaniu terorizmu
Dodávatelia Accenture jednajú v súlade so všetkými zákonmi proti praniu špinavých peňazí a finančnými zákonmi
proti financovaniu terorizmu kdekoľvek podnikajú, a nezapájajú sa či nepomáhajú v týchto zločinoch tretím
stranám.
4.4

Chrániť súkromie osobných informácií

Dodávatelia Accenture chránia osobné súkromie a jednajú v súlade s platnými zákonmi o súkromí a ochrane
osobných údajov. Zabezpečujú dáta spoločnosti Accenture v súlade s poskytnutými zásadami Accenture proti
neoprávnenému prístupu a využitiu, a nepoužívajú osobné údaje Accenture pre svoje vlastné obchodné účely bez
predchádzajúceho povolenia. Dodávatelia Accenture uznávajú, že akékoľvek použitie, zdieľanie alebo
uchovávanie osobných údajov musí byť podporené alebo založené na základe súhlasu alebo na legitímnom,
presvedčivom obchodnom účele a prísne v súlade so zmluvnými podmienkami a podmienkami dohodnutými s
Accenture.
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Respect for the Individual (Rešpektovanie individuality)

Dodávatelia Accenture si vážia diverzitu, zabezpečia inkluzívne prostredie a jednajú s ľudmi s rešpektom a úctou.
5.1

Správaj sa k ľudom s rešpektom a úctou

Dodávatelia Accenture podporujú a rešpektujú medzinárodne uznávané ľudské práva, ako sú uvedené v
Medzinárodnej charte ľudských práv a zásad týkajúcich sa základných práv stanovených v Deklarácii
Medzinárodnej organizácie práce o základných princípoch a právach pri práci (odkazy na tieto dokumenty
sú uvedené v sekcii nižšie Dodatočné informácie).
V súlade s tým dodávatelia Accenture jednajú s ľuďmi s úctou a rešpektom, a udržiavajú ohľaduplné a
bezpečné pracovisko. Netolerujú fyzické násilie, hrozby, telesné tresty, psychický nátlak, slovné
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napádanie, neúctivé správanie, šikanovanie alebo obťažovanie akéhokoľvek druhu (či je alebo nie je
takéto obťažovanie zo zákona zakázané na základe chránených charakteristík).
5.2

Umožni zamestnancom slobodu združovania a kolektívne vyjednávanie

Dodávatelia Accenture uznávajú a rešpektujú právo svojich ľudí slobodne sa pripojiť alebo nepripojiť do
organizácie zamestnancov podľa vlastného výberu a vstupovania do vyjednávania kolektívnych zmlúv v
súlade so zákonom.
5.3 Vyhni sa využívaniu, povzbudzovaniu alebo zapájaniu sa do nútenej alebo povinnej práce, otroctva,
nevoľníctva, obchodovania s ľuďmi alebo detskej práce
Dodávatelia Accenture nevyužívajú, nepovzbudzujú a nezapájajú sa do obchodovania s ľudmi, otroctva,
nevoľníctva, nútenej, viazanej, povinnej, nevoľníckej alebo nedobrovoľnej práce. Zamestnanci dodávateľov
Accenture dobrovoľne súhlasia s podmienkami ich zamestnania bez nátlaku, a môžu slobodne ukončiť svoje
zamestnanie buď (i) okamžite a bez predchádzajúcej výpovednej lehoty, alebo (ii) s primeranou výpovednou
lehotou (požadované výpovedné lehoty sú vždy stanovené v pracovných zmluvách a líšia sa v závislosti od počtu
odpracovaných rokov zamestnanca a požiadaviek miestnych zákonov).
Okrem toho, kde je to povolené platnými miestnymi zákonmi o zamestnaní, dodávatelia Accenture si môžu naspať
získať od zamestnanca, ktorý ukončí svoj pracovný pomer v rámci stanoveného obdobia: (i) výdavky na školenia,
(ii) platby vykonané za účelom udržania, a (iii) nástupné bonusy alebo iné variabilné kompenzácie. Bez ohľadu na
toto, dodávatelia Accenture nevyžadujú od zamestnancov pracovať dlhšie ako je ich zmluvná výpovedná lehota,
aby si dodávateľ Accenture vrátil takéto náklady, platby či bonusy.
Dodávatelia Accenture nevyužívajú, nepovzbudzujú a nezapájajú sa do obchodovania s ľudmi. Okrem iného,
nebudú : ničiť, skrývať, zabavovať alebo inak odopierať prístup zamestnancov k dokumentom totožnosti alebo
imigračným dokumentom; účtovať pracovníkom náborové poplatky; zamestnávať náborových pracovníkov, ktorí
porušujú pracovnoprávne predpisy; zabezpečovať bývanie, ktorá nespĺňa zákony o bývaní alebo bezpečnostné
zákony; používať podvodné alebo zavádzajúce postupy pre prijímanie zamestnancov; alebo neposkytovať
písomné pracovné dokumenty, kde sa to požaduje, alebo poskytovať dokumenty v jazyku, ktorému ich pracovníci
nerozumejú.
Dodávatelia Accenture nevyužívajú, nepovzbudzujú a nezapájajú sa do detskej práce. Pod detskou prácou sa
rozumie práca, ktorá zbavuje deti ich detstva, ich potenciálu a ich dôstojnosti, a je škodlivá pre ich fyzický alebo
mentálny vývoj. Mnoho krajín má minimálny vek pre zamestnanie alebo prácu — Dodávatelia Accenture chápu a
rešpektujú tieto požiadavky. Nezamestnávajú ľudí pod vekom na ukončenie povinnej školskej dochádzky.
Dodávatelia Accenture môžu poskytovať učňovskú prax, alebo stáže a programy, ktoré v súlade s platnými zákonmi.
5.4

