Codul de
conduită

Un cuvânt din partea Directorului General

Ce înseamnă
să fii un partener
de afaceri de încredere
În fiecare zi luăm decizii pentru a oferi
asistență persoanelor aflate în dificultate, iar încrederea deplină este
esențială. Acest Cod de conduită garantează faptul că ne desfășurăm
activitatea într-un mod care nu va
compromite încrederea partenerilor și a
clienților noștri.
Acest Cod de conduită global stabilește standardele și principiile etice
minime aplicabile tuturor angajaților și
partenerilor de afaceri. Acest Cod de
conduită servește ca ghid și referință
oricui are dileme, dubii sau preocupări.
Punând la dispoziție acest Cod de
conduită, le oferim tuturor un punct de
vedere comun privind modul în care ne
desfășurăm activitatea și modul în care
influențează acesta rolul fiecăruia.

Pe lângă utilizarea acestui Cod de
conduită ca ghid pentru desfășurarea
activității, îl vom folosi pentru a le da
un exemplu celorlalți și a raporta orice
preocupări sau încălcări ale Codului
de conduită imediat ce apar. Trebuie
să ne protejăm organizația asigurând
transparența și păstrând o cultură
etică ce face posibilă exprimarea liberă
a preocupărilor atunci când nu ne ridicăm la nivelul așteptărilor proprii și ale
comunităților noastre.
Fiecare are obligația de a acționa în
conformitate cu Codul de conduită.
Dacă avem incertitudini, avem datoria
să cerem îndrumări.
Jakob Riis
Președinte și Director General
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Sfera și
modul de aplicare
Acest Cod de conduită („Codul”) înlocuiește Codul de conduită anterior
pentru angajați și furnizori și va fi revizuit și actualizat periodic. Codul a fost
consolidat într-un singur Cod aplicabil tuturor angajaților Falck Group și
partenerilor de afaceri, inclusiv clienți,
furnizori, comercianți, agenți și orice alte
părți terțe cu care Falck colaborează în
baza unui contract.
Acest Cod reflectă principiile etice ce
reprezintă baza în temeiul căreia angajații noștri și partenerii noștri de afaceri
trebuie să își desfășoare activitatea.

Respectăm
toate legile aplicabile,
inclusiv FCPA (Legea din SUA
pentru interzicerea practicilor de corupție în relațiile cu
străinii) și Legea anti-mită

Suntem un exemplu
pentru ceilalți
prin onestitate
și corectitudine

din Regatul Unit și politicile și
procedurile Falck

Promovăm o
cultură a integrității
cu cel mai înalt standard
etic prin respect și
încredere
reciprocă

Nerespectarea acestui Cod
poate duce, printre altele, la
recalificare, la avertismenteverbale
și scrise,
la acțiuni disciplinare
care pot ajunge până la, și inclusiv,
concediere.
Dacă aveți dubii, consultați-vă
mai întâi cu managerul dvs. sau cu
Departamentul de Conformitate
Globală înainte de a lua o decizie sau
o măsură relevantă.

Ne asumăm responsabilitatea și
raportăm orice încălcări potențiale atunci
când luăm cunoștință
de ele
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Legi și
reglementări
Ne desfășurăm activitatea în conformitate cu toate legile și reglementările relevante din toate țările în care operăm.
În cazul în care acest Cod contravine
legislației locale și nu sunteți sigur cum
ar trebui să procedați, legislația are prioritate. Dacă aveți orice dubii privind
legislația aplicabilă, consultați-vă cu Departamentul de Conformitate Globală.
Ne desfășurăm activitatea în conformitate cu principiile inițiativei „Global
Compact” a ONU, respectându-le și
promovându-le prin implementarea de
politici care să asigure conformitatea
noastră cu acestea.
Ne așteptăm ca partenerii de afaceri
să respecte și să susțină toate legile
și reglementările aplicabile și astfel de
inițiative internaționale. Nu vom colabora cu părțile care nu împărtășesc principiile
noastre.
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Declarația de
„toleranță zero”
Ambiția pe termen lung a companiei
Falck este de a fi în avangarda practicilor etice de afaceri, luând măsuri
semnificative și imediate pentru a
ajunge la o astfel de poziție. Mai întâi,
conducerea Falck trebuie să dea tonul
pentru restul organizației prin înțelegerea și identificarea clară a conduitei
etice ca prioritate
nenegociabilă. În al doilea rând, toate
persoanele din cadrul Falck trebuie
să înțeleagă ce înseamnă respectarea strictă a Codului de conduită și că
aceasta reprezintă o
cerință absolută.

1.	La Falck, toți angajații trebuie să se
comporte etic și să consulte Codul de conduită pentru îndrumări
în ceea ce privește cele mai bune
practici etice.
2.	Falck nu tolerează comportamentul lipsit de etică sau încălcarea
Codului de conduită din partea
niciunui angajat.
3.	Toți angajații sunt responsabili să
finalizeze instruirea privind Codul
de conduită și să îl respecte în
permanență.
4.	Toți angajații trebuie să raporteze
managerului lor sau prin intermediul Falck Alert orice încălcări efective și/sau suspectate ale Codului
de conduită.

6. S
 e vor investiga suspiciunile de
încălcare, iar angajații implicați
trebuie tratați
într-o manieră corectă și obiectivă.
7.	Toți angajații implicați în investigații trebuie tratați în mod echitabil, indiferent de funcția sau
nivelul în cadrul Falck.
8.	Încălcarea Codului de conduită va
avea ca rezultat acțiuni disciplinare, cum ar fi recalificarea, avertismente, suspendare sau concediere.
9.	Încălcările intenționale ale Codului
de conduită vor avea ca rezultat
concedierea imediată.

