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Kodeks postępowania DOMO

“Chcemy, aby DOMO było miejscem
przyjaznym dla naszych klientów,
które zachęca ich do ponownego
skorzystania z naszej oferty, a
także miejscem, w którym panuje
koleżeńska atmosfera pracy. ”

Szanowni Państwo,
Nasz dociekliwy umysł, postawa kierowna ciekawością i duch troski są
dopełnione przez kulturę zgodności prawnej oraz silny nacisk na szacunek
i wysokie standardy zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska (HSE).
Każdy w DOMO Chemicals jest odpowiedzialny za etyczne i bezpieczne
działanie w naszym biznesie. Zostało to zakotwiczone w naszych czterech
wartościach korporacyjnych:

Ciekawość, Troska, Szacunek i Odpowiedzialność.
Naszą wizją jest wnoszenie pozytywnego wkładu do społeczeństwa
poprzez tworzenie wartości dla wszystkich naszych interesariuszy. Nasza
misja, #caring is our formula, polega na opracowywaniu rozwiązań
poliamidowych, które przyczyniają się do zmiany świata na lepsze, w
sposób zrównoważony. Nasze wartości, wizja i misja tworzą historię DOMO,
która ostatecznie prowadzi nas do osiągnięcia naszych ambicji i celów.
Historia DOMO kształtuje naszą tożsamość i sprawia, że marka DOMO jest
silna i wyjątkowa.
Jako globalna organizacja, traktujemy naszą historię DOMO i
odpowiedzialność, która się z nią wiąże, bardzo poważnie: dążymy
do przejrzystości, różnorodności i uczciwości w działaniu. Staramy się
być zawsze w zgodzie z prawem i zewnętrznymi wymogami krajów, w
których działamy. Zgodność z przepisami ma sens biznesowy, dlatego
zdefiniowaliśmy procedury i procesy wspierające naszą kulturę zgodności
prawnej, a także posiadamy wytyczne, prowadzimy konsultacje i
wykorzystujemy odpowiednie kanały komunikacji do omawiania sytuacji,
jeśli nie spełniają one naszych wysokich standardów.
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Kodeks Postępowania DOMO Chemicals ucieleśnia nasze standardy,
zasady i zachowania, które są fundamentalne dla skutecznego i
etycznego działania naszej firmy. Jest to jasny, praktyczny dokument,
który publikujemy jako nasz wewnętrzny i zewnętrzny kompas. Kodeks
postępowania stanowi podstawę naszych relacji ze współpracownikami,
partnerami biznesowymi, społecznościami lokalnymi i całym
społeczeństwem. Zawarte w nim wytyczne stanowią podstawę naszych
indywidualnych i organizacyjnych zachowań oraz podejmowanych przez
nas decyzji.
Nasz Kodeks Postępowania obowiązuje wszystkich: począwszy ode mnie,
poprzez nasz Komitet Wykonawczy (ExCom), nasz zespół kierowniczy, aż
po naszych pracowników oraz każdego, kto bezpośrednio lub pośrednio
współpracuje z naszą organizacją. Wyznaczamy sobie najwyższe
standardy w zakresie orientacji na klienta, innowacyjności, współpracy
pomiędzy zespołami oraz naszych wyników. Towarzyszą temu równie
wysokie standardy zachowania zawodowego i etycznego. Niezależnie
od naszych indywidualnych ról, miejsca w hierarchii oraz lokalizacji
geograficznej w DOMO Chemicals, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za
przestrzeganie tych standardów. Są one nienegocjowalne i nigdy nie
pójdziemy na kompromis w tej kwestii. Stanowią one naszą licencję na
prowadzenie działalności.
Proszę o poświęcenie czasu na zapoznanie się z niniejszym dokumentem.
Należy dzielic się nim ze współpracownikami i przedyskutować. Wdrożenie
naszego Kodeksu Postępowania tworzy środowisko włączenia społecznego,
pozwala na najlepsze wykorzystanie czasu i talentów wszystkich
pracowników, buduje wzajemne zaufanie i wzmacnia naszą reputację jako
lidera branży w zakresie zrównoważonych praktyk.
Dziękujemy za przestrzeganie tego zobowiązania.
Pozdrawiam,
Yves Bonte
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Nasza wiara w ludzi i pracę zespołową wymaga współpracy
z kolegami i koleżankami z całej Grupy DOMO.
Bez niej nie osiągniemy naszych celów korporacyjnych.
Nasze słowa i czyny muszą odzwierciedlać szacunek dla
różnorodności ludzi i kultur, z którymi współpracujemy,
oraz poszanowanie dla ich praw człowieka.

1. W JAKI SPOSÓB KODEKS
POSTĘPOWANIA POMAGA KAŻDEMU
Z NAS?
Niniejszy Kodeks postępowania określa etyczne i prawne ramy
wykonywania obowiązków zawodowych dla wszystkich pracowników
DOMO. Dotyczy on naszych relacji z klientami, innymi pracownikami,
interesariuszami, dostawcami, a także ze społecznością. Celem tego
Kodeksu jest budowanie zaufania pomiędzy DOMO a innymi podmiotami.
W tym dokumencie definicje „my”,
„nasz”, „nas” i „DOMO” odnoszą
się do firmy DOMO Chemicals
GmbH i jej spółek zależnych.

Chcemy, aby DOMO było miejscem przyjaznym dla naszych klientów, które
zachęca ich do ponownego skorzystania z naszej oferty, a także miejscem,
w którym panuje koleżeńska atmosfera pracy. Chcemy, aby interesariusze
obdarzyli nas zaufaniem i wspierali nasze inwestycje. Chcemy być
szanowani i mile widziani w społecznościach, w których prowadzimy
działalność.
Powyższe można osiągnąć tylko poprzez respektowanie wspólnie
przyjętych zasad. Kodeks obowiązuje więc każdego, kto pracuje dla
DOMO.
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2. ZASTOSOWANIE
Niniejszy Kodeks postępowania ustanawia wspólne ramy postępowania
dla wszystkich pracowników DOMO, niezależnie od zajmowanego przez
nich stanowiska, ich bezpośredniego pracodawcy lub miejsca na świecie,
w którym wykonują swoją pracę. Kodeks jest kluczową częścią kultury
DOMO, podobnie jak nasza Misja, Wizja i nasze Wartości.
Kodeks nie jest wyczerpujący. Oczekujemy, że w niektórych obszarach
nasze przedsiębiorstwa opracują własne szczegółowe polityki zgodne
z lokalnymi przepisami. Kodeks stanowi zbiór zasad przewodnich, które
należy uwzględnić we wszelkich obowiązujących lokalnie politykach
niezbędnych w danym przedsiębiorstwie.

3. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU
Wiele z obszarów objętych niniejszym Kodeksem należy do szeroko
pojętego zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate
Social Responsibility, CSR), który opisuje sposób, w jaki współdziałamy
z naszymi interesariuszami.

Ramowa polityka CSR
przyjęta przez DOMO
stanowi Załącznik 1 do
niniejszego dokumentu.

P. 23

4. UCZCIWOŚĆ W PROWADZENIU
DZIAŁALNOŚCI
4.1 Zasady ogólne
Wszelka działalność gospodarcza powinna być prowadzona zgodnie z prawem
i przepisami krajów, w których znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.
Konkurujemy uczciwie na wszystkich rynkach, na których działamy.
Musimy pracować w sposób bezpieczny i stosować najlepsze praktyki
branżowe pozwalające zagwarantować zdrowie, bezpieczeństwo i dobre
samopoczucie naszych pracowników, klientów, dostawców, a także
społeczności, w których działamy.
W naszych staraniach powinniśmy kierować się długoterminowymi
korzyściami dla DOMO, a nie krótkoterminowymi korzyściami dla konkretnych
osób, zwłaszcza jeśli będą one pozyskane kosztem długoterminowych
interesów organizacji.
Nasza wiara w ludzi i pracę zespołową wymaga współpracy z kolegami
i koleżankami z całej Grupy DOMO. Bez niej nie osiągniemy naszych celów
korporacyjnych.
7
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Zaufanie i integralność są
nieodłączną częścią DOMO.

Nasze słowa i czyny muszą odzwierciedlać szacunek dla różnorodności
ludzi i kultur, z którymi współpracujemy, oraz poszanowanie dla ich praw
człowieka.
Praktyki korupcyjne są niedopuszczalne. Oznacza to, że nie tolerujemy
oferowania łapówek czy podobnych płatności, ani też ich przyjmowania.
Wszystkie transakcje handlowe będą właściwie i dokładnie rejestrowane.
Agenci handlowi, podwykonawcy, konsultanci itp. doradcy powinni być
wyznaczani zgodnie z tymi zasadami i wynagradzani według stawki
odpowiadającej wartości świadczonych przez nich usług.
Wszelkie potencjalne
lub rzeczywiste
konflikty interesów
należy niezwłocznie
zgłaszać przełożonemu,
dyrektorowi ds. zasobów
ludzkich, dyrektorowi ds.
prawnych lub dyrektorowi
generalnemu. W
przypadku wątpliwości
należy skontaktować się z
tymi osobami i zasięgnąć
ich porady.

Aktywa i informacje poufne powinny być w pełni chronione i nie mogą być
wykorzystywane przez pracowników do celów osobistych.
Pracownikom nie wolno angażować się w działania, które stanowią konflikt
interesów między ich osobistymi interesami a interesami DOMO, bądź
mogą sprawiać takie wrażenie. We wszystkich kontaktach biznesowych
pracownicy powinni stosować sprawiedliwy, obiektywny i bezstronny osąd,
przedkładając interes DOMO nad interes osobisty w sprawach związanych
z działalnością DOMO. Konflikt interesów powstaje wtedy, gdy interesy
osobiste wpływają na obowiązek pracownika do działania w najlepszym
interesie DOMO. Należy unikać jakichkolwiek sytuacji stwarzających
rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów. Obszary, w których mogą
pojawić się konflikty, to: posiadanie udziałów, bezpośredni lub pośredni
osobisty interes wynikający z zawieranych umów, zachęcanie do oferowania
lub przyjmowanie prezentów lub rozrywek o wartości wyższej niż uznawane
za uzasadnione w środowisku biznesowym, zajmowanie stanowisk lub
utrzymywanie relacji poza DOMO, bądź wykorzystywanie informacji
poufnych.
DOMO nie przekazuje pieniędzy na cele polityczne.
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4.2 Sygnalizowanie nieprawidłowości
Zaufanie i integralność są nieodłączną częścią DOMO. Łamanie zasad
etyki zawodowej i nadużycia skutkują utratą zaufania do naszej firmy,
co zagraża naszej reputacji i naszej działalności. Najlepszy sposób
na utrzymanie tego zaufania to zadbać, by pracownicy, którzy mają
faktyczne podejrzenia, że w ich środowisku dochodzi do bezprawnych
działań, mieli świadomość, że pracują w bezpiecznym otoczeniu, w którym
mogą się wypowiadać bez obawy przed odwetem czy zemstą.

Nasza polityka
sygnalizowania
nieprawidłowości stanowi
Załącznik 2 do niniejszego
dokumentu.

P. 25

Nasza polityka sygnalizowania nieprawidłowości stanowi Załącznik 2 do
niniejszego dokumentu. Przedstawiono w nim przykłady zachowań, które
są rozumiane jako działania bezprawne, oraz instrukcje postępowania
dla pracowników, którzy chcą zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące
wykroczeń. Sukces tej polityki wymaga odpowiedzialności wszystkich
pracowników. Wszelkie zgłoszenia dokonywane przez pracowników będą
traktowane poważnie i badane z zachowaniem poufności.
Próby wywarcia odwetu lub zemsty na każdym, kto w dobrej wierze zgłosi
problem, nie będą tolerowane.

5. ZARZADZANIE RYZYKIEM DLA
ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Prosimy pracowników DOMO o przyjęcie proaktywnego podejścia do
zarządzania ryzykami dla środowiska naturalnego.
DOMO angażuje się w działania na rzecz bezpieczeństwa pracy, co
w naszym przypadku oznacza zapobieganie jakimkolwiek obrażeniom
ciała bądź szkodom dla środowiska. Naszym celem jest dostarczanie
klientom innowacyjnych, skutecznych i zrównoważonych rozwiązań
biznesowych w zakresie usług wsparcia.

Prosimy pracowników DOMO o przyjęcie
proaktywnego podejścia do zarządzania ryzykami
dla środowiska naturalnego.
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6. KONKURENCJA
DOMO jest pełne pasji sukcesu, co oznacza, że będziemy skutecznie
i uczciwie konkurować na rynkach, na których działamy.

Polityka zgodności
z prawem ochrony
P. 29
konkurencji stanowi
Załącznik 3 do
niniejszego dokumentu.

Niekonkurencyjne zachowanie jest niekorzystne dla naszych klientów
i kierowałoby naszą uwagę wyłącznie na nas samych i zniechęcało do
kontynuowania wysiłku. Takie zachowanie jest ponadto nie do przyjęcia
w społeczności jako takiej. DOMO jest pełne pasji sukcesu, co oznacza,
że będziemy skutecznie i uczciwie konkurować na rynkach, na których
działamy.
Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, że przepisy
dotyczące uczciwej konkurencji są przestrzegane w ich regionie, więc
muszą zadbać o gruntowne przeszkolenie właściwych pracowników w tym
zakresie. Przygotowaliśmy podręczniki, do których można zawsze
się odwoływać. Programy i podręczniki dotyczące zgodności z
zasadami uczciwej konkurencji będą regularnie aktualizowane
i odświeżane. W przypadku konieczności obrony DOMO w sprawach
dotyczących nieuczciwej konkurencji należy przedstawić dowód istnienia
funkcjonującego programu zachowania zgodności.

Wszelkie zapytania ze
strony organów ochrony
konkurencji powinny być
niezwłocznie zgłaszane
dyrektorowi ds. prawnych.

Aktywna zgodność z przepisami wymaga od pracownika bieżącej
znajomości kwestii dotyczących konkurencji, zadawania wnikliwych pytań
i wykazywania przywództwa w zakresie zgodności z przepisami. Należy
zidentyfikować obszary konkurencji, w których Twoje przedsiębiorstwo jest
najbardziej narażone na ryzyko i rozwiązywać je podczas regularnych
szkoleń.
Czynności nabycia i zbycia mogą powodować konieczność
powiadamiania organów regulacyjnych i uzyskiwania od nich zezwoleń
określonych w przepisach prawa ochrony konkurencji.