Dodržiavaj všetky platné zákony týkajúce sa zamestnania

Dodávatelia Accenture jednajú v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi o zamestnaní, vrátane tých
ohľadom pracovného času, nadčasov a minimálnych požiadaviek na mzdy. Okrem toho, spoločnosť Accenture
dôrazne odpo všetkým svojim dodávateľom ktorých zamestnanci poskytujú služby spoločnosti Accenture a/alebo
jej klientom, aby takýmto osobám vyplácali slušnú mzdu, ktorá bude vyššia ako zákonná požiadavka minimálnej
mzdy a vzali do úvahy relevantné skutočné náklady na život.
5.5

Zabezpeč bezpečné a zdravé pracovné prostredie

Dodávatelia Accenture sa zaväzujú k bezpečnosti a ochrane zdravia svojich ľudí a návštevníkov na svojich
pracoviskách. Dodávatelia Accenture jednajú v súlade so všetkými platnými zákonmi o ochrane zdravia a
bezpečnosti, poskytujú bezpečné a zdravé pracovné prostredie a prijímajú potrebné opatrenia na ochranu
každého pred pracovnými úrazmi a chorobami z povolania.
5.6

Nezapájaj sa do nevhodného používania sociálnych médií

Dodávatelia Accenture netolerujú neúctivé alebo neprofesionálne používanie sociálnych médií (či sa už také
použitie vzťahuje na Accenture, jej podnikanie, klientov, zamestnancov alebo obchodných partnerov), ako je
zverejňovanie obsahu, ktorý je urážlivý, škodlivý, obscénny, výhražný alebo zastrašujúci, alebo že obsahuje
etnické, náboženské, rodové iné hanlivé výroky v akejkoľvek správe či príspevku.
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6

Integrity (Integrita)

Dodávatelia Accenture chápu a jednajú v súlade so všetkými platnými zákonmi. Dodávatelia Accenture inšpirujú
dôveru tým, že prijímajú zodpovednosť, konajú eticky a podporujú čestnú a otvorenú diskusiu.
6.1