Toate rapoartele privind încălcarea
Codului de conduită sau suspiciunile de
încălcare a acestuia
sunt supuse unei investigații independente și obiective, a cărei responsabilitate revine Departamentului
de Conformitate Globală. În cadrul
investigației, Departamentul de Conformitate Globală trebuie să respecte
metodologia standard aprobată de
Comitetul de audit și de Consiliul de
conducere al Falck. Departamentul
de Conformitate Globală recomandă
acțiunile disciplinarecorespunzătoare
după o investigație, inclusiv potențiala
transmitere cătreConsiliul de Integritate Falck pentru ca acesta să formuleze decizia finală.

10.	Două avertismente scrise vor avea
ca rezultat concedierea.

5.	Angajații care raportează încălcări
vor fi protejați împotriva represaliilor.
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Aplicarea acestui cod

Mită și corupție
Credem că integritatea și concurența
loială trebuie să se reflecte în toate
activitățile noastre. Nu tolerăm nicio
formă de mită și corupție directă sau indirectă din partea angajaților, agenților
sau oricăror alți parteneri de afaceri.

Ce așteptări avem de la dvs.?
• Nu oferiți, nu plătiți și nu acceptați
mită.
• Trebuie să refuzați orice plată către
funcționari publici care nu este impusă
de lege sau printr-un contract scris
existent.
• Acceptați sau oferiți cadouri numai în
conformitate cu acest Cod.
• Niciodată nu oferiți, nu plătiți și nu
acceptați niciun
comision nelegitim, nicio reducere și
niciun lucru de valoare pentru a obține
vreun avantaj comercial sau beneficiu
personal.
• Asigurați-vă întotdeauna că
toate tranzacțiile sunt transparente.
• Raportați orice dare de mită efectivă
sau suspectată sau orice
solicitare de mită managerului dvs.
sau prin intermediul Falck Alert.

Ar trebui să abordez un partener de afaceri dacă am aflat că a
fost implicat recent într-un caz de dare de mită?

Dacă aflați că un partener de afaceri a fost implicat într-un caz de
dare de mită, trebuie să semnalați
problema managerului dvs. sau
prin intermediul Falck Alert. Acțiunile partenerilor noștri de afaceri
se reflectă și asupra noastră.

Nu vom lua parte la activități
lipsite de etică sau ilegale. Falck
are responsabilitatea de a se asigura că toți partenerii săi de afaceri
respectă angajamentul său de a
desfășura operațiuni în mod etic.

Trebuie să plătesc o sumă în numerar la graniță atunci când
călătoresc în
interes de afaceri?
Solicitarea unor astfel de plăți
trebuie acceptată numai în cadrul
unei proceduri legale (de exemplu,
opțiunea de servicii accelerate) și în
baza unei chitanțe. Plățile în numerar făcute la graniță constituie
de obicei mită, prin urmare nu sunt
permise.

Plățile neoficiale de sume mici la
vamă nu sunt permise, cu excepția
cazului în care o persoană simte că
este în pericol iminent. Plata trebuie apoi raportată imediată managerului dvs. și echipei responsabile
cu Codul de conduită.
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Aplicarea acestui cod

Plăți
de facilitare
Plățile de facilitare sunt plăți sau cadouri de mică valoare (de exemplu,
țigări, alcool, parfum) oferite funcționarilor publici cu scopul de a beneficia de
sau accelera operațiuni guvernamentale
de rutină, la care
aveți oricum dreptul, fără a face
o astfel de plată, sau pentru a obține un
tratament preferențial ilegal.
Ce așteptări avem de la dvs.?
• În cazul în care un funcționar public
solicită o plată de facilitare, puteți
face plata numai dacă sănătatea
sau siguranța dvs. sau a unei alte
persoane este pusă în pericol. Apoi
trebuie să o raportați imediat Departamentului de Conformitate Globală
și să o înregistrați în evidența dvs.
financiară.
• Dacă primiți o solicitare de plată de
facilitare și nu există nicio amenințare
la adresa sănătății sau siguranței,
niciodată nu trebuie să faceți plata. În
cazul în care vi se solicită o plată:

Pot să plătesc o sumă mică dacă suntem presați de timp și
avem nevoie de o autorizație emisă de o autoritate publică
locală?

• Verificați legalitatea solicitării și
informați funcționarul public că
aceasta contravine Codului nostru,
• Informați-l că trebuie să îl contactați mai întâi pe managerul dvs.
sau Departamentul de Conformitate Globală pentru a obține aprobarea,
• Dacă funcționarul public insistă,
cereți o chitanță sau un alt document care face dovada plății
• Dacă nu vi se oferă o astfel de chitanță, cereți să discutați cu managerul sau supervizorul funcționarului,
• Înregistrați plățile în registrele de
contabilitate și
• Raportați în scris incidentul (fără
întârziere) managerului dvs. și
echipei responsabile cu Codul de
conduită.

Dacă există opțiunea de servicii
accelerate și se emite chitanță,
aceste plăți sunt permise, deoarece
nu sunt considerate plăți de facilitare. Toate tranzacțiile trebuie să
fie legitime și transparente.

Falck nu face plăți necuvenite și nu
oferă lucruri de valoare angajaților
guvernamentali sau altor funcționari publici pentru a accelera sau
garanta un proces.

Plățile de facilitare reprezintă o formă de dare de mită?

Suntem de acord cu faptul că
pot exista situații în care plățile de
facilitare sunt inevitabile, de exemplu, atunci când siguranța unei
persoane poate fi pusă în pericol. În
astfel de cazuri, trebuie să raportați întotdeauna plata.

