Etický kodex pro partnery společnosti
SoftwareONE
Cílem tohoto etického kodexu je zajistit, aby partneři vstupující do smluvního vztahu se SoftwareONE
pochopili právní a etické požadavky, kladené na partnery, kteří obchodují se SoftwareONE. Tento etický
kodex zároveň ilustruje hodnoty a standardy, které může partner při spolupráci se SoftwareONE očekávat.

Účel
Společnost SoftwareONE se zavazuje provozovat svoje podnikání v souladu s etikou, integritou a
dobrými mravy. Od svých partnerů naopak SoftwareONE očekává přijetí a následování stejných
principů a správných postupů. Tento etický kodex pro partnery společnosti SoftwareONE je určen
všem osobám, které mají obchodní vztah se SoftwareONE včetně, ale nikoli pouze, zákazníků,
poskytovatelů licencí softwaru, VARassist partnerů, subdodavatelů a dodavatelů.
Kromě dodržování všech příslušných zákonů, předpisů a norem ve všech zemích, ve kterých SoftwareONE
působí, musí všichni partneři SoftwareONE dodržovat tento etický kodex pro partnery SoftwareONE, a to i v
případě, že stanoví vyšší standard, než vyžadují národní zákony nebo předpisy.
Etický kodex pro partnery společnosti SotwareONE není vyčerpávající. Hlavním principem je, že se partneři
chovají jako odpovědní, čestní, spolehliví a zákony dodržující jednotlivci nebo firmy, přijímají odpovědnost za
své vlastní jednání a vždy se chovají eticky, bezúhonně a v souladu s dobrými mravy.

1.

Standardy práce

Partner bude podporovat a respektovat ochranu mezinárodně uznávaných lidských práv. Ujistí se, že se
nebude spolupodílet na porušování lidských práv. Pokud to dovolují všechny příslušné zákony, mohou všichni
jeho zaměstnanci svobodně vytvářet a vstupovat do odborových organizací nebo podobných externích
zastupitelských organizací a vyjednávat kolektivně. Partner nevyužije nucenou, závaznou nebo povinnou práci
a jeho zaměstnanci mohou opustit své zaměstnání v rámci přiměřené výpovědní lhůty, jak stanoví příslušné
právní předpisy nebo pracovní smlouvy. Partner nezaměstná žádnou osobu ve věku nižším, než je minimální
zákonem stanovený věk pro zaměstnání.

2.

Zabránění diskriminaci

Partner bude se všemi svými zaměstnanci jednat s respektem a důstojností. Partner zakáže tělesné tresty,
fyzické nebo slovní zneužívání či jiné nezákonné obtěžování a jakékoli hrozby nebo jiné formy zastrašování.
Rovněž se zakazuje jakákoli diskriminace založená na předpojatosti nebo předsudcích, jako je diskrimace na
základě rasy, barvy kůže, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu, těhotenství, rodičovského stavu,
náboženského vyznání, politických názorů, národnosti, etnického původu, sociálního původu, sociálního
statusu, domorodého statusu, zdravotního postižení, věku, členství v odborových organizacích či jiných
charakteristických znaků, chráněných podle příslušných místních zákonů.

3.

Protikorupční opatření

Partner odmítne a přísně zakáže jakoukoli formu vydírání a úplatkářství včetně nevhodných nabídek plateb
(vydaných nebo přijatých) nebo nabídek nevhodné zábavy pro své zákazníky, zaměstnance nebo dodavatele.
Partner nebude uplácet úředníky, klienty, obchodní partnery, dodavatele ani kohokoli jiného, ani nebude
podporovat přijímání nevhodných plateb nebo podněcovat tyto osoby k takovému chování za účelem získání
nespravedlivých výhod. Partner uznává, že učinění nebo přijetí příslibu nevhodné platby je považováno za
korupční jednání i v případě, že nakonec žádná platba neproběhne. Partner si je vědom, že nevhodná zábava
je rovněž formou úplatku.