Neponúkaj nevhodné dary alebo zábavu zamestnancom Accenture alebo tretím stranám

Dodávatelia Accenture nedávajú úplatky, alebo iné nevhodné platby ani priamo, alebo prostredníctvom tretej
strany vo forme darov alebo zábavy pre zamestnancov spoločnosti Accenture, verejným činiteľom, komerčným
klientom, obchodným partnerom a iným tretím stranám; a zamestnanci dodávateľov Accenture neprijímajú dary
alebo zábavu od tretích strán, ktoré sú, alebo by mohli byť vnímané ako úplatky.
6.2 Jednaj v súlade s všetkým protikorupčnými zákonmi, vrátane zákona USA o zahraničných
korupčných praktikách a zákona Veľkej Británie - zákon o úplatkoch 2010
Accenture sa zaviazala podnikať čestne a eticky a má nulovú toleranciu voči korupcii alebo akejkoľvek inej
činnosti, ktorá porušuje protikorupčné zákony v akomkoľvek mieste kde podnikáme. Dodávatelia spoločnosti
Accenture v súlade so všetkými platnými protikorupčnými zákonmi a predpismi, vrátane zákona USA o
zahraničných korupčných praktikách a zákona Veľkej Británie - zákon o úplatkoch 2010.
V súvislosti s podnikaním s Accenture alebo menom Accenture, dodávatelia Accenture neposkytujú, nesľubujú,
nedávajú, nedopytujú alebo nebudú prijímať žiadne dary, úvery, poplatky, odmeny alebo iné výhody od akejkoľvek
osoby ako stimul; robiť niečo, čo je nepoctivé, nezákonné alebo porušením dôvery; pre získanie, udržanie alebo
priamy obchod; alebo na zabezpečenie akejkoľvek inej nepatričnej výhody. Podľa týchto zásad, nevhodné platby
zahŕňajú ponuky, sľuby, oprávnenia alebo platby čokoľvek hodnotného k urýchleniu rutinných činností vlády.
Dodávatelia Accenture musia zaviesť postupy zabezpečujúce, že ich zamestnanci a dodávatelia jednajú v
súlade s platnými protikorupčnými zákonmi a týmito zásadami.

Právo Accenture na audit v súvislosti s týmito zásadami správania
7.1 Accenture môže na svoje náklady auditovať súlad dodávateľa Accenture so zásadami správania vo vzťahu k
miestam, kde, alebo z ktorých sú tovar alebo služby poskytované Accenture. Tieto audity sa môžu vykonávať
počas bežnej pracovnej doby raz ročne, a Accenture poskytne písomné oznámenie o svojom úmysle vykonať
takýto audit minimálne 60 dní vopred. Accenture vykoná tieto audity, tak aby mali za následok minimálny dopad
na obchodné a personálne činnosti dodávateľa Accenture. Zamestnanci Accenture alebo nezávislí zástupcovia
(nesmie to byť konkurent dodávateľa Accenture) vykonajú pred auditom príslušné dohody o utajení.
7.2 Pre účely tohto auditu, dodávateľ Accenture poskytne zamestnancom Accenture a nezávislým zástupcom
primeraný prístup k relevantným informáciám o zásadách a postupoch dodávateľa Accenture. Primerané
náklady a výdavky dodávateľa Accenture môžu byť účtované Accenture, ak sú potrebné viac ako 2 človekodni
úsilia zo strany dodávateľa Accenture vo vzťahu k príslušnému auditu. Ak nie je písomne dohodnuté inak,
Accenture nemá nárok na audit iných dôverných informácií dodávateľa Accenture, vrátane: (a) informácií o
ďalších klientoch alebo obchodných partneroch dodávateľa Accenture; (b) nákladov alebo stanovení cien; (c)
interných zamestnaneckých prieskumov alebo výsledkov prieskumov; (d) demografických informácií
zamestnancov; (e) informácií o sťažnostiach alebo právnych nárokoch; (f) advokátskeho tajomstva pri
poradenstve; alebo (g) neverejných osobných údajov vzťahujúcich sa na zamestnancov (vrátane
individuálnych záznamov o školeniach). Accenture nemá nárok na rozhovor s náhodne vybraným
zamestnancom dodávateľa Accenture.
7.3 Accenture oznámi dodávateľovi Accenture, ak sú počas auditu identifikované nejaké sporné záležitosti, a
strany sa môžu dohodnúť na stretnutí a prerokovaní týchto sporných záležitostí.