Până la urmă, nu există nicio diferență de fond între darea de mită
și plățile de facilitare. Nu vom
adopta un comportament lipsit de
etică sau ilegal pentru a obține sau
a păstra operațiuni comerciale.
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Aplicarea acestui cod

Cadourile și
ospitalitatea
Ne angajăm să ne desfășurăm activitatea cu integritate și în conformitate
cu legile și reglementările anti-corupție
și anti-mită aplicabile.
Cadourile și ospitalitatea pot fi considerate o parte a modului de a face afaceri și a păstrării relațiilor comerciale,
însă trebuie limitate în măsura în care
este posibil.
Ce așteptări avem de la dvs.?
• Asigurați-vă că orice cadouri și ospitalități oferite sau primite au un scop
legitim de afaceri, au o valoare moderată și sunt rezonabile, proporționale
și adecvate relației respective în fiecare caz.
• Gândiți-vă bine la modul în care acțiunile noastre ar putea fi percepute de
ceilalți, luând în considerare frecvența,
tipul și scopul
cadoului și ospitalității oferite.
• Înregistrați cadourile și ospitalitatea cu
o valoare de 50 USD sau mai mare prin
intermediul aplicației Code of Conduct
(Cod de conduită) și asigurați-vă că
orice cadou și ospitalitate a cărui/cărei

•

•

•

•

•

valoare depășește 100 USD este aprobat/ă de managerul dvs.
Nu acceptați beneficii sau favoruri
personale, indiferent de natura acestora.
Cereți aprobarea managerului pentru
orice călătorie sau cazare oferită de
un terț.
Contactați echipa responsabilă cu
Codul de conduită cu privire la cadouri
și ospitalitate (indiferent de valoare)
dacă acestea sunt oferite funcționarilor publici.
Nu oferiți și nu acceptați niciodată
cadouri și ospitalitate în
perioade în care trebuie luate decizii
importante de afaceri.
Nu uitați că următoarele nu constituie
niciodată cadouri și ospitalitate acceptabile și trebuie refuzate: numerar
sau echivalente de numerar, servicii
personale, împrumuturi sau orice cadouri sau activități ilegale.

Atunci când oferim divertisment partenerilor de afaceri, trebuie să plătim pentru mâncare și băutură?

Putem invita partenerii de afaceri
la cină, dar vom fi atenți și discreți,
astfel încât consumația să fie
adecvată relației. Orice cheltuieli
trebuie înregistrate corespunzător
conform controalelor interne.

Falck nu va oferi ospitalitate nerezonabilă sau disproporțională.
Acest lucru este valabil mai ales în
perioadele de negociere, deoarece
acțiunile noastre în astfel de perioade ar putea fi
percepute ca stimulente pentru
obținerea unui contract.

La încheierea unui contract cu un client nou putem oferi un
cadou partenerului nostru de afaceri?

Oferirea cadourilor poate fi acceptabilă, dar trebuie să fim întotdeauna atenți la circumstanțe, la tipul
și scopul cadoului și să ne gândim
dacă acestea sunt adecvate.
Produsele Falck nu reprezintă un
cadou obligatoriu, dar sunt o idee
bună și potrivită.

Pentru a evita orice dubii,
următoarele nu sunt considerate
niciodată cadouri acceptabile: numerarul sau echivalentul de numerar, cadourile ilegale sau indecente,
evenimentele la care nu participă
ambele părți. Trebuie să ne gândim
întotdeauna cum percep ceilalți
acțiunile noastre.
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Aplicarea acestui cod

Conflictul de
interese
Trebuie să ne asigurăm că deciziile de
afaceri sunt luate în
interesul Falck și că nu compromitem
niciodată
integritatea companiei sau
încrederea partenerilor noștri de afaceri. Prin urmare, comunicăm cu promptitudine orice interes care ar putea fi
perceput
în mod obiectiv ca factor care ne afectează
procesul de luare a deciziilor.
Ce așteptări avem de la dvs.?
• Nu luați niciodată parte la activități
comerciale dacă acestea presupun un
interes financiar sau privat care creează un conflict cu responsabilitatea
dvs. sau cu deciziile dvs. de afaceri
legate de Falck.
• Trebuie să înregistrați orice conflict de
interese efective sau
percepute prin intermediul aplicației
Code of Conduct (Cod de conduită).
• Dreptul de proprietate asupra unei
companii sau interesul financiar într-o
companie care este client sau furnizor

al Falck trebuie evitate, cu excepția
cazului în care au fost dezvăluite managerului dvs. și aprobate de acesta.
• Nu acordați niciodată contracte și
nu acordați un tratament favorabil
unei companii în care dvs., un prieten
apropiat sau un membru al familiei
dețineți un interes.
• Nu angajați niciodată un prieten
sau membru al familiei, cu excepția
cazului în care acesta este cel mai
bine calificat candidat și relația este
dezvăluită către și aprobată de managerul dvs.
• Nu permiteți niciodată ca membri ai
familiei sau rude apropiate să aibă
relații de
subordonare directă sau
relații care presupun supravegherea,
evaluarea sau stabilirea remunerațiilor sau
a altor beneficii.

Gestionez de câțiva ani relația profesională cu furnizorul ales
de noi, există vreun conflict de interese?

Existența unei relații în sine nu
creează un conflict de interese,
dar conflictul poate apărea dacă
relația are potențialul
de a vă afecta capacitatea de a
acționa în
interesul companiei Falck.

Trebuie să vă asigurați că toate
procesele și controalele aplicabile
sunt aplicate corect, chiar și după o
relație lungă cu un anumit partener
de afaceri.

Trebuie să înregistrez întotdeauna un conflict de interese?

Conflictele de interese pot apărea
oricând și aveți permanent datoria să le raportați. Trebuie să
înregistrați întotdeauna un interes
personal prin intermediul aplicației
Code of Conduct (Cod de conduită), astfel încât Falck să-l poată
aborda înainte
ca acesta să devină un conflict.