DOMO jest pełne pasji sukcesu, co oznacza,
że będziemy skutecznie i uczciwie konkurować
na rynkach, na których działamy.
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Należy zdawać sobie sprawę z możliwości powstania wymogu ujawnienia
wewnętrznych i zewnętrznych badań, sprawozdań oraz analiz dotyczących
transakcji i właściwych rynków (w tym dokumentów przedłożonych
Zarządowi DOMO), gdy przedsiębiorstwo ubiega się o zezwolenie objęte
przepisami prawa ochrony konkurencji lub gdy jest ono przedmiotem
dochodzenia prowadzonego przez organy ds. ochrony konkurencji.
Należy poinformować pracowników o uprawnieniach organów ochrony
konkurencji do prowadzenia kontroli na miejscu oraz innych rodzajów
kontroli, a także o tym, co należy zrobić w takich sytuacjach.

7. NASI LUDZIE
Pracownicy powinni mieć poczucie, że mogą poruszać wszelkie problemy
związane ze swoim zatrudnieniem w Grupie z zachowaniem poufności.
Duch przedsiębiorczości naszych pracowników jest jednym z wielkich
atutów organizacji takich jak DOMO. Pracownicy powinni być traktowani
sprawiedliwie i uczciwie. Należy doceniać i nagradzać pracowników za ich
osiągnięcia i pozytywne zachowania. Należy przedstawiać pracownikowi
dowody niewłaściwego zachowania lub niesatysfakcjonujących wyników
i umożliwić mu ustosunkowanie się do tych zarzutów.
Z wyjątkiem przypadków, w których dochodzi do zwolnienia
dyscyplinarnego z powodu zachowania stanowiącego znaczące złamanie
zasad etyki zawodowej, pracownicy powinni otrzymać rozsądną szansę na
naprawienie niewłaściwego postępowania lub poprawienie wyników.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
DOMO jest zaangażowane w realizację celów w zakresie bezpieczeństwa,
co oznacza, że chcemy wyeliminować przypadki obrażenia ciała, szkody
dla środowiska oraz naruszania praw człowieka. Polityka bezpieczeństwa
określa wizję, wartości, zachowania i zobowiązania niezbędne do
zapewnienia bezpieczeństwa pracy i zgodności z przepisami ochrony
środowiska. Dokument ten jest przekazywany wszystkim pracownikom,
a także dostępny na stronie internetowej DOMO.

Według zasad
obowiązujących w DOMO,
P. 31
wszyscy nasi pracownicy
muszą mieć zapewnione
bezpieczne środowisko pracy
(patrz Załącznik 4).

Należy zapoznać się z wymogami wszystkich obowiązujących przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Należy stosować najlepsze praktyki operacyjne dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy odpowiednie dla danej branży.
Należy regularnie dokonywać przeglądu systemów zarządzania ryzykiem,
aby zachować możliwość poprawnego identyfikowania i kontrolowania
wypadków w miejscu pracy, a także zapobiegania takim wypadkom.
W razie wypadku pracownicy powinni być traktowani sprawiedliwie
w trakcie późniejszego dochodzenia.
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Pracownicy powinni mieć poczucie,
że mogą poruszać wszelkie problemy
związane ze swoim zatrudnieniem
w Grupie zachowaniem poufności.

Niedopuszczalne jest naruszanie procedur bezpieczeństwa w celu
spełnienia celów operacyjnych.
Dążymy do rozwijania
zróżnicowanej siły
P. 33
roboczej i zapewnienia
środowiska pracy, w którym
panuje troska i włączenie
społeczne, i w którym wszyscy
są traktowani sprawiedliwie
i z szacunkiem, niezależnie
od cech charakteru, płci,
pochodzenia etnicznego,
narodowości, klasy,
koloru skóry, wieku,
tożsamości seksualnej,
niepełnosprawności,
wyznania, stanu cywilnego czy
poglądów politycznych (patrz
Załącznik 5).
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Wszystkie poważne incydenty należy zgłosić i wyjaśnić Zarządowi.

Skargi
Pracownicy powinni mieć poczucie, że mogą poruszać wszelkie problemy
związane z ich zatrudnieniem w Grupie DOMO z zachowaniem poufności.
Powinni czuć, że mogą poruszać takie kwestie i mieć pewność, że DOMO
zadba o sprawiedliwe, bezstronne i poufne rozstrzygnięcie w tej kwestii jak
najszybciej.

Włączenie społeczne i różnorodność
DOMO jest pracodawcą stosującym zasadę równych szans. Zatrudnienie
i rozwój ścieżki kariery w DOMO zależą od umiejętności i kwalifikacji
zawodowych.
Zachowaj ostrożność w kontaktach ze współpracownikami w miejscu
pracy, a zwłaszcza z osobami znajdującymi się na niższych stanowiskach.
Każdy pracownik powinien cenić swoich współpracowników jako jednostki
i być świadomy wpływu, jaki jego działania i słowa mogą mieć na innych.
Postępuj zgodnie z zasadami włączenia społecznego i zachowaj czujność
na nękanie w miejscu pracy i staraj się należycie rozwiązać problemy
z niego wynikające. DOMO uważa działania stanowiące nękanie
za poważne złamanie zasad etyki zawodowej.

Etyczne i prawne ramy wykonywania obowiązków
zawodowych dla wszystkich pracowników DOMO

Szanujemy prawo jednostki
do wolności zrzeszania się.

Wolność zrzeszania się
Szanujemy prawo jednostki do wolności zrzeszania się. Chętnie
prowadzimy dialog z naszymi pracownikami zarówno poprzez umowy
zbiorowe jak i indywidualne, zgodnie z lokalnym prawem, lokalnymi
zwyczajami i lokalną praktyką.

8. PRAWA CZŁOWIEKA
Popieramy i podtrzymujemy zasady zawarte w Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka. W szczególności nie tolerujemy pracy dzieci ani pracy
przymusowej – ani we własnych przedsiębiorstwach, ani u naszych
dostawców. Termin „dziecko” odnosi się tutaj do każdej osoby poniżej 15 roku
życia, bądź poniżej wieku ukończenia obowiązkowej edukacji lub poniżej
minimalnego wieku zatrudnienia w danym państwie, w zależności od tego,
który z nich jest wyższy. Minimalny wiek pracowników wykonujących prace
niebezpieczne to 18 lat.

Popieramy i podtrzymujemy zasady zawarte w
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
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9. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEKUPSTWU
I KORUPCJI
Aby pomóc
w przestrzeganiu tych
P. 32
zasad, Grupa DOMO
przygotowała Politykę
Przeciwdziałania
Przekupstwu i Korupcji,
która stanowi Załącznik 8
niniejszego dokumentu.

Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszej działalności w sposób
uczciwy, rzetelny i etyczny oraz zgodnie z prawem i przepisami krajów,
w których prowadzimy działalność.
Praktyki korupcyjne są tym samym niedopuszczalne. Nie tolerujemy
przekupstwa ani korupcji. Nie zezwalamy na dawanie łapówek ani
podobnych płatności, ani ich przyjmowanie od jakiejkolwiek osoby ani
jakiegokolwiek podmiotu.

Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia
naszej działalności w sposób uczciwy,
rzetelny i etyczny.

10. DOSTAWCY
Dążymy do bycia odpowiedzialnym i wartościowym partnerem
w przemyśle chemicznym poprzez kontynuowanie zrównoważonego
rozwoju swojej działalności, by jak najlepiej służyła swoim klientom,
pracownikom i interesariuszom oraz społecznościom, w których żyją.
Silna i dynamiczna baza dostawców jest dla nas niezbędna do odniesienia
długoterminowego sukcesu. To właśnie dzięki wiedzy i umiejętności
naszych dostawców możemy sprostać zmieniającym się potrzebom
klientów.
Zobowiązujemy się do współpracy z dostawcami w celu opracowania
bardziej wydajnych, bezpieczniejszych i zrównoważonych łańcuchów
dostaw poprzez przestrzeganie zasad i wartości określonych w Kodeksie
Postępowania i Polityce Bezpieczeństwa.
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Dążymy do bycia odpowiedzialnym i wartościowym
partnerem w przemyśle chemicznym poprzez
kontynuowanie zrównoważonego rozwoju swojej
działalności.

11. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Skuteczne zarządzanie ryzykiem ma zasadnicze znaczenie dla dalszego
rozwoju DOMO i przyczynia się do naszego sukcesu. Naszym celem jest
wprowadzenie silnej kultury zarządzania ryzykiem w całej Grupie DOMO.
Silny system zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach oraz struktura
wewnętrznych audytów, stanowiące część Programu zarządzania ryzykiem
w zarządzaniu i przedsiębiorstwach Grupy, umożliwią dokonanie oceny
i skuteczniejsze ograniczenie ryzyka, a przeprowadzony w ten sposób
audyt pozwoli na dalszą optymalizację systemów, procesów i wydajności.

Wytyczne dotyczące
zarządzania ryzykiem
zostały wyszczególnione
w Załączniku 6.

P. 35
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Pracownicy muszą zachować w tajemnicy
wszystkie informacje uzyskane w trakcie
zatrudnienia.

12. OCHRONA DANYCH I PRYWATNOŚCI
Podstawowe zasady
RODO, informacje
o danych osobowych
naszych pracowników,
które przetwarzamy
oraz nasze ogólne
zasady postępowania
w zakresie ochrony
danych osobowych
są określone
w Załączniku 9
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P. 44

Pracownicy muszą zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w
trakcie zatrudnienia.
DOMO co do zasady dba o prywatność danych osobowych swoich
pracowników i klientów, zgodnie z przepisami RODO. Podstawowe
zasady RODO, informacje o danych osobowych naszych pracowników,
które przetwarzamy oraz nasze ogólne zasady postępowania w zakresie
ochrony danych osobowych są określone w Załączniku 9. Jeżeli w
danym rejonie obowiązują bardziej szczegółowe lub odmienne przepisy
dotyczące prywatności, niniejsza polityka zostanie dostosowana do
lokalnych wymogów prawnych.

Etyczne i prawne ramy wykonywania obowiązków
zawodowych dla wszystkich pracowników DOMO

13. SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE
Serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, LinkedIn i Twitter, ułatwiają
ludziom i firmom komunikację internetową.
We wszystkich naszych działaniach komunikacyjnych, w tym także
w serwisach społecznościowych, jesteśmy zobowiązani do zachowania
poufności informacji o klientach, a także do okazywania szacunku
względem różnych osób i współpracowników, z którymi pracujemy
na co dzień.

Polityka korzystania z
serwisów społecznościowych P. 35
DOMO stanowi Załącznik 7
do niniejszego dokumentu.
Określono w niej wytyczne
i zasady, których muszą
przestrzegać pracownicy
DOMO podczas
korzystania z serwisów
społecznościowych.

14. AUDYT I POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI
Członkowie komitetu wykonawczego DOMO (ang. Executive Commitee,
„ExCom”) będą corocznie proszeni o podpisanie oświadczenia
potwierdzającego zachowanie zgodności z odpowiednimi obszarami
Kodeksu Postępowania w ramach rocznych sprawozdań finansowych – lub
o wskazanie obszarów, w których nie można potwierdzić takiej zgodności.
Potwierdzenia mogą podlegać audytom, które będzie przeprowadzać
dział ds. audytów wewnętrznych.
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SILNYMI WARTOŚCIAMI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jesteśmy odpowiedzialni za pomyślny rozwój
i długoterminową rentowność naszej organizacji.
Bierzemy na siebie odpowiedzialność za
zaspokajanie potrzeb naszych interesariuszy,
mając zawsze na uwadze interes DOMO
i społeczeństwa. Dążymy do osiągnięcia
najwyższego poziomu doskonałości.
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SILNYMI WARTOŚCIAMI

TROSKA

Dbamy o naszych ludzi, interesariuszy i naszą
planetę.
Dbamy o bezpieczeństwo, dobrostan i rozwój
naszych pracowników. Współpracujemy
i dzielimy się wiedzą, aby doskonalić
się jako zespół. Wspieramy partnerstwo
z naszymi interesariuszami i dążymy
do poszerzania wspólnej wiedzy, aby
przekraczać oczekiwania. Jesteśmy
zaangażowani w dostarczanie zrównoważonych
rozwiązań i rozwijanie współpracy z naszymi
interesariuszami w celu ochrony naszej planety.
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SILNYMI WARTOŚCIAMI

CIEKAWOŚĆ
Wykorzystujemy kreatywność, aby osiągnąć cel
naszej firmy. Wprowadzamy innowacje i odważnie
odkrywamy nowe horyzonty, aby doskonalić się
we wszystkim, co robimy.Częścią naszej kultury jest
zadawanie odważnych i śmiałych pytań.
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SILNYMI WARTOŚCIAMI

SZACUNEK

Szanujemy wszystkich ludzi, z którymi
pracujemy. Prezentujemy otwartą postawę
i akceptujemy różnice międzyludzkie.
Komunikujemy się w sposób przejrzysty
i działamy uczciwie, w oparciu o zaufanie.
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ZAŁĄCZNIKI

22

Etyczne i prawne ramy wykonywania obowiązków
zawodowych dla wszystkich pracowników DOMO

Załącznik 1

KORPORACYJNA POLITYKA SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
Wprowadzenie
DOMO jest firmą z branży chemicznej, prowadzącą działalność na całym świecie.
Niniejsza polityka społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) została przyjęta
przez ExCom DOMO i zakomunikowana wszystkim naszym pracownikom. Zobowiązujemy się do jej stałego stosowania.
DOMO zobowiązuje się do otwartego raportowania i komunikowania swoich działań w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu.
Polityka ta będzie poddawana przeglądowi i aktualizowana w miarę potrzeb, aby odzwierciedlić zmiany w naszych
przedsiębiorstwach i najlepszych praktykach.