Porušenia našich zásad správania dodávateľov alebo platných zákonov
8.1 Nedodržanie týchto zásad správania, alebo platných právnych predpisov oprávňuje Accenture, aby okamžite
ukončila štatút dodávateľa Accenture ako dodávateľa Accenture a/alebo zverejnila túto záležitosť príslušným
orgánom, regulátorom a/alebo orgánom presadzovania práva. Ak je to povolené platným zákonom,
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Accenture bude informovať dodávateľa Accenture o tejto veci a dá dodávateľovi Accenture primeranú
možnosť na vyjadrenie, predtým než Accenture zverejní vec príslušnému orgánu, regulátorovi alebo orgánom
presadzovania práva.
8.2 Dodávatelia Accenture podporujú kultúru transparentnosti v rámci svojej organizácie a dodávateľského reťazca,
a povzbudzujú zamestnancov, aby hovorili o sporných právnych a etických záležitostiach, a to ako
prostredníctvom komunikačných kanálov líniového riadenia a/alebo formálnych oznamovacích komunikačných
kanálov. Dodávatelia Accenture musia hlásiť podozrenia na porušenie týchto zásad dodávateľom Accenture
(alebo zo strany svojich zamestnancov, dodávateľov, subdodávateľov alebo dodávateľov). Dodávatelia
Accenture tiež musia oznámiť akýkoľvek konkrétny problém, ak sa dozvedia o finančných záležitostiach
Accenture, účtovných postupoch, otázok auditu, korupcie alebo podvodov, alebo akéhokoľvek správania
zamestnancov Accenture, ktoré je v rozpore so zásadami ustanovenými v tomto kódexe.
8.3 Takéto veci treba nahlásiť na Linku obchodnej etiky Accenture, kam môžete nahlásiť v dobrej viere vaše obavy
prostredníctvom webových stránok alebo získať telefónne číslo pre danú krajinu a pohovoriť si so zástupcom
spoločnosti 24 hodín denne, sedem dní v týždni: https://businessethicsline.com/accenture/. Použitie Linky
obchodnej etiky Accenture zostávate vo väčšine prípadov anonymné, iba v niektorých krajinách to vzhľadom k
miestnej zákonnej úprave nie je možné. Dodávatelia Accenture musia zakázať akúkoľvek odvetu voči
ktorémukoľvek zamestnancovi dodávateľa Accenture, ktorý: (1) predloží v dobrej viere spornú záležitosť
ohľadom porušenia zákona a/alebo akéhokoľvek porušenia týchto zásad správania; alebo (2) asistuje
Accenture, alebo orgánom presadzovania práva, poskytovaním informácií pre riešenie spornej záležitosti. V
týchto zásadách,"odplata" znamená nespravodlivé zaobchádzanie akéhokoľvek druhu, ktoré nasleduje po
predložení spornej záležitosti v dobrej viere (alebo akúkoľvek hrozbu takéhoto nespravodlivého
zaobchádzania).
8.4 Vždy v súlade s právami na zverejnenie Accenture v kapitole 8.1, Accenture pristupuje k všetkým podaniam
obvineniam vážne a prísne dôverne. V závislosti od povahy a okolnostiach daného podania, môže Accenture
usilovať o spoluprácu - v prípade, že je to vhodné - s dodávateľom Accenture a ďalšími dotknutými stranami,
aby bolo dosiahnuté riadne a včasné riešenie.
8.5 Okrem toho, dodávatelia Accenture v Spojených štátoch môžu hlásiť sporné záležitosti týkajúce sa
obchodovaniu s ľuďmi na Globálnu linku obchodu s ľuďmi na 1-844-888-FREE (3733) alebo na
help@befree.org.
Poznámka: Pre dodávateľov podporujúcich podnikanie Accenture s klientmi vlády Spojených štátov
môžu platiť dodatočné požiadavky, ako je uvedené v zásadách Accenture federálnej obchodnej etiky a
správania na adrese: https://www.accenture.com/us-en/company-ethics-code
Vezmite prosím na vedomie:
Accenture si vyhradzuje právo na zmenu týchto zásad z času na čas, aby odrážali zmeny v obchodnej a regulačnej
klíme

Kde hľadať ďalšie informácie a pomoc
Accenture kódex obchodnej etiky
Základné hodnoty Accenture
Dohoda Spojených národov Global Compact
Medzinárodná listina ľudských práv:
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
Vyhlásenie Medzinárodnej organizácie práce o základných princípoch a právach pri práci:
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
Ak máte otázky týkajúce sa našich zásad správania dodávateľa, obráťte sa na Accenture

ProcurementPlus.Risk@accenture.com
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Prístup k etického kódexu Accenture, týmto zásadám, politikám Accenture alebo školeniu Accenture nemožno
vykladať ako to, že zamestnanci dodávateľa sú zamestnancami Accenture; základné podmienky zamestnávania
zamestnancov sú naďalej vo výlučnej zodpovednosti a správe dodávateľa.
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