Persoanele nu se pot baza pe
clauzele contractuale pentru
acoperirea obligației lor de a dezvălui conflictele de interese efective,
potențiale sau aparente. Dezvăluirea trebuie făcută oricând apare
un conflict.
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Aplicarea acestui cod

Frauda
La Falck, trebuie să ne comportăm cu
toții într-un mod etic și responsabil,
conform politicilor companiei și legilor și
reglementărilor aplicabile. Falck nu
tolerează nicio formă de fraudă, inclusiv
furt, delapidare, spălare de bani, finanțarea terorismului sau utilizarea necorespunzătoare a bunurilor companiei.

Putem ocoli controalele interne dacă un client se grăbește?

•

•
•

Ce așteptări avem de la dvs.?
• Trebuie să utilizați fondurile Falck numai pentru scopurile companiei.
• Toate cheltuielile și rambursările
efectuate cu carduri de credit trebuie
raportate și documentate cu exactitate.
• Rețineți că participarea la activități
frauduloase sau comiterea lor reprezintă o infracțiune penală gravă și, prin
urmare, ne afectează reputația.
• Delapidarea se referă la infracțiunea
penală de a reține sau deturna fonduri
în scopul conversiei lor.
• Nu acceptați și nu autorizați plăți fără

•

•

documentul justificativ corespunzător
sau fără factura justificativă corespunzătoare.
Trebuie să păstrați evidențe exacte ale
tuturor tranzacțiilor și să le mențineți
la zi.
Refuzați orice plăți în numerar sau
cecuri emise de un terț necunoscut.
Evitați orice tranzacții financiare
care ocolesc cerințele de înregistrare și
raportare.
Trebuie să evitați efectuarea de plăți
în țări în care Falck nu a beneficiat
de servicii, cu excepția cazului în care
acestea sunt documentate și transparente.
Evitați întotdeauna abaterile de la
procese, cum ar fi informațiile de
plată insuficiente, suspecte sau false.

Procesele și controalele interne ale
Falck trebuie întotdeauna respectate. Dacă nu există controale
interne sau procese interne, acest
lucru trebuie precizat și documentat înainte de a efectua o operațiune.

Activitățile de control intern nu pot
fi
ignorate numai pentru că un client
pune presiune pentru accelerarea
procesului. În plus, nu aveți dreptul
de a face astfel de promisiuni în
cazul în care acestea generează un
risc pentru afacere.

Pot utiliza cardurile companiei Falck în scopuri personale
dacă raportez acest lucru?

Cardurile companiei Falck au ca
unic scop acoperirea cheltuielilor
angajaților legate de serviciu (de
exemplu, cazarea și mesele într-o
deplasare în interes de serviciu).
Toate
declarațiile de cheltuieli trebuie
raportate cu exactitate.

Cardurile companiei nu trebuie
utilizate în scopuri personale, nici
măcar în timpul unei deplasări în
interes de afaceri.
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Aplicarea acestui cod

Respectarea legilor
privind concurența
Ne desfășurăm activitatea în deplină
conformitate cu legislația aplicabilă
antitrust și privind concurența. Ne
angajăm să asigurăm concurența echitabilă, deschisă și fără restricții și nu
acceptăm niciun fel de practică lipsită
de etică și niciun tip de comportament
anti-concurențial ilegal ca modalitate
de a obține sau de a beneficia în continuare de oportunități.
Ce așteptări avem de la dvs.?
• Nu încheiați niciodată acorduri cu concurența privind stabilirea sau fixarea
prețurilor în mod direct sau indirect.
• Nu acceptați niciodată să împărțiți
sau să alocați piețe și/sau clienți, inclusiv să conveniți asupra răspunsurilor la
licitații sau oferte, cu concurența.
• Nu colaborați niciodată cu alte
companii pentru a exclude concurența.
• Nu permiteți niciodată accesul unui
concurent sau unui reprezentant al
unui concurent la informații sensibile
din punct de vedere comercial, care ar
putea include informații despre prețuri, oferte curente, termeni și condiții,

cota de piață, costuri sau marje de
profit.
• Când participați la activități ale asociațiilor profesionale sau la alte interacțiuni cu concurența, nu adoptați
niciodată un comportament care
încalcă acest Cod.
Dacă un concurent intenționează să
adopte
un astfel de comportament,
exprimați-vă dezacordul și încheiați
discuția.
• Dacă ocupăm o poziție privilegiată pe
piață, nu acționați niciodată într-un
mod care ar putea fi
perceput drept abuz de poziție (de
exemplu, să vindeți produse sau servicii sub costul acestora sau să cereți
prețuri excesive)
și nu încălcați legile și reglementările
locale.

Pot să discut cu alte companii care nu sunt concurenții noștri
despre strategia noastră de stabilire a prețurilor?

Falck încurajează buna funcționare
a piețelor și nu participă la un comportament anti-concurențial.
Strategia de stabilire a prețurilor
conține
informații foarte sensibile
pe care nu le dezvăluim terților.

Nu facem publice strategiile de
stabilire a prețurilor niciunei companii care este în concurență cu
Falck. Transmiterea unor astfel de
informații sensibile concurenților
constituie comportament anti-concurențial care limitează
concurența loială.

Am nevoie de aprobare prealabilă pentru a participa la un eveniment al unei asociații profesionale?
Nu este obligatoriu să obțineți
aprobarea pentru a participa la un
eveniment al unei asociații profesionale, dar trebuie să respectați
acest Cod atunci când participați.
În cazul în care aveți dubii sau
preocupări, consultați-vă cu managerul dvs. sau cu echipa responsabilă cu Codul de conduită.