Uczciwość w prowadzeniu działalności
Od wszystkich pracowników DOMO oczekuje się prowadzenia działalności w sposób, który buduje reputację Grupy.
Poniżej zamieszamy nadrzędne zasady, które powinny kierować naszym zachowaniem i postępowaniem w biznesie:

•
•
•
•

•

Wszelka działalność gospodarcza powinna być prowadzona zgodnie z prawem i przepisami krajów, w których
znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.
Konkurujemy uczciwie na wszystkich rynkach, na których działamy. Praktyki korupcyjne są niedopuszczalne.
Oznacza to, że nie tolerujemy oferowania łapówek czy podobnych płatności, ani też ich przyjmowania.
Pracownikom nie wolno angażować się w działania, które stanowią konflikt interesów między ich osobistymi
interesami a interesami DOMO, bądź mogą sprawiać takie wrażenie.
Pracownicy, którzy postępują zgodnie z Polityką swobody sygnalizowania bezprawnych działań, tj. przekażą
swoje podstawne podejrzenia co do występowania bezprawnych działań w dowolnym miejscu organizacji, będą
traktowani z należytą powagą i nie będą represjonowani. Osoby te mogą zgłaszać problemy bezpośredniemu
przełożonemu, dyrektorowi ds. HR lub wewnętrznemu prawnikowi przedsiębiorstwa w swoim jednostce biznesowej.
Przedstawione przez nich problemy zostaną należycie zbadane, a także zostaną podjęte wszelkie niezbędne
działania.
DOMO nie przekazuje pieniędzy na cele polityczne.

Środowisko
Cenimy środowisko naturalne i jesteśmy silnie zaangażowani w utrzymywanie głównych praktyk ochrony środowiska
w naszej działalności. Nasza firma jest zobowiązana do przestrzegania odpowiednich praw i przepisów dotyczących
ochrony środowiska oraz następujących zasad:

•
•
•
•

Należy postępować zgodnie z Polityką bezpieczeństwa DOMO poprzez zobowiązanie się
do stosowania i wspierania głównych praktyk ochrony środowiska w codziennej działalności.
Należy usprawnić efektywność wykorzystania naszych surowców oraz energii.
Należy minimalizować ilość emisji oraz odpadów.
Należy odpowiadać na problemy społeczności uczciwie, szczerze i z szacunkiem.
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•

Należy współpracować z dostawcami, którzy wykazują proaktywne podejście do zarządzania ryzykiem
środowiskowym i odpowiedzialnie zarządzają zasobami naturalnymi.

Ludzie
Duch przedsiębiorczości naszych pracowników jest jednym z naszych największych atutów. Pracownicy powinni
być traktowani sprawiedliwie i uczciwie, a także wynagradzani za swoje osiągnięcia. Nasza polityka zatrudnienia
zobowiązuje nas do:

•
•

•
•

Zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy poprzez stosowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy we wszystkich naszych przedsiębiorstwach.
Bycie pracodawcą stosującym zasadę równych szans, zaangażowanym w rozwój zróżnicowanych zasobów
ludzkich, gdzie każda osoba jest traktowana sprawiedliwie bez względu na tożsamość, płeć, rasę, orientację
seksualną, wiek, niepełnosprawność, religię czy pochodzenie etniczne.
Tworzenie środowiska, w którym każdy jest zachęcany do dawania z siebie wszystkiego, co najlepsze i realizowania
swojego pełnego potencjału, poprzez zapewnienie pracownikom możliwości nauki i rozwoju.
Zapewnienie pracownikom możliwości omówienia wszelkich problemów związanych z wykonywaną pracą, aby
czuli pewność, że ich sprawa zostanie rozpatrzona w sposób uczciwy, bezstronny i poufny.

Szanujemy prawo jednostki do wolności zrzeszania się. Chętnie prowadzimy dialog z naszymi pracownikami zarówno
poprzez umowy zbiorowe jak i indywidualne, zgodnie z lokalnym prawem, lokalnymi zwyczajami i lokalną praktyką.

Społeczność

•
•
•

Staramy się wnieść pozytywny wkład w życie społeczności, w których działamy, i chcemy być odpowiedzialnymi
sąsiadami.
Nasze przedsiębiorstwa powinny określić priorytety inwestycyjne dla lokalnych społeczności, aby dopasować
te priorytety do ich potrzeb.
Przygotowany przez nas program współpracy ze społecznością zachęca naszych pracowników do aktywności
w społecznościach, pozwala na składanie uzasadnionych wniosków o wolny czas na wolontariat i zapewnia
wsparcie finansowe dla projektów społecznościowych.

Prawa człowieka
Popieramy i podtrzymujemy zasady zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W szczególności nie tolerujemy
pracy dzieci ani pracy przymusowej – ani we własnych przedsiębiorstwach, ani u naszych dostawców.

Prawa człowieka
Dążymy do bycia odpowiedzialnym i wartościowym partnerem w łańcuchu dostaw poprzez kontynuację
zrównoważonego rozwoju swojej działalności, która lepiej służy swoim klientom, pracownikom i interesariuszom oraz
społecznościom, w których żyją.
Silna i dynamiczna baza dostawców jest dla nas niezbędna do odniesienia długoterminowego sukcesu. To właśnie
dzięki wiedzy i umiejętności naszych dostawców możemy sprostać zmieniającym się potrzebom klientów.
Zobowiązujemysiędowspółpracyzdostawcamiwceluopracowaniabardziejwydajnych,bezpieczniejszychizrównoważonych
rozwiązań poprzez przestrzeganie zasad i wartości określonych w Kodeksie postępowania i Polityce Bezpieczeństwa.
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Załącznik 2

POLITYKA SWOBODY SYGNALIZOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
W przypadku pracowników Grupy Domo pracujących we Francji Polityka swobodnego sygnalizowania
nieprawidłowości została zmodyfikowana w celu pełnego uwzględnienia wymogów ustawy nr 2016-1691, znanej
jako ustawa „Sapin II”. Do tych pracowników stosują się postanowienia dokumentu „Procédure de lancement
d’alerte” zamiast niniejszego Załącznika 2.
1.

Niniejsza Polityka

Celem niniejszej Polityki jest wzmocnienie i potwierdzenie zaangażowania DOMO w otwarty proces sygnalizowania
bezprawnych działań, w którym pracownicy są zachęcani do zgłaszania wszelkich podejrzeń bezprawnych działań.
W dzisiejszym środowisku pracownicy firmy DOMO pozostają pierwszą – i najlepszą – linią obrony przed bezprawnymi
działaniami, ponieważ kiedy pracownicy wykrywają i zgłaszają takie sytuacje, DOMO może szybko podjąć środki zaradcze.
Zdajemy sobie sprawę, że wczesne wykrywanie i zgłaszanie bezprawnych działań jest możliwe jedynie wówczas, gdy
pielęgnujemy kulturę zaufania i uczciwości, w której wszyscy pracownicy:
(a)

(b)
(c)

2.

Są zachęcani do jak najszybszego zgłaszania potencjalnych bezprawnych działań i mają świadomość,
że zgłoszone przez nich problemy zostaną potraktowane poważnie oraz zostaną podjęte odpowiednie środki
zaradcze;
Wiedzą, z jakich kanałów mogą skorzystać w celu zgłaszania problemów związanych z bezprawnym działaniem i
korzystają z nich; a także
Ufają w poufność systemu sygnalizowania nieprawidłowości i mają świadomość, że nie tolerujemy działań
odwetowych.

Jakie działania są objęte niniejszą Polityką

Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego, niniejsza Polityka dotyczy pracowników, którzy chcą
ujawnić faktyczne lub planowane działania obejmujące jedną lub więcej kwestii wymienionych poniżej.
W kontekście tej Polityki wszystkie te działania nazywane są „bezprawnymi działaniami”.
(a)
(b)
(c)
(d)

(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

Działalność przestępcza;
Zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa;
Szkody w środowisku naturalnym wynikające z uwolnienia substancji toksycznych lub odpadów środowiskowych,
bądź naruszenia obowiązujących przepisów lub regulacji dotyczących ochrony środowiska;
Wzbudzająca podejrzenia rachunkowość, wewnętrzne problemy z rachunkowością lub audytami, w tym zarówno
faktyczne, jak i potencjalne:
(i)
Próby oszustwa lub celowego wprowadzania błędnych informacji podczas przygotowań, oceny, przeglądu
lub audytu jakiegokolwiek sprawozdania finansowego DOMO;
(ii) Próby oszustwa lub celowego wprowadzania błędnych informacji podczas księgowania pozycji lub
zarządzania dokumentacją finansową DOMO;
(iii) Braki w skuteczności lub zgodności z wewnętrznymi procedurami kontroli księgowej DOMO;
(iv) Fałszywe lub wprowadzające w błąd oświadczenia skierowane do wyższych urzędników lub księgowych
w sprawach dotyczących zawartości dokumentacji finansowej, sprawozdań finansowych lub sprawozdań
z audytu DOMO; lub
(v) Odejście od pełnej i rzetelnej sprawozdawczości dotyczącej sytuacji finansowej DOMO;
Przekupstwo lub korupcja;
Niestosowanie się do jakichkolwiek wymogów prawnych lub regulacyjnych, które nie zostały wyraźnie wymienione
powyżej;
Naruszenie Kodeksu postępowania lub innych polityk bądź procedur DOMO;
Nieautoryzowane ujawnienie tajemnicy handlowej, informacji zastrzeżonych firmy lub informacji poufnych;
Zachowanie mogące zaszkodzić reputacji DOMO; lub
Celowe ukrywanie któregokolwiek z powyższych.
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Jeśli działasz w dobrzej wierze i masz szczere obawy, że miało miejsce lub może mieć miejsce jakiekolwiek bezprawne
działanie, zgłoś problem zgodnie z niniejszą Polityką. Dostępne metody zgłoszeń zostały opisane w punkcie 3 poniżej.
Jeśli nie masz pewności, czy dana działalność jest objęta niniejszą Polityką, porozmawiaj z bezpośrednim przełożonym
lub, jeśli wolisz, z dowolną osobą z lokalnego zespołu HR.
Zarówno niniejsza Polityka, jak i opisane metody zgłoszeń określone w punkcie 4 poniżej, nie obejmują skarg
związanych z własną sytuacją osobistą, tj. złe traktowanie Twojej osoby w pracy przez innych. Takie skargi powinny być
zgłaszane do bezpośredniego przełożonego lub przedstawiciela działu HR, który podejmie odpowiednie działania.
Gwarantujemy poszanowanie poufności każdego pracownika, który składa w dobrej wierze skargę dotyczącą jego
własnej sytuacji osobistej, a wszelkie działania odwetowe względem takiej osoby nie będą tolerowane.

3.

Kto może sygnalizować nieprawidłowości zgodnie z niniejszą Polityką?

Niniejsza Polityka oraz procedury w niej opisane są dostępne dla każdego pracownika DOMO – a w krajach, w których
jest to prawnie dozwolone – dla każdej strony, z którą DOMO utrzymuje stosunki handlowe (takiej jak klienci DOMO,
dostawcy, wykonawcy, agenci i dystrybutorzy).

4.

Jak zasygnalizować nieprawidłowość

Mamy nadzieję, że wszyscy pracownicy mogą otwarcie zgłaszać problemy sygnalizujące bezprawne działania,
które już zaistniały lub mogą zaistnieć w przyszłości. Jeśli jest to możliwe, należy zgłaszać się bezpośrednio do
swojego przełożonego. Ogólnie rzecz biorąc, bezpośredni przełożony będzie w stanie szybko rozwiązać problemy
dotyczące bezprawnych działań. W intranecie udostępniono też standardowy formularz pozwalający na zgłoszenie
nieprawidłowości.

Możesz zgłosić problem bezprawnego działania poprzez jeden z wymienionych kanałów:
(a)

Bezpośredni przełożony lub najbliższy członek ExCom.

Nie jest to jednak jedyna możliwa opcja. Pozostałe dostępne kanały to:
(b)
		
		
		

Dyrektor ds. HR, której dane kontaktowe podano poniżej:
Edyta Gorecka
Tel: +32 470 69 06 07
E-mail: Edyta.Gorecka@domo.org

(c)
		
		
		

Dyrektor ds. Prawnych, którego dane kontaktowe podano poniżej:
Bernard De Vos
Tel: +32 9 241 46 64
E-mail: Bernard.DeVos@domoig.com

(d)

Dyrektor Generalny, którego dane kontaktowe podano poniżej:
Yves Bonte
Tel: +32 9 241 45 19
E-mail: yves.bonte@domo.org

Niezależnie od wykorzystywanego kanału, pracownicy muszą zgłaszać informacje o podejrzeniach lub możliwości
wystąpienia bezprawnego działania w możliwie jak najkrótszym terminie po powzięciu takiego podejrzenia. Zgłaszanie
bezprawnych działań w możliwie jak najkrótszym terminie pozwala DOMO na podjęcie dochodzenia, zaradzenie tym
nieprawidłowościom lub ich wyeliminowanie, a także zminimalizowanie ich ewentualnych negatywnych konsekwencji.
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W krajach, w których jest to prawnie dozwolone, podejrzenie bezprawnego działania można zgłosić anonimowo. Jednak
trudniej jest zbadać podejrzenia, które są zgłaszane anonimowo – a często jest to wprost niemożliwe – więc mocno
zachęcamy do podania swojej tożsamości. Wszelkie zgłoszenia, zarówno te podawane anonimowo, jak z podaniem
własnego imienia i nazwiska, powinny zawierać na tyle szczegółowe informacje, aby umożliwić DOMO pełne zbadanie
sprawy. Na przykład, warto podać informacje o nazwiskach osób rzekomo zaangażowanych w daną nieprawidłowość
(lub nieprawidłowości) lub będących jej świadkami, datach i godzinach wystąpienia nieprawidłowości (w przybliżeniu
lub dokładnie), miejscu wystąpienia nieprawidłowość oraz informację o motywacji pracownika do zgłoszenia danego
wydarzenia jako nieprawidłowości. Niewystarczająca ilość szczegółów może uniemożliwić DOMO odpowiednie
rozwiązanie tej sprawy.
Oczekujemy, że każdy pracownik, który uważa, że brał czynny udział w bezprawnym działaniu, zgłosi takie zdarzenie
(zdarzenia). Decyzja o osobistym zgłoszeniu udziału w nieprawidłowości zostanie uwzględniona przy podejmowaniu
decyzji o zastosowaniu działań dyscyplinarnych, a także ich rodzaju, lub ich niezastosowaniu.
Celem niniejszej Polityki jest zapewnienie wewnętrznego mechanizmu zgłaszania, śledzenia i naprawiania wszelkich
bezprawnych działań w miejscu pracy. W większości przypadków powiadamianie podmiotów zewnętrznych nie powinno
być konieczne. W przypadku problemów związanych z działaniami podmiotów zewnętrznych, takich jak klient, dostawca
lub usługodawca, stanowczo zachęcamy do zgłaszania ich wewnętrznie przed poinformowaniem w dobrzej wierze
podmiotu zewnętrznego. Warto skorzystać z jednej z powyższych metod zgłoszeń w celu uzyskania wskazówek.