4.

Ochrana životního prostředí

Partner se zavazuje omezovat nebo se zcela vyhnout produkci všech typů odpadů, včetně plýtvání vodou a
energií, zavedením vhodných ochranných opatření a recyklací, opětovným použitím nebo náhradou materiálů.

5.

Ochrana soukromí

Všichni zákazníci SoftwareONE, kteří komunikují s partnerem SoftwareONE, oprávněně očekávají, že
SoftwareONE i partner budou zodpovědně nakládat s jejich osobními údaji. Partner bude dodržovat veškeré
platné zákony o ochraně dat a osobních údajů a zajistí, aby byly veškeré osobní údaje získány správným
způsobem, bezpečně uchovávány a byly využívány pouze za těmi podnikatelskými účely, za kterými byly
získány. Partner uznává, že existují pravidla o zasílání osobních dat mezi určitými zeměmi a je si vědom, že se
tato omezení mohou vztahovat i na jeho činnost. Partner vytvoří veškeré nezbytné a vhodné procesy a zajistí,
že tyto procesy budou jeho zaměstnanci dodržovat, aby chránili důvěrné informace včetně ochrany údajů
pomocí hesel a podobných opatření.

6.

Důvěrnost

Důvěrné informace mohou zahrnovat obchodní tajemství, podnikatelské plány nebo výhledy, finanční údaje,
ceny a informace o zákaznících, nových produktech, smlouvách s dodavateli, vnitřní komunikaci, informace
týkající se soudních řízení apod. Partner nesmí zveřejňovat důvěrné informace společnosti SoftwareONE a
bude takové informace používat jen na základě potřeby znalosti nutné pro splnění svých smluvních závazků.
Partner se zavazuje vrátit nebo neprodleně zlikvidovat všechny takové důvěrné informace, jakmile je jeho
smluvní vztah se SoftwareONE ukončen. Závazek zachovat důvěrnost takových informací trvá i po ukončení
smluvního vztahu.

7.

Duševní vlastnictví

Partner uznává, že duševní vlastnictví společnosti SoftwareONE je důležitým aktivem. Je zavázán chránit
značky SoftwareONE, stejně jako značky klientů společnosti SoftwareONE.
SoftwareONE se na druhou stranu zavazuje chránit intelektuální vlastnictví partnera, a že bez souhlasu
partnera nebude šířit nebo měnit materiály chráněné jeho autorskými právy.

8.

Vedení záznamů a finanční bezúhonnost

Všechny záznamy a reporty informací partnera včetně účetních záznamů musí být správné a kompletní, musí
být vyhotoveny včas a musí přesně odrážet podmínky, operace a finanční výsledky obchodů, ke kterým se
vztahují. Partner uznává, že podléhá zákonům a předpisům, jakož i smluvním povinnostem, týkajícím se
uchovávání záznamů.

9.

Zákony na ochranu hospodářské soutěže

Partner dodržuje veškeré antimonopolní zákony a předpisy týkající se ochrany hospodářské soutěže, které
mají zabránit jednání poškozujícímu spravedlivou hospodářskou soutěž. Tyto zákony zahrnují zákaz dohod
nebo společného podnikání mezi konkurenty, a to jak výslovně, tak i implicitně, s účinkem či záměrem
stanovovat ceny, omezovat produkci, rozdělovat si trhy či jinak omezovat konkurenci. Kromě toho se partner
zdrží sdílení informací o cenách, výrobních kapacitách, marketingových plánech a souvisejících záležitostech s
konkurenty, jakož i určitých protisoutěžních praktik zahrnujících dodavatele nebo zákazníky, které mohou být
těmito zákony zakázány.

10.

V případě pochybností

Má-li partner nějaké pochybnosti, zdali je jeho jednání v souladu s etickým kodexem pro partnery
SoftwareONE, doporučujeme požádat o pomoc a ujasnění přímo SoftwareONE na adrese:
compliance.global@SoftwareONE.com.