Falck nu va dezvălui informații
sensibile din punct de vedere concurențial concurenților sau reprezentanților acestora.
Informațiile despre concurență
trebuie obținute pe cale legală, de
exemplu,
din surse publice.
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Activele companiei și
protecția datelor
Cu toții avem responsabilitatea să
protejăm activele companiei, să utilizăm
în mod corespunzător echipamentele
și să ne asigurăm că datele cu caracter
personal sunt tratate și prelucrate
într-un mod legitim. Folosim activele
noastre – umane, financiare, fizice și
intelectuale – în mod eficient pentru a
dezvolta compania.
Ce așteptări avem de la dvs.?
• Utilizați activele companiei numai în
scopuri profesionale, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în alt mod.
• Nu căutați niciodată să obțineți câștiguri personale de pe urma utilizării,
vânzării, transferului sau altor moduri
de a dispune de activele companiei.
• Întotdeauna prețuiți timpul companiei și lucrați conștiincios pentru a vă
îndeplini obligațiile rolului.

• Asigurați-vă că nu transmiteți
nimănui informații confidențiale ale
companiei, cu excepția cazului în care
aveți o autorizare în acest sens.
• Asigurați-vă că felul în care folosiți
rețelele sociale și discursul public în
legătură cu Falck este
însoțit de respect, discernământ,
responsabilitate și loialitate față de
companie.
• Trebuie să tratați responsabil informațiile confidențiale și datele cu
caracter personal de la partenerii
de afaceri, respectând toate legile și
reglementările aplicabile privind protecția datelor.
• Nu dezvăluiți niciodată date cu caracter personal, cu excepția cazului în
care o faceți conform legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția
datelor și
într-un mod sigur.

Pot să discut chestiuni care privesc compania cu un coleg într-un mijloc de transport public?

Angajații trebuie să adopte un
comportament responsabil atunci
când discută în public chestiuni
care privesc compania. Asigurați-vă că nimeni nu ascultă atunci
când discutați în public chestiuni
care privesc compania, pentru a
fi sigur că nu dezvăluiți informații
confidențiale.

Este important să păstrați informațiile Falck confidențiale, în
interiorul companiei, și să nu le
transmiteți niciunui terți extern.
La nivel intern, informațiile trebuie
transmise numai în baza nevoii de
a le cunoaște.

Cum tratez în mod corect informațiile confidențiale și datele
cu caracter personal?

Falck oferă instruire și resurse,
astfel încât angajații săi să știe ce
controale trebuie să implementeze
pentru a se asigura că tratează
corect datele, de exemplu, politicile de păstrare de pe e-mail,
mărunțirea documentelor
confidențiale etc.

Acționăm responsabil atunci când
suntem în posesia unor astfel de
date asigurându-ne că am luat
măsuri ca să le protejăm. Nu lăsăm
informații sensibile la vedere în birou și nu lăsăm computerul deblocat
și nesupravegheat.
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Colaborarea cu
partenerii de afaceri
Suntem conștienți că acțiunile partenerilor noștri de afaceri se reflectă asupra
noastră. Prin urmare, Falck dorește o
relație etică și transparentă cu partenerii săi de afaceri și se așteaptă ca
aceștia să respecte toate legile și reglementările aplicabile și să se conformeze
principiilor prevăzute în Codul nostru.
Ce așteptări avem de la dvs.?
• Interacțiunile noastre cu
partenerii de afaceri trebuie să fie
transparente și deschise.
• Trebuie să vă asigurați că
partenerii de afaceri nu prejudiciază
reputația Falck.
• Asigurați-vă că partenerii de afaceri respectă acest Cod atunci când
acționează în numele nostru.
• Plătiți partenerilor de afaceri doar

•

•

•

•

o sumă proporțională cu serviciile
prestate.
Asigurați-vă că primim servicii autentice și profesionale din partea furnizorilor și agenților noștri.
Atunci când alegeți furnizori și
comercianți, nu permiteți ca deciziile
să vă fie influențate prin mită, comisioane nelegitime, cadouri, favoruri sau
divertisment.
Nu oferiți și nu acceptați cadouri și
ospitalitate ce contravin acestui Cod,
legislației aplicabile, inclusiv legilor și
reglementărilor locale.
Asigurați-vă că luați măsurile de
precauție adecvate în ceea ce privește
partenerii de afaceri înainte de contractare, în special cei deținuți sau
controlați de guvern, de un funcționar
public sau de membri apropiați ai
familiei dvs.

Cum se reflectă conduita unui partener de afaceri asupra
reputației noastre?

Comportamentul unui partener de
afaceri se reflectă asupra noastră
dacă nu respectă acest Cod sau
legislația aplicabilă. Prin urmare,
trebuie să ne asigurăm că interacțiunile noastre cu partenerii de
afaceri sunt transparente și legitime.

Nu vom încheia acorduri cu
partenerii de afaceri care nu
împărtășesc și nu susțin principiile
noastre sau acest Cod. Prin urmare, nu vom permite ca deciziile
noastre să fie influențate de stimulente ilegale sau lipsite de etică.

Furnizorii noștri trebuie să respecte clauzele de conformitate?

Ne așteptăm ca furnizorii să respecte Codul nostru, politicile
aferente și principiile noastre etice.
Furnizorii direcți au responsabilitatea de a se asigura că toți furnizorii secundari adoptă o conduită
profesională echivalentă într-un
grad înalt.

Furnizorii direcți trebuie să-și verifice furnizorii secundari și să trimită companiei Falck,
la cerere, rezultatul verificării.
Dacă este cazul, Falck
are dreptul de a refuza furnizori
secundari.
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Drepturile omului
Falck respectă toate legile și reglementările relevante privind protecția și
promovarea drepturilor omului la nivel
internațional
și la locul de muncă. Ne instruim angajații cu privire la drepturile omului, le
respectăm libertatea de asociere și le
recunoaștem dreptul de a alege să fie
membri ai unui sindicat sau ai unui alt
grup de negociere colectivă.