5.

Szanujemy poufność informacji

W przypadku zgłoszenia bezprawnego działania w dobrej wierze zgodnie z niniejszą Polityką, tożsamość i informacje
podane przez użytkownika będą udostępniane wyłącznie na zasadzie „wiedzy koniecznej” osobom, którym powierzono
zbadanie lub rozwiązanie problemu.

6.

Zakaz odwetu

Rozumiemy, że pracownicy obawiają się reperkusji związanych ze złożonymi przez nich skargami dotyczącymi
bezprawnych działań. Prosimy pamiętać, że zachęcamy do otwartości i będziemy wspierać każdego pracownika, który w
dobrej wierze i szczerze zgłasza problem w ramach niniejszej Polityki (dokonując tzw. „chronionego ujawnienia”), nawet
jeśli się okaże, że się pomylił.
Nie będziemy tolerować jakichkolwiek działań odwetowych ani krzywdzącego traktowania względem pracowników,
którzy dokonują chronionego ujawnienia lub uczestniczą w dochodzeniu w sprawie chronionego ujawnienia. Wobec
każdego pracownika, w stosunku do którego stwierdzono, że podjął działania odwetowe wobec innego pracownika,
który dokonał chronionego ujawnienia, bądź pomagał w dochodzeniu w sprawie chronionego ujawnienia, zostaną
wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne, z ewentualnym rozwiązaniem stosunku pracy włącznie. Przez działania
odwetowe lub krzywdzące traktowanie rozumie się m.in. zwolnienie, postępowanie dyscyplinarne, groźby lub inne
dyskryminacyjne traktowanie związane ze zgłoszeniem problemu.

7.

Proces śledztwa

Po zgłoszeniu problemu, DOMO przeanalizuje go w celu określenia odpowiednich dalszych kroków.
W niektórych przypadkach DOMO może wyznaczyć wewnętrznego lub zewnętrznego śledczego, bądź zespół
śledczych – w tym pracowników posiadających odpowiednie doświadczenie dochodzeniowe lub szczególną wiedzę
na temat przedmiotu dochodzenia – w celu obiektywnego ustalenia przebiegu wydarzeń oraz sprawdzenia, czy
takie wydarzenia stanowiły naruszenie Polityki DOMO. Żadna osoba nie zostanie posądzona o udział w bezprawnym
działaniu lub złamaniu zasad etyki zawodowej do czasu zakończenia dochodzenia, a po jego zakończeniu osoby objęte
dochodzeniem będą miały możliwość ustosunkowania się do zarzutów. Wszyscy śledczy będą traktowali świadków
w sposób profesjonalny, z godnością i szacunkiem. Po zakończeniu każdego dochodzenia prowadzący badanie mogą
wydać zalecenia dotyczące zmian, które pozwoliłyby DOMO zminimalizować powstawanie takich bezprawnych działań
w przyszłości.
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DOMO będzie dążyć do informowania każdego pracownika, który zgłosił podejrzenie popełnienia Bezprawnego
działania, o postępie dochodzenia i prawdopodobnym harmonogramie jego zakończenia. W niektórych
przypadkach konieczność zachowania poufności i względy prawne mogą uniemożliwić nam podanie
pracownikowi konkretnych szczegółów dochodzenia, bądź informacji o działaniach dyscyplinarnych podjętych po
jego zakończeniu.
Poważnie traktujemy także zgłoszenia problemów, które są dokonywane złośliwie, w złej wierze lub z zamiarem
uzyskania osobistych korzyści. W takich przypadkach możemy stwierdzić, że takie działania stanowią rażące
złamanie zasad etyki zawodowej, które mogą skutkować konsekwencjami dyscyplinarnymi, z ewentualnym
rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.

8.

Współpraca

Od wszystkich pracowników oczekuje się pełnej współpracy z wyznaczonymi przez DOMO śledczymi, a tym samym
udostępniania pełnych i zgodnych z prawdą informacji. Wobec każdego pracownika, który odmówi współpracy
w dochodzeniu prowadzonym przez DOMO, przekazuje nieprawdę lub umyślnie wprowadza DOMO w błąd,
zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne, z ewentualnym rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.
Pracownicy, którzy zostali poinformowani lub dowiedzieli się o trwających dochodzeniach, a posiadają
potencjalnie istotną dla tych dochodzeń dokumentację (np. notatki, wiadomości e-mail, zapisy rozmów
z komunikatorów internetowych, pliki, notatki, zdjęcia i nagrania, itp.), powinni zabezpieczyć te materiały
i udostępnić je DOMO. Każdy pracownik, który świadomie niszczy lub zmienia potencjalnie istotne informacje
lub materiały, będzie podlegał postępowaniu dyscyplinarnemu, zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje
dyscyplinarne, z ewentualnym rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.

9.

Odpowiedzialność za sukces niniejszej Polityki

Zarząd DOMO ponosi ogólną odpowiedzialność za niniejszą Politykę oraz za dokonywanie przeglądu skuteczności
działań podejmowanych w odpowiedzi na problemy zgłaszane w ramach tej Polityki. Zarząd DOMO odpowiada za:
(a)
(b)

zapewnienie odpowiedniej ochrony przed zemstą i działaniami odwetowymi wobec pracowników
Grupy, którzy dokonują chronionego ujawnienia; oraz
komunikowanie tych zasad i dbałość, aby były one przestrzegane całej Grupie.

niniejsza Polityka nie stanowi części umowy o pracę, ani nie tworzy w żaden sposób stosunku pracy i może być
zmieniana.
Wszyscy pracownicy ponoszą współodpowiedzialność za powodzenie niniejszej Polityki i powinni stosować ją
do zgłaszania wszelkich podejrzeń bezprawnych działań. Zachęcamy pracowników do zgłaszania uwag
do niniejszej Polityki i proponowanie sposobów jej udoskonalenia. Komentarze, sugestie i zapytania należy
kierować do Dyrektora ds. HR.

Więcej informacji na
P. 44
temat przetwarzania
danych osobowych można
znaleźć w Załączniku 9
(Polityka ochrony danych
i prywatności).
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10. Przetwarzanie danych osobowych
Otrzymanie i analiza wątpliwości, jak również przeprowadzone dochodzenie,
będą obejmować przetwarzanie danych osobowych przez podmiot DOMO,
który jest pracodawcą danego pracownika lub z którym pracownik ten
współpracuje (podmiot ten jest uważany za administratora danych) w celu
zapewnienia właściwej obsługi zgłoszonego problemu.

Etyczne i prawne ramy wykonywania obowiązków
zawodowych dla wszystkich pracowników DOMO

Załącznik 3

POLITYKA ZGODNOŚCI Z PRAWEM O ZAKAZIE KONKURENCJI
DOMO co do zasady przestrzega wszystkich praw ochrony konkurencji wszędzie tam, gdzie prowadzi
działalność. Program zgodności z prawem o konkurencji został stworzony, aby zapewnić, że:
1.

Opracowywane są odpowiednie programy szkoleniowe dla pracowników, we współpracy
z wyspecjalizowanymi ekspertami prawnymi, obejmujące odpowiednie obszary zgodności.

2.

Opracowujemy programy szkoleń odświeżających dla obecnych pracowników oraz szkoleń
realizowanych podczas rekrutacji nowych pracowników, aby zakorzenić w nich świadomość
zagadnień dotyczących konkurencji istotnych dla ich obszaru działania.

3.

We współpracy ze specjalistami z dziedziny prawa przygotowaliśmy podręcznik zgodności z prawem
o konkurencji, który został przekazany pracownikom zajmującym stanowiska, na których są w stanie
naruszyć to prawo. Przepisy dotyczące konkurencji mogą być istotne zarówno dla przedstawicieli
handlowych, jak i menedżerów, a także w lokalizacjach regionalnych oraz w miastach. Podręcznik ten
jest również dostępny w intranecie DOMO.

Tematy objęte programem edukacyjno-szkoleniowym
Poniższa lista nie jest wyczerpująca. Nasze programy szkoleniowe są dostosowane do konkretnych wymagań
biznesowych i lokalnych uwarunkowań, stosownie do przypadku.
1.

Rozmowa z konkurencją zawsze wiąże się z niebezpieczeństwem. Nie rób tego, chyba że uwzględniasz,
że w późniejszym terminie lokalny organ ochrony konkurencji może zażądać od Ciebie pełnego
sprawozdania z przeprowadzonej rozmowy.

2.

Jeśli musisz wchodzić w kontakt z podmiotem konkurencyjnym – na przykład jako dostawcą lub
klientem, bądź w sprawach dotyczących standardów branżowych – zachowaj ostrożność. Nie pozwól,
aby rozmowa przeszła na tory dotyczące kwestii konkurencji. Utrzymuj dokumentację prowadzonych
rozmów. W razie wątpliwości zasięgnij porady.

3.

Wszelkie kontakty z konkurencją, które owocują poprawą Twoich wyników finansowych lub pomagają
uzasadnić inwestycję, są prawdopodobnie nielegalne. Zasięgnij najpierw porady.

4.

Każde przejęcie podmiotu, które jest uzasadnione, ponieważ zapewnia przedsiębiorstwu „dominującą
pozycję rynkową”, jest problematyczne. Dokumenty zawierające podobny język mogą spotkać się
z żywym zainteresowaniem organów ds. konkurencji i postawić Cię w kłopotliwym położeniu. W razie
wątpliwości zasięgnij porady.

5.

Narzucenie ograniczeń konkurencji klientom, dystrybutorom lub sprzedawcom również może
skutkować kłopotami dla przedsiębiorstwa. W razie wątpliwości zasięgnij porady.

6.

W niektórych ustrojach prawnych „zamiar” i „prawdopodobne skutki” mogą skutkować takimi
samymi konsekwencjami, co rzeczywisty efekt działań. Przed podjęciem pomyśl o skutkach
Twojego zachowania i Twoich motywów. Jeśli Twoim „celem” jest powstrzymanie konkurencji (w tym
podejmowanie prób agresywnego obniżania cen z zamiarem wypchnięcia konkurentów z rynku),
te działania mogą być nielegalne nawet wtedy, gdy są nieskuteczne. Przed rozpoczęciem rozmów
lub działań zasięgnij porady.
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7.

Przygotuj swoich pracowników na ewentualne niespodziewane kontrole organów ochrony konkurencji.
Zadbaj, aby lista osób do kontaktu, w tym doradców prawnych DOMO ds. konkurencji, była zawsze
pod ręką.

8.

Informuj pracowników o karach, jakie mogą być nałożone zarówno na nich, jak i na DOMO, za
działania szkodzące konkurencji. W niektórych jurysdykcjach pracownicy mogą zostać osobiście
pociągnięci do odpowiedzialności – jak i DOMO – na przykład poprzez kary pieniężne lub oskarżenia
karne.

Dlatego stworzyliśmy specjalną skrzynkę e-mail, na którą można wysyłać wszelkie pytania, bądź agendy
i protokoły spotkań z konkurentami lub stowarzyszeniami branżowymi: mailto:competition@domo.org.
Aby pilnie uzyskać pomoc w kwestiach dotyczących tej dziedziny, skontaktuj się z Bernardem De Vos, Dyrektorem
ds. Prawnych, pisząc na adres e-mail: Bernard.DeVos@domoig.com.
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Załącznik 4

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Naszą wizją jest kultura bezpieczeństwa, która sprawia, że zero urazów staje się realną możliwością, a naszą
polityką jest zapewnienie i utrzymanie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy dla każdego, kto pracuje dla
Domo.
Jesteśmy głęboko przekonani, że wszystkim wypadkom, zarówno zawodowym jak i procesowym, można zapobiec,
dlatego bezpieczeństwo jest zawsze priorytetem we wszystkich naszych działaniach biznesowych.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI
Zdrowie i Bezpieczeństwo
Jest to odpowiedzialność każdego członka Komitetu Wykonawczego podlegającego Dyrektorowi Generalnemu.
Wszyscy członkowie Komitetu Wykonawczego muszą zapewnić, że niniejsza Polityka jest realizowana w ich
obszarze odpowiedzialności i powinni ustanowić:

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

Lokalną Politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodną z niniejszą Polityką oraz z wszelkimi dodatkowymi
lokalnymi wymogami ustawowymi.
Lokalny system sterowania, który wspiera realizację polityki CARE TO BE SAFE i polityki bezpieczeństwa.
Lokalne procedury powinny być zgodne z normami korporacyjnymi, lokalnymi normami ustawowymi,
w zależności od tego, które z nich są najbardziej rygorystyczne, oraz powinny wykorzystywać najlepsze
praktyki w branży.
Standardy kompetencji w zakresie bezpieczeństwa dla wszystkich stanowisk i odpowiednie szkolenia.
Systematyczną identyfikację głównych zagrożeń i ocenę ryzyka związanego z ich działalnością oraz
wdrożenie odpowiednich środków redukcji ryzyka. Ocena ryzyka powinna być aktualizowana co trzy lata
lub wcześniej w przypadku istotnych zmian, które mogą wpłynąć na poziom ryzyka.
Plan awaryjny w każdej jednostce lub zakładzie dotyczący postępowania w razie wypadków i zdarzeń
stwarzających zagrożenie dla ludzi, mienia lub środowiska.
System audytu wewnętrznego w celu monitorowania zgodności z systemem sterowania, który jest
dostosowany do systemu audytu korporacyjnego. Przyczynia się to również do spełnienia wymogów audytu
wewnętrznego w zakresie normy ISO 45001 dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Formalną ocenę wpływu inwestycji i nowych propozycji produktów na zdrowie i bezpieczeństwo pod kątem
zgodności z przepisami ustawowymi i wymogami systemu sterowania.
System zgłaszania wszystkich wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych; należy je zbadać i podjąć
działania w celu zapobieżenia ponownemu wystąpieniu, koncentrując się na zdobywaniu wiedzy. Poważne
incydenty są zgłaszane komitetowi wykonawczemu.
Wskaźniki efektywności w zakresie bezpieczeństwa na wszystkich szczeblach zarządzania, które będą
włączone do rocznych planów operacyjnych oraz celów w zakresie efektywności osobistej lub zespołowej,
a także poddawane systematycznym przeglądom. Wskaźniki te stanowią połączenie wyników i środków
proaktywnych.
Komunikację i konsultacje z pracownikami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w celu zwiększenia
świadomości i zrozumienia kwestii związanych z bezpieczeństwem.
Odpowiednie zaplecze dla dobra pracowników w miejscu pracy.
Odpowiednie szkolenia i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy.
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Środowisko
Cenimy środowisko naturalne i jesteśmy mocno zaangażowani w odpowiedzialne praktyki środowiskowe
w naszej działalności. Nasze firmy są zobowiązane do przestrzegania odpowiednich praw i przepisów
dotyczących ochrony środowiska oraz do przyjęcia następujących zasad:

•
•
•
•
•

Zaangażowanie i przyczynianie się do stosowania odpowiedzialnych praktyk środowiskowych w naszej
codziennej działalności.
Zwiększanie efektywności wykorzystania surowców i energii.
Minimalizowanie emisji i odpadów.
Reagowanie na problemy społeczności lokalnej w sposób rzetelny, uczciwy i z szacunkiem.
Poszukiwanie dostawców, którzy mają proaktywne podejście do zarządzania ryzykiem środowiskowym
i którzy odpowiedzialnie zarządzają zasobami naturalnymi.

Organizacja, obowiązki i uprawnienia
Kierownicy wszystkich szczebli są odpowiedzialni za zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko w swoich
operacjach/działaniach, za zgodność z wymogami prawnymi i ustawowymi oraz wymaganiami określonymi
w Korporacyjnym i Lokalnym Systemie Zarządzania.

Kierownicy są odpowiedzialni za
•
zmniejszenie ryzyka do tak niskiego poziomu, jak jest to racjonalnie możliwe.
•
wyznaczanie standardów i celów w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, monitorowanie,
audytowanie i terminowe wykonywanie uzgodnionych działań, a także przegląd wyników w celu
osiągnięcia zgodności operacyjnej i ciągłej poprawy bezpieczeństwa.
•
rozwijanie pracowników w kierunku bezpiecznej pracy.
Wszyscy pracownicy i wykonawcy są odpowiedzialni za
•
posiadanie odpowiednich kompetencji do bezpiecznej pracy.
•
stałe przestrzeganie technicznych standardów i zasad bezpieczeństwa.
•
podejmowanie działań w związku z ryzykownymi zachowaniami własnymi i innych oraz wzmacnianie
“bezpiecznych” zachowań.
•
podejmowanie natychmiastowych działań w celu korygowania, zgłaszania i monitorowania zdarzeń
potencjalnie wypadkowych i warunków niebezpiecznych.
Funkcja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska jest odpowiedzialna za:
•
monitorowanie, czy działania DOMO są prowadzone zgodnie z przepisami ustawowymi i wymaganiami HSE
określonymi w Systemie Kierowania
•
udostępnianie informacji dotyczących tych kwestii wszystkim jednostkom
•
doradzanie organizacji w tych kwestiach
•
ułatwianie nawiązywania kontaktów i wymiany najlepszych praktyk w tych dziedzinach.
•
We współpracy z Corporate Health, Safety and Environment, wszystkie jednostki powinny być przygotowane
do wymiany informacji i rozwijania wspólnych postaw i standardów we wszystkich działach DOMO.

Niezgodności
Wszelkie niezgodności z niniejszym dokumentem powinny być rozpatrywane zgodnie z procedurą postępowania
w przypadku niezgodności.
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Załącznik 5

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI
1. Kontekst i zakres tej Polityki
Różnorodność jest integralną częścią strategii korporacyjnej DOMO, a niniejsza Polityka odzwierciedla
zaangażowanie Zarządu i ExCom w kwestie różnorodności wśród pracowników.

2. Wizja Różnorodności - Oświadczenie
Dyrekcja, kierownictwo i pracownicy DOMO są zaangażowani w tworzenie i pielęgnowanie kultury, która
pozwala osiągnąć doskonałą wydajność i równie nieprzeciętne wyniki.
Różnorodność jest niezbędna dla długoterminowego sukcesu DOMO.
DOMO ceni i promuje różnorodność, ponieważ dzięki niej może:

•
•
•

rozpoznawać i spełniać potrzeby naszych klientów, zarówno dziś, jak i w przyszłości;
zapewnić, aby pracownicy czuli się wartościowi, społecznie włączeni i mogli osiągać swój najwyższy
poziom działania
zyskać dostęp do możliwie najbogatszej puli talentów.

3. Definicje i korzyści płynące z różnorodności
Oferowanie środowiska sprzyjającego włączeniu jest najlepszym sposobem na przyciągnięcie, wykorzystanie
i utrzymanie różnorodności w DOMO. Środowisko, które uznaje i docenia wszystkie różnice w osobowości,
pochodzeniu, wychowaniu, kulturze i doświadczeniu, czyni każdego z nas odrębnym i wyjątkowym.
DOMO zobowiązuje się do wybierać, rekrutować, rozwijać i wspierać osoby wyłącznie na podstawie ich
zdolności i kwalifikacji zawodowych, bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, narodowość, klasę, kolor
skóry, wiek, tożsamość seksualną, niepełnosprawność, religię, stan cywilny czy poglądy polityczne.
Wierzymy, że zróżnicowana siła robocza stanowi najlepsze źródło talentu, kreatywności i doświadczenia. Osoby
o różnym pochodzeniu i doświadczeniu życiowym mogą rozpoznawać możliwości i rozwiązywać problemy
z różnych perspektyw.
Poprzez wspieranie różnorodności zwiększamy nasz potencjał do generowania nowych pomysłów, a tym samym
poprawiamy naszą zdolność przystosowywania się do zmian.
Oznacza to, że jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć różnorodne potrzeby naszych klientów na całym świecie
i zapewnić im wyjątkową jakość obsługi, a także doskonałe zyski naszym interesariuszom.
Zróżnicowane miejsce pracy jest bardziej interesujące i atrakcyjne zarówno dla obecnych, jak i potencjalnych
pracowników, co poprawia ich motywację i pomaga w ich zatrzymaniu w przedsiębiorstwie.

4. Różnorodność w DOMO
Niezależnie od kraju i kultury, DOMO dąży do tego, aby być pracodawcą najchętniej wybieranym przez
pracowników, który przyciąga najlepsze dostępne talenty. Dobieramy, utrzymujemy i rozwijamy najlepszych
pracowników na podstawie osiągnięć i kompetencji merytorycznych związanych z pracą – bez dyskryminacji.
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Oczekujemy, iż nasi zewnętrzni partnerzy w zakresie rekrutacji będą dla nas pozyskiwać talenty bez
dyskryminacji.
DOMO będzie rozwijać procesy, programy i narzędzia, które wspierają zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz
rozwijanie postaw potrzebnych do osiągania swoich najwyższych możliwości w DOMO.
Co roku zespół HR dokonuje przeglądu i omawia z przedsiębiorstwem następujące kwestie:

•
•
•

odpowiedni udział kobiet i mężczyzn na wszystkich poziomach stanowisk;
statystyki i tendencje w zakresie wieku, narodowości i pochodzenia zawodowego pracowników DOMO;
postępy w osiągnięciu mierzalnych celów w zakresie różnorodności płci i narodowości.

Poprzez swoje czyny i słowa pracownicy DOMO pokażą, że włączenie społeczne i docenianie różnorodności to
kluczowe elementy kultury DOMO. W szczególności, kierownictwo zarządzające zespołami będzie:
•
•
•
•
•
•

aktywnie tworzyć i utrzymywać otwarte na różnorodność i włączające środowisko pracy;
zachowywać zero tolerancji względem wszystkich form dyskryminacji lub molestowania;
reagować na zmienne oczekiwania pracowników, w tym w zakresie równowagi między pracą a życiem
prywatnym;
podejmować wszystkie decyzje dotyczące rekrutacji wyłącznie w oparciu o kryteria merytoryczne, po
ogłoszeniu naboru pośród wszystkich odpowiednio wykwalifikowanych osób;
zapewniać, aby awans zawodowy był uzależniony wyłącznie od wydajności oraz potencjału pracownika,
a także aktywnego stosowania wartości DOMO; oraz
zapewniać pracownikom środowisko, które umożliwia im osiągnięcie sukcesu.

Każdy pracownik DOMO powinien cenić swoich współpracowników jako jednostki i być świadomy wpływu, jaki
jego działania i słowa mogą mieć na innych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad określonych tą Polityką prosimy o kontakt
z przedstawicielem działu HR.
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Załącznik 6

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Skuteczne zarządzanie ryzykiem ma zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju DOMO i przyczynia się do naszego
sukcesu. Naszym celem jest wprowadzenie silnej kultury zarządzania ryzykiem w całej Grupie.
Silny system zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach oraz struktura wewnętrznych audytów, stanowiące część
Programu zarządzania ryzykiem w zarządzaniu i przedsiębiorstwach Grupy, umożliwią dokonanie oceny
i skuteczniejsze ograniczenie ryzyka, a przeprowadzony w ten sposób audyt pozwoli na dalszą optymalizację
systemów, procesów i wydajności.
Wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność, będziemy:

•
•
•
•
•

identyfikować, analizować i klasyfikować kwestie związane z ryzykiem w jednolity sposób, przy użyciu wspólnych
systemów i metodologii;
zarządzać ryzykiem, na jakie narażona jest Grupa na poziomie lokalnym (a także regionalnym, na poziomie
jednostki biznesowej i na poziomie całego przedsiębiorstwa);
uczynić naszą świadomość ryzyka i uzgodnioną tolerancję dla ryzyka kluczowym czynnikiem w procesie
decyzyjnym;
włączyć kluczowe zagrożenia i plany łagodzenia takich zagrożeń do strategicznych i operacyjnych planów
biznesowych; oraz
włączyć zarządzanie ryzykiem do naszych najważniejszych działań, funkcji i procesów biznesowych.

DOMO dąży do ciągłego doskonalenia systemów kontroli wewnętrznej i procesów zarządzania ryzykiem, które są
regularnie weryfikowane i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. Będziemy nieustannie spełniać rygorystyczne wymogi
w zakresie zarządzania ryzykiem.
Więcej informacji na temat zarządzania ryzykiem w Grupie można uzyskać w Dziale ds. Audytów Wewnętrznych.

Załącznik 7

POLITYKA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z SERWISÓW
SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Omówienie Polityki
DOMO uznaje, że serwisy społecznościowe są skutecznym narzędziem do dzielenia się informacjami i opiniami
z rodziną, przyjaciółmi i społecznościami na całym świecie, a także w coraz większym stopniu ułatwiają
współpracę handlową i korporacyjną. Jednak korzystanie z serwisów społecznościowych wiąże się z pewnym
ryzykiem, a tym samym niesie ze sobą pewne obowiązki. DOMO ustanawia niniejszą Politykę, aby pomóc
pracownikom w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji podczas korzystania z serwisów społecznościowych.
Mają one na celu ochronę interesów firmy, jej pracowników oraz klientów i dostawców, a także zapewnienie, że
wszelkie odniesienia do DOMO lub spółek zależnych nie będą naruszać wymogów poufności, bądź w inny sposób
naruszać Kodeksu Postępowania DOMO.
Określone tą Polityką i obowiązujące w Grupie DOMO zasady dotyczące serwisów społecznościowych mają
zastosowanie do wszystkich pracowników, którzy pracują dla Grupy DOMO lub jej spółek zależnych.
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Czym są serwisy społecznościowe?
Serwisy społecznościowe obejmują wszelkie środki służące do komunikowania się lub umieszczania informacji
lub treści dowolnego rodzaju w internecie lub wszelkich innych systemach komputerowych przeznaczonych dla
społeczności. Serwisy społecznościowe przyjmują wiele różnych form, w tym między innymi – ale nie tylko – blogi
lub mikroblogi zarówno prywatne, lub prowadzone przez inny podmiot (np. Twitter, Tumblr), społeczności tworzące
treści (np. YouTube), serwisy społecznościowe i profesjonalne (np. Facebook, LinkedIn), fora i grupy dyskusyjne (np.
Whirlpool, Google Groups), encyklopedie online (np. Wikipedia) oraz wirtualne gry i światy społeczne (np. World of
Warcraft, Second Life).
Serwisy społecznościowe są coraz popularniejsze i nieustannie ewoluują. Niniejsza Polityka obejmują również
przyszłe zastosowania serwisów społecznościowych, niezależnie od przyjmowanych przez nie formy.

Dlaczego Grupa DOMO opracowała Politykę korzystania z serwisów społecznościowych?
Grupa DOMO – a tym samym jej pracownicy – musi utrzymywać określone standardy określające zawartość i
sposób komunikacji, zarówno w obrębie firmy, jak i poza nią. Zasady i wytyczne określone w Polityce DOMO, w tym
także w Kodeksie Postępowania i w Polityce Bezpieczeństwa, mają zastosowanie do działań naszych Pracowników
w internecie, w tym także w serwisach społecznościowych. Każda osoba jest dpowiedzialna za treści, które
umieszcza w internecie. Przed utworzeniem treści w internecie należy koniecznie rozważyć zagrożenia
i korzyści, jakie się z tym wiążą. Należy pamiętać, że każde zachowanie pracownika, które ma negatywny wpływ
na jego wydajność w pracy, na wydajność jego współpracowników lub wywiera negatywny wpływ na klientów,
dostawców lub osoby pracujące w imieniu DOMO lub spółek powiązanych z DOMO, może skutkować wszczęciem
postępowania dyscyplinarnego, do ewentualnego rozwiązania stosunku pracy włącznie. DOMO nie będzie
tolerować nieodpowiednich wpisów zawierających uwagi o charakterze dyskryminującym, nękania i gróźb
przemocy lub podobnych niewłaściwych, ani niezgodnych z prawem zachowań, ani wpisów ujawniających
poufne informacje Grupy DOMO, jej klientów lub dostawców, bądź dotyczących spaw związanych z pracą innych
pracowników.
Co się stanie, jeśli ktoś naruszy niniejszą Politykę?
Wobec każdego pracownika, który naruszy niniejszą Politykę, zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne,
z ewentualnym rozwiązaniem stosunku pracy włącznie. Naruszenie tych zasad może również prowadzić
do podjęcia działań prawnych przeciwko spółce lub jej pracownikom przez podmioty zewnętrzne.