Ce așteptări avem de la dvs.?
• Să luați parte la clădirea unei culturi
care susține și respectă drepturile
omului.
• Să respectați legile și reglementările
privind condițiile de muncă, să vă
asigurați că angajații și alți lucrători
sunt recompensați corect, au suficiente pauze și sunt angajați în mod
voluntar, adică exclusiv prin propria lor
voință liber exprimată.
• Respectați legile și reglementările
privind dreptul persoanelor de a se
alătura sindicatelor sau altor grupuri
de negociere colectivă.
• Raportați dacă vă confruntați cu
vreo formă de posibilă încălcare a
drepturilor omului. Contactați cel mai
apropiat manager, echipa locală de
conducere sau utilizați Falck Alert.

Cum mi se aplică drepturile omului la locul de muncă?

La Falck respectăm toate legile și
reglementările relevante și efectuăm cursuri de instruire și proceduri de integrare a noilor angajați
pentru a crea o cultură a conformității care respectă protecția
drepturilor omului.

Obiectivul nostru este să reducem
și să eliminăm orice impact negativ
asupra drepturilor omului din organizația noastră și din lanțul nostru
de aprovizionare. Îl realizăm prin
luarea măsurilor de precauție adecvate în toate activitățile noastre.

Angajații Falck au voie să devină membri ai unui sindicat?

Angajații au dreptul de a forma
și de a se alătura în mod liber
sindicatelor sau altor grupuri de
negociere colectivă dorite, conform
legilor și reglementărilor naționale
și locale aplicabile.

Participarea la un acord de muncă
în sindicat sau de negociere colectivă nu va atrage consecințe
negative asupra angajaților care
aleg să facă acest lucru. Orice activități de represalii pot fi raportate de către angajați conducerii
sau prin sistemul de semnalare a
neregulilor, Falck Alert.
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Sănătatea
și siguranța în muncă
Mergem la lucru în fiecare zi cu promisiunea de a fi prezenți atunci când aveți
nevoie de noi. Iubim ceea ce facem și
suntem mândri că facem o diferență.
Dorim să ne clădim baza solidă a angajamentului nostru de a ne păsa și de a
deveni o organizație în care sănătatea
și siguranța sunt profund integrate în
cultura noastră.

•

•
Ce așteptări avem de la dvs.?
• Să luați toate măsurile de precauție
adecvate pentru a garanta siguranța
dvs.
și a celor din jur.
• Să promovați un mediu de lucru sănătos și sigur.
• Să vă asigurați că dvs. și ceilalți v-ați

•

•

familiarizat cu politicile și procedurile
noastre privind sănătatea și siguranța
și că știți cum ne afectează acestea
activitatea.
Să folosiți echipamentul
individual de protecție potrivit atunci
când este
necesar și în conformitate
cu procedurile corespunzătoare.
Să nu faceți niciodată compromisuri
privind
sănătatea și siguranța și să raportați
orice preocupări managerului dvs.
Să comunicați noile oportunități și
schimbări ale rutinei dvs.
de lucru zilnice managerului dvs.
pentru a îmbunătăți practicile pentru
sănătate și siguranță.
Să nu consumați și să nu vă aflați
niciodată
sub influența alcoolului sau drogurilor
la locul de muncă.

Putem urma rutina altor persoane în locul procedurilor de instruire periodică?

Vă asigurăm instruirea
în conformitate cu standardele
juridice și interne pentru a vă duce
sarcinile la bun sfârșit în siguranță.
Vă încurajăm să vorbiți deschis
atunci când considerați că nu respectăm aceste standarde.

Admitem că buna gestionare a
sănătății
și siguranței oferă o contribuție
importantă la succesul nostru.
Trebuie să respectăm instrucțiunile interne fără a avea o abordare
diferită, chiar dacă pare mai rapidă
sau mai ușoară.

Am observat că un coleg nu respectă procedura standard; ar
trebui să raportez acest comportament?

Procedurile noastre sunt implementate pentru a ne asigura că
nu vă răniți la locul de muncă și că
nu riscați să răniți alte persoane.
Trebuie să creșteți gradul de conștientizare și să comunicați orice
situații sau comportamente nesigure managerului dvs., colegilor sau
responsabilului cu siguranța.

Este strict interzis să vă aflați sub
influența alcoolului sau drogurilor
la locul de muncă. Dacă observați
un comportament care nu respectă
standardele și procedurile noastre,
trebuie să îl raportați întotdeauna
folosind Falck Alert.
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Mediul înconjurător
La Falck, dorim să reducem pe cât
posibil orice impact negativ pe care l-ar
putea avea activitățile noastre asupra
mediului. Ne așteptăm ca angajații
noștri și partenerii noștri de afaceri să
aibă o abordare precaută față de mediu
și să ia măsuri pentru a lucra într-un
mod sustenabil.

Ce așteptări avem de la dvs.?
• Să respectați reglementările autorităților naționale și locale privind
mediul înconjurător și locul de muncă.
• Să depuneți continuu eforturi pentru a avea un impact negativ cât mai
mic asupra mediului atunci când luați
decizii de afaceri.
• Să asigurați utilizarea eficientă a
resurselor Falck și să contribuiți la
obiectivele de eficiență energetică
și de economisire a energiei, inclusiv
reducerea consumului de apă și de
resurse naturale, a deșeurilor și a emisiilor de carbon.
• Să încurajați partenerii de afaceri să
adopte o atitudine responsabilă față
de mediu și să respecte legile și reglementările privitoare la mediu aplicabile.

Cum putem ține seama de mediu
în activitatea noastră de zi cu zi?

Atunci când luăm o decizie, ne
gândim la impactul acesteia asupra mediului.Încurajând persoanele
să folosească resursele, combustibilul și electricitatea în mod sustenabil,
creăm un mediu de lucru preocupat de mediul înconjurător.