GŁÓWNE ZASADY

Okazuj szacunek
Zachowuj się uczciwie i uprzejmie w stosunku do swoich współpracowników, klientów, dostawców i osób
pracujących w imieniu Grupy DOMO lub jej spółek zależnych. Unikaj oświadczeń, zdjęć, materiałów wideo
lub audio, które mogłyby być postrzegane jako złośliwe, obsceniczne, stanowiące groźbę lub zastraszenie,
dyskredytujące współpracowników, klientów lub dostawców, lub które mogłyby stanowić prześladowanie lub
nękanie. Przykładami takich zachowań mogą być wpisy mające na celu celowe zaszkodzenie czyjejś reputacji lub
wpisy, które mogłyby przyczynić się do stworzenia wrogiego środowiska pracy dla kogokolwiek ze względu na rasę,
płeć, niepełnosprawność, religię, wiek lub inny status chroniony prawem lub polityką firmy.

Jeśli coś jest w internecie, jest publicznie dostępne
Pamiętaj, że współpracownicy, klienci i dostawcy często mają dostęp do treści publikowanych przez Ciebie w
internecie. DOMO, w ramach najlepszych praktyk, zaleca pracownikom zmianę ustawień prywatności swoich
osobistych stron lub witryn mediów społecznościowych na ustawienia o najwyższym poziomie bezpieczeństwa.
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Zachowaj poufność
Dbaj o zachowanie poufności tajemnic handlowych i prywatnych informacji należących do DOMO, a także poufnych
informacji klientów lub dostawców Grupy. Tajemnice handlowe i informacje prywatne mogą obejmować informacje
dotyczące rozwoju procesów, produktów, usług, know-how i technologii oraz wyników finansowych. Nie należy
publikować informacji dotyczących cen, informacji finansowych lub operacyjnych, raportów wewnętrznych, zasad
firmy, procedur lub innych wewnętrznych informacji poufnych związanych z przedsiębiorstwem, w tym informacji
o podróżach służbowych lub spotkaniach, które nie zostały wcześniej podane do wiadomości publicznej. Ponadto nie
należy publikować żadnych poufnych informacji dotyczących klientów lub dostawców, które nie są powszechnie znane.
Zachowaj przejrzystość
Zidentyfikuj się jako pracownik DOMO za każdym razem, gdy nawiązujesz ze swojego bloga, strony internetowej lub
innego serwisu społecznościowego powiązanego do DOMO (lub spółki zależnej). Jeśli DOMO (lub jedna ze spółek
zależnych DOMO) jest przedmiotem tworzonych przez Ciebie treści, musisz otwarcie informować innych o fakcie,
że jesteś pracownikiem Grupy DOMO i wyraźnie zaznaczyć, że Twoje poglądy nie odzwierciedlają poglądów DOMO
lub jej spółek zależnych, ani ich pracowników, klientów, dostawców lub osób pracujących w ich imieniu. Jeśli prowadzisz
blog lub zamieszczasz w internecie treści związane z pracą realizowaną przez siebie lub DOMO (lub jej spółki zależne)
najlepiej jest dołączyć zastrzeżenie, takie jak: „Wpisy opublikowane na tej stronie są moje i nie muszą odzwierciedlać
poglądów Grupy DOMO ani jej spółek zależnych”.
Tylko upoważnieni rzecznicy mogą działać w imieniu DOMO
DOMO wyznacza pracowników upoważnionych do rozmów z mediami w imieniu Grupy. Dotyczy to do wszelkiej
komunikacji w imieniu Grupy, również tej prowadzonej przy użyciu serwisów społecznościowych. Pracownicy, którzy nie
zostali upoważnieni przez DOMO do występowania w imieniu DOMO, nie powinni się przedstawiać jako rzecznicy firmy.

Twoje działania jako osoby prywatnej
Ponosisz osobistą odpowiedzialność za swoją prywatność i związane z nią zagrożenia dla bezpieczeństwa wszystkich
wpisów, a także innej komunikacji realizowanej przez Ciebie za pośrednictwem serwisów społecznościowych.

Nie istnieje przycisk „usuń z internetu
Upewnij się, że zamieszczane przez Ciebie wiadomości lub informacje są dokładne i uczciwe, a jeśli się pomylisz, szybko
je popraw. Zachowaj otwartość i informuj, które wpisy zostały zmienione. Pamiętaj, ze internet archiwizuje prawie
wszystkie informacje. W niektórych przypadkach można odnaleźć również usunięte wpisy. Nigdy nie publikuj żadnych
informacji ani pogłosek na temat Grupy DOMO lub jej spółek zależnych, ani ich pracowników, klientów, dostawców lub
konkurentów, co do których wiesz, że są fałszywe.

Korzystanie z serwisów społecznościowych w pracy
Powstrzymaj się od korzystania z serwisów społecznościowych w czasie pracy lub na udostępnionym przez nas
sprzęcie, chyba że jest to związane z pracą, za zgodą przełożonego lub jest zgodne z zasadami DOMO. Nie używaj
firmowych adresów e-mail do rejestrowania się w serwisach społecznościowych, na blogach lub w innych narzędziach
internetowych wykorzystywanych do użytku osobistego.

Zakaz odwetu
DOMO zakazuje podejmowania negatywnych działań przeciwko jakiemukolwiek pracownikowi za zgłoszenie
możliwego odstępstwa od niniejszej Polityki lub za współpracę w dochodzeniu. Wobec każdego pracownika, który
podejmie działania odwetowe wobec innego pracownika za zgłoszenie możliwego odstępstwa od niniejszej Polityki
lub za współpracę w dochodzeniu, zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne, z ewentualnym rozwiązaniem
stosunku pracy włącznie.
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Załącznik 8

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEKUPSTWU I KORUPCJI
W przypadku pracowników Grupy Domo pracujących we Francji, treść niniejszego Załącznika 8 została
zmodyfikowana w celu pełnego uwzględnienia wymogów ustawy nr 2016-1691, znanej jako ustawa „Sapin
II”. Do tych pracowników stosują się postanowienia dokumentu „Code de Conduite Anti-Corruption”
zamiast niniejszego Załącznika 8.
Dla pracowników Grupy Domo pracujących w Niemczech, treść niniejszego Załącznika 8 została
zmieniona na Załącznik 8a w celu uwzględnienia dodatkowych wymogów prawnych i ograniczeń
wynikających z prawa niemieckiego oraz w celu wyjaśnienia sytuacji prawnej za pomocą przykładów.
1.

Niniejsza Polityka
1.1

Niniejsza Polityka:
(a)
(b)
(c)

1.2

2.

określa nasze obowiązki oraz obowiązki osób pracujących dla nas w zetknięciu się z przekupstwem
i korupcją; oraz
zapewnia informacje i wskazówki osobom pracującym dla nas, jak rozpoznawać przekupstwo
i korupcję, a także im przeciwdziałać.
Definicje „my”, „nasz”, „nas” i „DOMO” w tym dokumencie odnoszą się do spółki DOMO Chemicals
GmbH i jej spółek zależnych.

Należy przeczytać i przyswoić niniejszą Politykę w całości, a także stosować podczas pracy zasady w niej
określone.

Kogo dotyczy niniejsza Polityka?

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich osób pracujących dla naszej firmy lub w naszym imieniu,
niezależnie od stanowiska, a zwłaszcza do kadry kierowniczej wyższego szczebla, urzędników, dyrektorów,
pracowników (stałych, zatrudnionych na czas określony lub nie określony), konsultantów, wykonawców, stażystów,
pracowników oddelegowanych, pracowników dorywczych i pracowników agencji, zewnętrznych dostawców usług,
agentów, sponsorów lub wszelkich innych osób związanych z nami, bez względu na lokalizację (łącznie określanych
w niniejsza Politykach jako „Pracownicy”).

3.
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Nasza Polityka
3.1

Prowadzimy naszą działalność w sposób uczciwy i etyczny. Praktyki korupcyjne są niedopuszczalne;
DOMO przyjmuje zasadę „zero tolerancji” w stosunku do przekupstwa i korupcji. Zobowiązujemy się
do postępowania w sposób profesjonalny, sprawiedliwy i uczciwy, a także do zachowania szacunku
we wszystkich naszych działaniach i relacjach biznesowych, wszędzie tam, gdzie działamy, a także do
wdrażania i egzekwowania skutecznych systemów przeciwdziałania przekupstwu. Będziemy stosować się
do ram prawnych i regulacyjnych w każdym kraju, w którym działamy.

3.2

Oczekujemy również, że podmioty, z którymi prowadzimy współpracę handlową, przyjmą podobne
podejście do przekupstwa i korupcji. Przed zawarciem umowy z jakimkolwiek podmiotem zewnętrznym,
który będzie działać w imieniu DOMO, firma przeprowadzi należytą, odpowiednią analizę „due
diligence” i uzyska od tego podmiotu określone zobowiązania do zachowania zgodności z niniejszymi
Zasadami.

3.3

Niniejsza Polityka stanowi część Kodeksu Postępowania DOMO, a zasady w niej określone mogą być
uzupełniane lub modyfikowane.

Etyczne i prawne ramy wykonywania obowiązków
zawodowych dla wszystkich pracowników DOMO

4.

5.

Odpowiedzialność za Politykę
4.1

Niniejsza Polityka została zatwierdzona przez Zarząd DOMO, aby wykazać, że Grupa DOMO jest
zaangażowana w rozwiązywanie problemów związanych z przekupstwem i korupcją. Za monitorowanie
zgodności z niniejszą Polityką odpowiada ExCom DOMO, który za pośrednictwem Dyrektora
Generalnego będzie składać Zarządowi DOMO sprawozdania ze swoich działań monitorujących.

4.2

Kierownictwo i przełożeni na wszystkich szczeblach są odpowiedzialni za wdrażanie niniejszej Polityki
w swoich miejscach pracy, a także za zapewnienie, że osoby im podległe są zaznajomione z tymi
zasadami, a także je rozumieją.

Czym jest przekupstwo i korupcja?
5.1

Korupcja to nadużywanie stanowisk publicznych lub prywatnych w celu osiągnięcia osobistych korzyści.

5.2

Łapówka jest zachętą lub nagrodą oferowaną, obiecaną lub wręczaną urzędnikowi państwowemu
lub uczestnikowi prywatnej transakcji handlowej w celu uzyskania jakiejkolwiek korzyści handlowej,
umownej, regulacyjnej lub osobistej wskutek niewłaściwego wykonywania swoich obowiązków lub
działania. Mimo że niniejsza Polityka zabrania przekazywania łapówek urzędnikom państwowym
i osobom prywatnym, należy zachować szczególną ostrożność w postępowaniu z tymi pierwszymi,
ponieważ przepisy antykorupcyjne są na ogół bardziej restrykcyjne w przypadku urzędników
państwowych, a kary surowsze. W związku z tym niektóre części niniejszej Polityki są bardziej
rygorystyczne w odniesieniu do władz państwowych (np. punkt 6).

5.3

Przykłady łapówkarstwa:
Oferowanie łapówki
Oferujesz potencjalnemu klientowi bilety na popularne wydarzenie pod warunkiem, że zgodzi się on na
złożenie u nas zamówienia, faworyzowanie nas kosztem konkurentów, bądź na obniżenie cen za swoje
usługi lub towary.
Byłoby to przestępstwem, ponieważ składasz propozycję, która ma na celu uzyskanie nieuczciwej
przewagi handlowej i kontraktowej. DOMO może również zostać uznana za podmiot, który popełnił
wykroczenie, ponieważ propozycja została złożona w celu pozyskania klienta na naszą korzyść.
Przyjęcie Twojej propozycji przez potencjalnego klienta również może być również traktowane jako
przestępstwo.
Przyjmowanie łapówki
Dostawca daje pracę twojemu bratankowi, ale wyraźnie daje do zrozumienia, że w zamian oczekuje
od Ciebie, że wykorzystasz swój wpływ w naszej organizacji do utrzymania współpracy handlowej z jego
firmą.
Złożenie takiej propozycji przez dostawcę jest przestępstwem. Wyrażenie na nią zgody również byłoby
przestępstwem, ponieważ w ten sposób zyskujesz osobistą korzyść.
Przekupywanie zagranicznego urzędnika państwowego
Zlecasz firmie dokonanie płatności na rzecz zagranicznego urzędnika w celu przyspieszenia procesu
administracyjnego (np. wydania licencji, zgody na budowę lub odprawę celną).
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Przestępstwo przekupstwa zagranicznego urzędnika publicznego zostaje popełnione w momencie
złożenia takiej propozycji. Dzieje się tak, ponieważ propozycja ma na celu uzyskanie przewagi
biznesowej dla DOMO. DOMO może również zostać uznana za podmiot popełniający przestępstwo.
Przekupienie urzędnika państwowego w jednym kraju może skutkować nie tylko naruszeniem lokalnego
prawa, ale także prawa innych krajów. Na przykład – przekupienie zagranicznego urzędnika może
skutkować naruszeniem jednego lub kilku przepisów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Unii
Europejskiej. Za naruszenie tych przepisów grożą kary grzywny oraz pozbawienia wolności. Takie
naruszenia mogą również zaszkodzić zarówno reputacji DOMO, jak i wszystkich jej pracowników.
Oprócz bezpośredniego przekazywania płatności lub prezentów o przesadnie wysokiej wartości,
za łapówkę można uznać również (a) podróże, posiłki, rozrywkę lub innego rodzaju gościnność
o przesadnie wysokiej wartości; (b) wpłaty na rzecz jakiejkolwiek partii politycznej, kampanii lub
urzędnika prowadzącego kampanię; lub (c) datki charytatywne lub sponsoring, które zostały
przekazane na polecenie lub na korzyść urzędnika państwowego lub partnera handlowego
5.4

Unikaj konfliktów interesów
Pracownicy mogą znaleźć się w sytuacji, w której mogą naruszyć przepisy antyłapówkarskie lub
antykorupcyjne – zwłaszcza podczas zawierania umów – jeżeli w ich sytuacja sugeruje istnienie konfliktu
interesów. Konflikty te powstają, gdy istnieje ryzyko, że osobisty interes pracownika jest sprzeczny
z interesem DOMO. Przykłady obszarów, w których może powstać konflikt, obejmują osobisty interes
pracownika w umowie, zarówno bezpośredni (na przykład gdy pracownik jest kontrahentem umowy),
jak i pośredni (na przykład, gdy pracownik ma interes w zawarciu umowy, ponieważ posiada udziały
w firmie będącej kontrahentem lub jego bliski krewny jest stroną lub ma interes w zawarciu umowy),
zatrudnienie poza DOMO, wykorzystanie informacji poufnych DOMO w osobistej transakcji lub
pozyskiwanie lub przyjmowanie prezentów lub rozrywek, które nie mogą być uznane za zasadne w myśl
punktu 6 niniejszej Polityki.
W związku z tym pracownicy nie mogą angażować się w działania, które mogą się wiązać lub sprawiać
wrażenie związanych z konfliktem interesów. Jeśli nie masz pewności, czy dana sytuacja może skutkować
konfliktem interesów, skontaktuj się z członkiem ExCom.