Ne așteptăm ca partenerii noștri
de afaceri să implementeze controale de mediu în produsele lor și
împreună cu subcontractanții. Ne
vom asigura că activitățile noastre
nu aduc pagube inutile mediului.
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Investițiile
sociale
Investițiile sociale sunt definite ca fiind
contribuții caritabile, necomerciale, sub
formă de fonduri, produse sau servicii.
Pentru a-și maximiza impactul, Falck se
va axa pe activitățile de investiții sociale
care au o legătură evidentă cu activitatea sa.

Putem face donații caritabile către
orice organizație recunoscută?

Ce așteptări avem de la dvs.?
• Să înțelegeți că investițiile sociale,
cum ar fi instruirea pentru acordarea primului ajutor înainte de sosirea
echipei medicale
la fața locului, rămân obiectivul nostru
principal, deoarece sunt strâns legate
de activitatea noastră.
• Să evitați conflictele de interese atunci când
luați decizii privind investițiile sociale.
• Investițiile sociale trebuie aprobate de
membrii corespunzători ai conducerii
în baza documentației.
• Investițiile sociale trebuie precedate de
verificări adecvate ale beneficiarilor
vizați.
• Să evitați efectuarea de sau implicarea în investiții politice.

Donațiile către organizații caritabile bine cunoscute sunt acceptabile atât timp cât sunt făcute în
mod responsabil și transparent și
respectă Politica privind investițiile
sociale.

Falck nu face donații fără verificarea adecvată prealabilă și aprobarea conducerii. În plus, investițiile
sociale
în persoane fizice nu sunt permise.

Toate investițiile sociale trebuie aprobate de
conducerea executivă?

Pentru a ne asigura că investițiile
noastre sociale sunt transparente,
legitime și conforme cu Politica,
acestea trebuie precedate de
aprobarea în scris a membrilor
corespunzători ai conducerii, împreună cu o documentare
corectă.

Fondurile Falck nu vor fi utilizate
pentru a face o donație solicitată
sau sugerată de un funcționar
public. Toate investițiile noastre
trebuie să respecte Politica privind investițiile sociale și să aibă o
legătură evidentă cu activitatea
noastră.
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Diversitatea și
incluziunea
Falck se dedică unei definiții vaste a
diversității, acoperind atât diferențe
vizibile cât și invizibile. Aici sunt incluse
sexul, etnia, naționalitatea, abilitatea
fizică, aspectul fizic, sexualitatea, religia, vârsta, starea civilă, clasa, educația
și sănătatea mentală. Ne străduim să
cultivăm o cultură care să-i includă pe
toți, pe cei cu diferențe vizibile sau ascunse, dar și cu
diverse origini și mentalități.

Ce așteptări avem de la dvs.?
• Să contribuiți la o cultură care să îi
includă pe toți și la un mediu de lucru în
care fiecare se simte apreciat, liber și
responsabilizat
• Să depuneți toate eforturile pentru a
lua decizii obiective cu privire la recrutare, promoții, compensații și concedieri.
• Să îi tratați pe ceilalți cu respect și să
nu participați niciodată la niciun fel de
acte de hărțuire
• Să nu discriminați niciodată în funcție
de sex, etnie, rasă, religie, vârstă, orientare sexuală, statut parental, stare
civilă etc.
• Să luați atitudine dacă întâmpinați o
posibilă conduită necorespunzătoare.
Contactați cel mai apropiat manager,
echipa locală de conducere sau folosiți
Falck Alert, când este cazul

Cum asigur un tratament echitabil pentru toți?

Mentalitatea noastră se bazează
pe modul în care vedem lumea, iar
acest lucru diferă de la o persoană
la alta. Să reducem la minimum
impactul prejudecăților inconștiente înseamnă să aplicăm criterii
relevante și obiective atunci când
luați decizii privind, de exemplu, angajarea, promovările și salarizarea.

Nu discriminăm pe baza sexului,
rasei, orientării sexuale, religiei etc.
Nu cereți și nu includeți niciodată
aceste date personale atunci când
examinați candidaturile sau când
efectuați interviuri.

Cum contribui la o cultură a incluziunii?

La Falck, crearea unei culturi care
să îi includă pe toți este o responsabilitate comună a tuturor angajaților. Vorbiți deschis despre modul
în care comunicați, despre ce limbă
folosiți și despre mediul dvs. de
lucru pentru a le aduce în discuție
și pentru a înlătura prejudecățile.
Luați atitudine dacă observați ceva
în neregulă!

Nu participăm și nu acceptăm
pasiv niciun tip de hărțuire, incluzând comportamentul verbal sau
fizic, nedorit, necorespunzător și
ofensiv.
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Falck Alert
Încurajăm angajații să își exprime
preocupările cu privire la nereguli sau
acțiuni inadecvate care au fost deja
comise, care este probabil să fie comise
în viitor, ori cu privire la acțiunile care
încalcă legile și reglementările aplicabile,
acest Cod sau procedurile interne la
www.falck.whistleblowernetwork.net.

Trebuie să raportez orice comportament lipsit de etică atunci
când observ așa ceva?
Ce așteptări avem de la dvs.?
• Falck Alert este un sistem internațional de semnalare a neregulilor ce poate
fi folosit în 5 limbi diferite, non-stop.
• Puteți exprima orice preocupare prin
mijloacele disponibile (managerul
local, Departamentul de Resurse
Umane, Departamentul de Conformitate Globală) sau folosind Falck Alert.
• Rapoartele pot fi făcute online la falck.whistleblowernetwork.net.
Sistemul garantează anonimatul.
• Toate datele vor fi prelucrate în
condițiile unui grad înalt de securitate.
Datele sunt șterse odată ce nu mai
sunt necesare.
• Persoanele care raportează vor fi
protejate împotriva represaliilor.
• Dacă depuneți o plângere, îi dați companiei Falck ocazia de a gestiona în
mod direct problema. În cazul în care
nu raportați un posibil comportament
inadecvat, situația se poate agrava și
ne putem pierde încrederea în dvs.