6.
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Dozwolone płatności
6.1

Przekazywanie przedmiotów urzędnikom państwowym jest dopuszczalne tylko w bardzo konkretnych
okolicznościach i tylko wtedy, gdy zezwala na to właściwe prawo. MOŻNA TO ZROBIĆ TYLKO PO
UPRZEDNIM UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY OD EXCOM. Korzyści, które można przekazywać innym,
obejmują rozrywkę, posiłki, prezenty o symbolicznej wartości inne przysługi biznesowe, których nie
można uznać za rozrzutne, i tylko jeżeli zostanie stwierdzone, że taki prezent nie naruszyłby żadnych
obowiązujących przepisów. Takie rozrywki, posiłki, prezenty o symbolicznej wartości i inne uprzejmości
nie mogą być przekazywane urzędnikom państwowym, chyba że członek ExCom wyraził na to wcześniej
pisemną zgodę.

6.2

Płatności przyśpieszające tok spraw. Płatności przyśpieszające tok spraw to zazwyczaj niewielkie,
nieoficjalne płatności dokonywane w celu zagwarantowania lub przyspieszenia rutynowych działań
podejmowanych przez urzędnika państwowego, takich jak wydanie zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej w obcym kraju, zapewnienie ochrony policyjnej lub przetworzenie
wizy, faktury celnej lub innego dokumentu rządowego. Mogą one być powszechne w niektórych
jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność. Nielegalne prowizje to płatności, które są
przekazywane w zamian za zapewnienie korzyści lub przewagi biznesowej. DOMO zdecydowanie nie
zezwala zarówno na przyjmowanie, jak i wypłacanie nielegalnych prowizji. Pracownicy muszą unikać
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jakichkolwiek działań, które mogłyby sugerować, że przyjmiemy lub zapłacimy płatność przyśpieszającą
tok spraw lub nielegalną prowizję. Nie wypłacamy ani nie akceptujemy żadnych nielegalnych prowizji,
ani nie dokonujemy płatności przyspieszających tok spraw, chyba że ExCom wyraźnie wyrazi na to
zgodę – w takiej jednak sytuacji ExCom musi sprawdzić, czy dana czynność jest dozwolona zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6.3

Prezenty i gościnność. Niniejsza Polityka nie zabrania udzielania (ani otrzymywania) zwykłej,
uzasadnionej i odpowiedniej gościnności od – bądź na rzecz – podmiotów zewnętrznych, jeśli celem
takiej czynności jest poprawa wizerunku naszej firmy, przedstawienie naszych produktów i usług lub
nawiązanie i utrzymanie relacji biznesowych.

6.4

Naszym pracownikom wolno wręczać lub przyjmować prezenty lub gościnność, które są rozsądne,
proporcjonalne, uzasadnione i zgodne z niniejszą Polityką, oraz wszelkimi obowiązującymi zasadami
dotyczącymi prezentów i gościnności.

6.5

Zabronione jest wręczanie prezentów lub zapewnianie gościnności z zamiarem otrzymania korzyści
biznesowych lub odwdzięczenia się za zapewnioną korzyść biznesową. Pracownikom DOMO zabrania
się zabiegania o prezenty. Prezenty mogą być przyjmowane tylko wtedy, gdy są wręczane sporadycznie,
wyłącznie w celu rozwijania lub wzmacniania stosunków handlowych, a ich wartość jest poniżej limitu
określonego w punkcie 6.8 poniżej.

6.6

Nie można jednak przekazywać klientom lub dostawcom, ani otrzymywać od nich żadnych prezentów
ani żadnej gościnności – nawet jeśli ich wartość jest niewielka – w okresie poprzedzającym proces
przetargowy lub negocjacje umowy, w których uczestniczy dany klient lub dostawca, ani w trakcie tego
procesu. Jeżeli pracownicy nie są pewni

6.7

Bez uprzedniej zgody ExCom pracownicy nie mogą ani przyjmować żadnych gestów gościnności czy
podarunków od urzędnika państwowego, ani przekazywać ich na jego rzecz.
Za „urzędników państwowych” uważa się następujące osoby:

•
•
•
•

Członkowie kadry kierowniczej, pracownicy lub przedstawiciele dowolnego rządu, departamentu,
agencji, biura, władzy, pośrednictwa lub międzynarodowej organizacji publicznej;
Osoby działające w imieniu rządu;
Pracownicy podmiotów, które są własnością lub są kontrolowane przez rząd; oraz
Kandydaci na stanowiska polityczne.

6.8

Pracownicy nie mogą przyjmować prezentów w powiązaniu z żadnym pozarządowym podmiotem
zewnętrznym, ani przekazywać takim podmiotom prezentów o wartości przekraczającej 75 euro lub
równowartości tej kwoty w walucie lokalnej bez zgody swojego bezpośredniego przełożonego. Muszą
także zadbać, aby takie prezenty służyły wyłącznie rozwijaniu lub wzmacnianiu relacji biznesowych.
Oprócz tego, prezenty o wartości przekraczającej 250 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie
lokalnej, przekazywane przez podmiot zewnętrzny lub na jego rzecz w ciągu 12 miesięcy, wymagają
zatwierdzenia przez ExCom.

6.9

Zgodnie z postanowieniami punktu 9, nasi pracownicy i inne osoby pracujące w naszym imieniu mają
obowiązek niezwłocznego i dokładnego rejestrowania wszelkich prezentów lub przejawów gościnności
(w tym, w stosownych przypadkach, związanych z nimi wydatków). Taka dokumentacja może być
analizowana przez przełożonych.
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7.

Darowizny
7.1

8.

9.

Nie wpłacamy datków na rzecz partii politycznych, organizacji, ani osób zaangażowanych w politykę.

Odpowiedzialność pracowników
8.1

Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie przypadków przekupstwa i innych form korupcji jest
obowiązkiem wszystkich osób pracujących dla nas lub współpracujących z nami pod naszym
kierownictwem. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do unikania wszelkich działań, które mogłyby
prowadzić do naruszenia niniejszej Polityki.

8.2

Jeśli uważasz lub podejrzewasz, że doszło lub może dojść do naruszenia lub konfliktu z niniejszą Polityką,
jak najszybciej powiadom o tym swojego bezpośredniego przełożonego lub skontaktuj się z ExCom.

8.3

Wobec każdego pracownika, który naruszy niniejszą Politykę, zostaną wyciągnięte konsekwencje
dyscyplinarne, aż do rozwiązania stosunku pracy ze względu na złamanie zasad etyki zawodowej.

Prowadzenie dokumentacji
9.1 Musimy prowadzić dokumentację finansową i stosować odpowiednie kontrole wewnętrzne, które
będą stanowić dowód biznesowego uzasadnienia płatności dokonywanych na rzecz podmiotów
zewnętrznych.
9.2

Należy prowadzić pisemny rejestr wszystkich przyjmowanych lub oferowanych prezentów lub przejawów
gościnności, zarówno tych, które zostały przekazane przez Ciebie innym, jak i tych, które zostały przez
Ciebie otrzymane od innych. Taka dokumentacja będzie analizowana przez ExCom.

9.3

Należy upewnić się, że wszystkie wnioski o zwrot kosztów związanych z gościnnością, prezentami
lub wydatkami poniesionymi na rzecz podmiotów zewnętrznych są składane w zgodzie z naszymi
obowiązującymi zasadami dotyczącymi wydatków – a w szczególności należy podać przyczynę
poniesionych wydatków.

9.4

Wszystkie rachunki, faktury oraz inne dokumenty i zapisy dotyczące kontaktów z podmiotami
zewnętrznymi, takimi jak klienci, dostawcy, czy inne osoby, z którymi prowadzone są kontakty zawodowe,
muszą być kompletne i utrzymywane z jak najwyższą dokładnością. Zabrania się prowadzenia
rachunków „poza księgami” w celu ułatwienia lub ukrycia niewłaściwych płatności, a także zabrania się
wykorzystywania osobistych funduszy do realizacji działań, które są zabronione niniejszą Polityką.

10. Jak zasygnalizować problem
10.1 Zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania problemów dotyczących wszelkich problemów lub
podejrzeń związanych ze stosowaniem niewłaściwych praktyk lub naruszeniem niniejszej Polityki.
10.2 Jeśli nie masz pewności, czy dana czynność stanowi przekupstwo lub korupcję, lub jeśli chcesz zadać
jakiekolwiek inne pytania, skontaktuj się ze swoim bezpośrednim przełożonym, działem kadr lub działem
prawnym. Jeśli nie czujesz się komfortowo rozmawiając z nimi lub po przeprowadzeniu z nimi rozmowy
wciąż obawiasz się, że problem pozostanie nierozwiązany, skorzystaj z innych kanałów, o których
mowa w Zasadach swobody sygnalizowania nieprawidłowości DOMO, stanowiącej część Kodeksu
postępowania.
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11. Co zrobić, jeśli jesteś ofiarą przekupstwa lub korupcji
11.1 Jeżeli podmiot zewnętrzny zaproponuje Ci łapówkę, poprosi Cię o jej wręczenie, podejrzewasz, że może
się to zdarzyć w przyszłości lub uważasz, że jesteś ofiarą innej formy bezprawnej działalności, ważne
jest, aby jak najszybciej poinformować bezpośredniego przełożonego i ExCom o tym fakcie.

12. Ochrona
12.1 Pracownicy, którzy odmówią przyjęcia lub zaproponowania łapówki, a także ci, którzy zgłaszają
problemy lub informują o bezprawnym działaniu innej osoby, czasami obawiają się reperkusji.
Zgodnie z Polityką swobody sygnalizowania nieprawidłowości DOMO, która stanowi część Kodeksu
Postępowania, zachęcamy do otwartości i zapewniamy wsparcie każdemu, kto w dobrej wierze
i szczerze zgłasza problemy w ramach tych Zasad – nawet jeśli okaże się, że się myli.
12.2 Nie będziemy tolerować jakichkolwiek działań odwetowych lub krzywdzącego traktowania
w stosunku do pracowników, którzy odmówili udziału w przekupstwie lub korupcji, bądź którzy
w dobrej wierze zgłaszają podejrzenie zaistnienia faktu lub potencjalnego przekupstwa lub innego
działania korupcyjnego, bądź przewidują, że dojdzie do takich działań w przyszłości. Wobec każdego
pracownika, co do którego stwierdzono, że podjął działania odwetowe przeciwko innemu pracownikowi
za odmowę udziału w przekupstwie lub działaniu korupcyjnym, bądź za zgłoszenie w dobrej wierze
swojego podejrzenia zaistnienia faktu lub potencjalnego przekupstwa lub innego przestępstwa
korupcyjnego, bądź podejrzenia, że dojdzie do takich działań w przyszłości, zostaną wyciągnięte
konsekwencje dyscyplinarne, do ewentualnego rozwiązania stosunku pracy włącznie. Przez działania
odwetowe lub krzywdzące traktowanie rozumie się m.in. zwolnienie, postępowanie dyscyplinarne,
groźby lub inne dyskryminacyjne traktowanie związane ze zgłoszeniem problemu. Jeśli uważasz, że
jesteś ofiarą takiego traktowania, natychmiast poinformuj o tym fakcie ExCom.

13. Szkolenie i komunikacja
13.1 Szkolenie w zakresie niniejszej Polityki jest częścią procesu wdrażania wszystkich nowych pracowników.
Komentarze, sugestie i zapytania należy kierować do dyrektora ds. HR.
13.2 Będziemy informować dostawców, wykonawców i partnerów biznesowych o naszym całkowitym braku
tolerancji dla łapówkarstwa i korupcji przed rozpoczęciem relacji biznesowych z takimi podmiotami,
a następnie powtarzać tę informację w stosownych przypadkach.

14. Monitorowanie i przegląd
14.1 ExCom będzie monitorować skuteczność i dokonywać przeglądu skuteczności wdrażania niniejszej
Polityki, regularnie analizować ich przydatność, adekwatność i skuteczność. Wszelkie stworzone w ten
sposób ulepszenia zostaną wdrożone w możliwie jak najkrótszym terminie. Systemy i procedury kontroli
wewnętrznej będą podlegały regularnym audytom w celu zapewnienia ich ciągłej skuteczności
w zwalczaniu przekupstwa i korupcji.
14.2 ExCom, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego, będzie składać Zarządowi DOMO sprawozdania
z monitorowania niniejszej Polityki i wszelkich naruszeń tych zasad, a także przedkładał Radzie
propozycje zmian w niniejszej Polityce.
14.4 Wszyscy pracownicy ponoszą współodpowiedzialność za powodzenie niniejszej Polityki i powinni
stosować ją do zgłaszania wszelkich podejrzeń bezprawnych działań.
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Załącznik 9

POLITYKA OCHRONY DANYCH I PRYWATNOŚCI
Wprowadzenie
W niniejszym załączniku określono podstawowe zasady RODO (tj. europejskiego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., które weszło w życie w dniu 25 maja 2018 r.), informacje o danych
osobowych naszych pracowników, które przetwarzamy, a także nasze ogólne zasady postępowania dotyczące
ochrony danych osobowych.