Falck încurajează toți angajații să
raporteze cu bună-credință orice
preocupări și informații despre
acțiuni inadecvate. Printre altele,
acestea pot include: activități
ilegale, fraudă, mită sau corupție,
încălcarea politicilor interne.

Nu trebuie să ignorați comportamentul lipsit de etică sau ilegal
suspectat sau real, ci trebuie să
apelați la mijloacele de raportare
dacă este cazul. Falck Alert nu
trebuie utilizat pentru plângeri
obișnuite privind contractul de
muncă sau pentru probleme practice.

Raportarea prin Falck Alert este disponibilă doar pentru anumiți angajați?
Raportarea prin Falck Alert este
disponibilă tuturor angajaților,
oricând, online sau folosind Falck
Alert. Raportarea poate fi anonimă
pentru cei care preferă acest lucru.

Raportările trebuie să fie făcute
doar cu bună-credință, fără intenții
răuvoitoare. Angajații despre care
se constată că raportează cu rea
credință vor fi supuși măsurilor
disciplinare.
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Rolul dvs.
Codul nu poate aborda fiecare situație cu care vă veți
confrunta în activitatea noastră, deoarece vor apărea
mereu domenii emergente, incertitudini juridice și de
reglementare, riscuri și provocări. În orice caz, printre
responsabilitățile dvs. se numără:
• Citirea, înțelegerea și respectarea
Codului și a politicilor aferente
• Exprimarea promptă a tuturor preocupărilor prin mijloacele puse la dispoziție
• Identificarea situațiilor în care trebuie să cereți îndrumări sau
mai multe ore de instruire
• Evitarea oricăror practici care pot duce
la conduită ilegală sau la
prejudicierea reputației Falck
• În cazul oricărei decizii sau acțiuni,
puneți-vă mai întâi aceste întrebări:
Este legal?
 Respectă Codul și
politicile noastre?
 V-ați simți în largul dvs. dacă presa ar afla
acest lucru?
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Definiții
Partenerii de afaceri
Partenerii de afaceri reprezintă orice
entitate comercială sau persoană cu
care Falck colaborează în baza unui
contract. Printre altele, aceștia includ
clienți, furnizori, agenți etc.
Informații despre companie
sensibile din punct de vedere comercial
Informațiile despre companie sensibile din punct de vedere comercial
sunt orice informații care, dacă sunt
dezvăluite, ar putea influența interesele comerciale ale Falck sau ar putea
crea prejudicii economice. Printre
altele, acestea pot include strategii
de stabilire a prețurilor, secrete
comerciale, marje de profit, clauze
contractuale etc.
Activele companiei
Activele companiei înseamnă toate
resursele Falck, corporale și necorporale. Printre exemple se numără
fondurile Falck, sistemele software,
infomațiile confidențiale ale companiei, inventarele, computerele, clădirile
etc.
Conflictul de interese
Conflictul de interese apare atunci

când interesele private sau personale ale unei persoane sau părți intră
în conflict cu interesele Falck și cu
capacitatea acelei persoane sau părți
de a acționa în interesul Falck. Interesele private sau personale pot include
orice legătură apropiată cu o altă
persoană sau parte, cum ar fi relațiile
de rudenie sau prietenie, precum și
interesele comerciale sau financiare,
cum ar fi participațiile deținute la
compania unei alte părți.
Frauda
Frauda este un act deliberat de inducere în eroare cu scopul de a obține
câștiguri financiare sau personale sau
de a priva o altă persoană sau parte
de bunurile sale de valoare.
Cadourile și ospitalitatea
În contextul acestui Cod, cadourile și
ospitalitatea înseamnă
orice beneficiu în natură oferit pentru
a obține
un avantaj comercial fără a primiun
beneficiu la schimb. Beneficiul
oferit poate fi orice lucru tangibil
și orice beneficii personale, cum ar fi
o invitație făcută unui furnizor de a
petrece timp în casa dvs. de vacanță.

Printre altele, cadourile și ospitalitatea includ divertisment, cine și
cazare.
Comisionul nelegitim
Comisionul nelegitim este o formă de
mită negociată în care o persoană
sau o parte primește un comision în
schimbul serviciilor prestate.
Spălarea de bani
Spălarea de bani este un tip de tranzacție sau o serie de tranzacții folosite pentru a ascunde originea reală
a unor bani obținuți în mod ilegal,
pentru ca aceștia să pară legitimi.
Funcționarii publici
(a)	Orice funcționar, director, responsabil sau altă persoană
angajată în orice funcție
i)	la orice nivel al guvernului sau
administrației național(e),
regional(e) sau local(e) (de exemplu, angajați ai autorităților
vamale și de imigrație),
ii)	de orice entitate deținută,
gestionată sau controlată altfel de orice guvern sau partid
politic,
iii)	din orice organizație inter-

națională publică, cum ar fi
Națiunile Unite sau Uniunea
Europeană, inclusiv orice
departament sau agenție a
acestora,

(b)	orice candidat, responsabil sau
altă persoană angajată de un
partid politic, sau
(c)	orice persoană care acționează cu
titlu oficial pentru sau în numele
oricărei persoane sau organizații
menționate la punctul (a) sau (b)
Finanțarea terorismului
Finanțarea terorismului se referă la
furnizarea sau colectarea de fonduri,
prin orice mijloace, direct sau indirect,
cu intenția ca acestea să fie utilizate
sau pe baza cunoștințelor că acestea
urmează să fie utilizeze, în întregime
sau parțial, pentru a realiza acte de
terorism, astfel cum sunt definite de
legislația în vigoare.
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