W przypadku, gdy w kraju zatrudnienia obowiązują bardziej szczegółowe lub odmienne prawa i przepisy
ochrony prywatności, niniejsza Polityka zostanie dostosowana do lokalnych wymogów prawnych,
a Pracownik otrzyma kopię lokalnie obowiązującej polityki ochrony danych.
Niniejszy Załącznik 9 obowiązuje wyłącznie Pracowników pracujących w Unii Europejskiej. W przypadku
pracowników DOMO, których kraj zatrudnienia znajduje się poza Unią Europejską, obowiązują podobne
zasady ochrony danych i prywatności: wszelkie odstępstwa lub dalsze uszczegółowienia są zawarte
w lokalnej dla tych Pracowników polityce ochrony danych.
Jako firma przywiązujemy dużą wagę do prywatności naszych klientów, dostawców i partnerów biznesowych, ale
także do prywatności naszych własnych pracowników.

Ze względu na wagę tego tematu opracowaliśmy niniejszy dokument, aby przekazać wszystkim pracownikom
następujące informacje:
-

główne zasady ochrony danych (zob. część 1);
dane osobowe pracowników, które przetwarzamy (patrz część 2);
jak postępować z danymi osobowymi innych osób w prawidłowy i bezpieczny sposób podczas wykonywania
swoich obowiązków w firmie (patrz część 3).

1.

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY DANYCH.
1.1

Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”),
którą można zidentyfikować pośrednio lub bezpośrednio.
Kilka przykładów danych osobowych to: imię i nazwisko, numer telefonu, zdjęcie, numer konta
bankowego, itp. Gdy możliwe jest zidentyfikowanie osoby fizycznej poprzez połączenie różnych
informacji (takich jak: wiek, płeć, wykształcenie, stan cywilny, miasto, wynagrodzenie, narodowość,
wyznanie, stan zdrowia itp.), takie informacje są zwane danymi osobowymi.
W pewnych okolicznościach dane można również uznać za „wrażliwe”. Ma to miejsce w przypadku, gdy
dane dotyczą pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych
lub filozoficznych, członkostwa w związkach zawodowych, informacji genetycznych, informacji
biometrycznych, zdrowia, orientacji seksualnej, a także wyroków skazujących oraz innej przeszłości
kryminalnej. Gromadzenie i przetwarzanie tych danych jest zasadniczo zakazane, bądź dozwolone
w drodze wyjątku, lecz z bardzo surowymi obostrzeniami.
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1.2

Czym jest przetwarzanie danych?
„Przetwarzanie danych” jest rozumiane jako: każda forma przetwarzania danych osobowych, również
za pomocą zautomatyzowanych procedur, takich jak gromadzenie, zapisywanie, strukturyzowanie,
porządkowanie, przechowywanie, aktualizowanie lub modyfikowanie, wyszukiwanie, sprawdzanie,
wykorzystywanie, przesyłanie, rozpowszechnianie, dostarczanie, łączenie, ochrona, usuwanie lub
niszczenie.

1.3

Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe nie mogą być przetwarzane według własnego uznania firmy. Należy przestrzegać
przepisów RODO, które określają warunki i okoliczności, w jakich przetwarzanie danych osobowych jest
dozwolone. Oznacza to, że dane osobowe mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy istnieje podstawa
prawna do takiego przetwarzania, tzn. gdy:
•
•
•

•

•

•

1.4

osoba, której dane dotyczą, udzieliła swojej jednoznacznej, dobrowolnej i świadomej zgody;
przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania umowy, którą osoba, której dane dotyczą,
zawarła lub zawrze z administratorem danych, np. umowy o pracę;
przetwarzanie danych jest konieczne do wypełnienia obowiązku, który administrator danych musi
spełnić na mocy ustawy, dekretu lub rozporządzenia – na przykład obowiązku pracodawcy do
przekazania niektórych danych jego pracowników Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych;
jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
na przykład gdy ofiara wypadku jest nieprzytomna i należy zebrać jej dane dotyczące historii
medycznej, aby móc udzielić jej pierwszej pomocy;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania działania wykonywanego w interesie publicznych lub
w musi zostać wykonane w ramach realizacji obowiązków ustawowych nałożonych na administratora
danych;
przetwarzanie danych jest niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionych interesów administratora
danych lub innej osoby, jeżeli interesy lub podstawowe prawa i swobody osoby, której dane dotyczą,
nie są nadrzędne w stosunku do powyższych.

Jakie prawa mają osoby, których dane dotyczą?
1.4.1 Prawo do informacji
Dane osobowe nie mogą być przetwarzane bez wiedzy osoby, której dane dotyczą.
Co do zasady każda osoba, której dane dotyczą musi zostać z wyprzedzeniem poinformowana
o tym, że jej dane osobowe będą przetwarzane, dlaczego będą przetwarzane i w jaki sposób.
1.4.2 Prawo do dostępu
Każda osoba ma prawo wiedzieć, czy dana firma przetwarza niektóre z jej danych osobowych, czy
też nie. Jeżeli firma przetwarza dane osobowe, osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do
tych danych.
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1.4.3 Prawo do wprowadzenia poprawek
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do
a)
skorygowania niepoprawnych danych osobowych
b)
lub uzupełnienia niekompletnych danych.
1.4.4 Prawo do wymazania danych („prawo do bycia zapomnianym/-ną”)
Istnieje wiele szczególnych przypadków, w których osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do
usunięcia swoich danych osobowych – na przykład gdy dane te nie są już potrzebne do celów, dla
których zostały zebrane lub przetworzone.
1.4.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania
W szczególnych przypadkach osoba, której dane dotyczą ma prawo do ograniczenia
przetwarzania jej danych osobowych, na przykład na okres umożliwiający administratorowi
sprawdzenie dokładności danych osobowych, jeżeli dana osoba podważa dokładność
przetwarzanych danych, lub gdy przetwarzanie jest dokonywane z naruszeniem prawa, a osoba,
której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia
ich przetwarzania.
1.4.6 Prawo do przenoszenia danych
RODO stanowi, że w wielu przypadkach dana osoba jest uprawniona do otrzymania w danych
osobowych, które dostarczyła i przekazania ich innemu podmiotowi przetwarzającemu
ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie,
lub do przekazania ich bezpośrednio od jednego podmiotu przetwarzającego dane do drugiego.
1.4.7 Prawo do sprzeciwu
W niektórych przypadkach osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jej
danych osobowych z powodów związanych z jej szczególną sytuacją. Prawo to jednak nie zawsze
ma zastosowanie i nie jest prawem nieograniczonym.
Nie można na przykład sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które są niezbędne do realizacji
umowy, jak np. przetwarzanie danych osobowych w ramach umowy o pracę.
1.4.8 Prawo do wyłączenia automatycznych procesów decyzyjnych z przetwarzania danych osobowych
Każda osoba ma prawo zostać wyłączona z procesów decyzyjnych, które wywołują skutki prawne
dotyczące jej samej lub mają na nią podobnie znaczący wpływ, a które są oparte wyłącznie na
podstawie automatycznego przetwarzania danych, w tym m.in. oceny niektórych aspektów jej
osobowości (tzw. „profilowanie”). Prawo to nie ma zastosowania, gdy taka decyzja jest niezbędna
do zawarcia lub wykonania umowy, na przykład umowy pożyczki lub umowy ubezpieczenia, lub
gdy jest to wymagane przez prawo lub przepis, lub gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to
wyraźną zgodę.

2.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ODNIESIENIU DO NASZYCH PRACOWNIKÓW

Poniżej staramy się przedstawić możliwie najpełniejsze omówienie danych osobowych, które przetwarzamy na
temat naszych Pracowników oraz cele tych działań, jak również nasze obowiązki i prawa w tym zakresie.
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W tym kontekście podmiot DOMO, które jest osobą prawną i pracodawcą, działa jako administrator danych
osobowych, ponieważ to ono decyduje, dlaczego i w jaki sposób będą zbierane i przetwarzane dane osobowe
Pracowników.
2.1

Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim celu?
2.1.1 Kategorie danych osobowych

Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe, zasadniczo od momentu złożenia
podania o pracę przez osobę, której dane dotyczą, do momentu rozwiązania umowy o pracę:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dane identyfikacyjne (np. nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, krajowy numer
ewidencyjny, jeżeli jest wymagany prawem);
(elektroniczne) dane kontaktowe (np. adres, numer telefonu, adres e-mail, dane logowania,
numer przepustki);
sytuacja rodzinna (np. stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu);
cechy fizyczne (np. wzrost i waga);
dane i informacje finansowe (np. numer konta bankowego, wynagrodzenie, należne
świadczenia, wydatki, obliczanie wynagrodzeń);
informacje na temat odbytych szkoleń, historii zatrudnienia i kompetencji językowych;
informacje o ocenach i szkoleniach (np. o awansach i przebytych szkoleniach);
informacje dotyczące czasu trwania zatrudnienia (np. plan pracy, nieobecności);
informacje na temat kariery zawodowej (np. staż pracy).
zdjęcia i obrazy z kamer

Dane osobowe mogą być jednak przechowywane przez dłuższy czas, zgodnie z obowiązującymi
lokalnymi ustawami o przedawnieniu i zgodnie z lokalnie obowiązującymi zasadami
przechowywania danych.
W zależności od przypadku, powyższa lista będzie od czasu do czasu dostosowywana i/lub
uzupełniana w zależności od faktycznie zebranych i przetwarzanych danych.
2.1.2 Cele przetwarzania

Dane osobowe wymienione w punkcie 2.1.1 mogą być przetwarzane w następujących celach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

w celu skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą;
rekrutacja;
identyfikacja pracownika;
realizacja umowy o pracę;
zarządzanie zasobami ludzkimi;
wypłacanie wynagrodzenia;
komunikacja;
podział zadań;
zarządzanie funduszem emerytalnym;
obsługa podatków i ubezpieczenia społecznego;
dostęp do systemów pracodawcy;
nadzór nad korzystaniem z Internetu i poczty elektronicznej w miejscu pracy;
przekazanie lub przejęcie (części) przedsiębiorstwa;
wyciąganie konsekwencji dyscyplinarnych.
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2.1.3 Podstawa prawna
Dane osobowe wymienione w punkcie 2.1.1 są zazwyczaj przetwarzane, ponieważ są niezbędne
do prawidłowego wykonania umowy o pracę, a prawo wymaga przetwarzania tych danych. We
wszystkich pozostałych przypadkach skrupulatnie sprawdziliśmy, czy mamy uzasadniony interes
w przetwarzaniu tych danych osobowych, biorąc pod uwagę interes i uzasadnione oczekiwania
naszych Pracowników.
2.1.4 Gromadzenie pośrednie/bezpośrednie
Co do zasady, wyżej wymienione dane osobowe zbieramy bezpośrednio od osób, których dane
dotyczą, na przykład gdy ubiegają się one o pracę w naszej firmie. Z drugiej strony możemy
również pozyskać niektóre z tych danych osobowych pośrednio, na przykład gdy sami generujemy
informacje na temat osób, które dane dotyczą, na przykład w przypadku oceny.
Gdy poprosimy o dodatkowe informacje na temat osoby, której dane dotyczą, określimy, czy
informacje te są absolutnie niezbędne i jakie są konsekwencje niedostarczenia tych danych.
2.2

Komu są udostępniane dane osobowe Pracowników?
Dane osobowe Pracowników będą udostępniane tylko ich przełożonym i kierownikom działów HR
DOMO w EOG. Niektóre kategorie danych osobowych są udostępniane tylko określonym kategoriom
odbiorców, takim jak dostawcy usług informatycznych, organy ubezpieczenia społecznego, instytucje
finansowe i ubezpieczyciele, tylko do wyżej wymienionych celów. Nie udostępniamy tych danych
osobowych innym podmiotom zewnętrznym, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani na mocy prawa.

2.3

W jaki sposób chronimy dane osobowe Pracowników?
Podejmujemy niezbędne środki administracyjne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i poufności danych osobowych naszych Pracowników, oraz chronimy je przed
zniszczeniem, utratą, nadużyciem, bądź bezprawnym udzieleniem nieuprawnionego dostępu do
przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych danych, zarówno przypadkowo,
jak i bezprawnie, co w szczególności może prowadzić do szkód fizycznych, materialnych lub
niematerialnych.
Środki te uwzględniają stan technologii, koszty wdrożenia, jak również charakter, skalę, kontekst i cele
przetwarzania, a także prawdopodobieństwo i stopień zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych,
które są związane z przetwarzaniem.

2.4

Na jak długo przechowywane są dane osobowe naszych Pracowników?
Dane osobowe Pracowników będą przechowywane dopóki jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla
którego zostały zgromadzone oraz w zgodzie z wymogami prawnymi, regulacyjnymi i wewnętrznymi
obowiązującymi w tym zakresie.

2.5

Prawa osób, których dane dotyczą
W przypadku pytań, chęci złożenia wniosku lub skorzystania ze swoich praw w odniesieniu do danych
osobowych, jak opisano w pierwszej części niniejszej Polityki dotyczącej prywatności, prosimy o kontakt
z lokalnym kierownikiem działu HR odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych lub z inspektorem
ochrony danych DOMO, gdy ten zostanie powołany. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również
prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych.
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3.

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH
3.1

Odpowiedzialność dotycząca ochrony danych.
Kierownictwo określa wewnętrzne zasady postępowania dotyczące ochrony danych osobowych,
zarówno dla Pracowników, jak i ich przełożonych, a także zapewnia podjęcie niezbędnych środków
technicznych i organizacyjnych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych.
Określone są również ważne obowiązki dla każdego pracownika, który niemal codziennie ma kontakt z
danymi osobowymi kandydatów, innych pracowników, klientów, dostawców, partnerów biznesowych itp.
W związku z tym wzywamy naszych Pracowników do nieustannego przestrzegania RODO, przepisów
prawa pracy i wewnętrznych zasad postępowania w tym zakresie oraz do natychmiastowego zgłaszania
przełożonym wszelkich zauważonych naruszeń lub podejrzeń powstania takich naruszeń.

3.2

Zasady postępowania w zakresie ochrony danych
Wymienione poniżej ogólne zasady postępowania stanowią pierwszą wytyczną dla prawidłowego i
bezpiecznego postępowania z danymi osobowymi.
Dla każdego działu/funkcji można określić dodatkowe specjalne zasady postępowania. Mogą one
zostać dodatkowo uszczegółowione w zależności od charakterystyki danego działu lub danej funkcji.

•

Należy upewnić się, że każda działalność przetwórcza jest realizowana zgodnie z RODO.
Przy uruchamianiu nowego procesu, produktu, usługi lub innego projektu, w którym będą przetwarzane
dane osobowe, należy od samego początku uwzględniać przepisy RODO. Podstawowe zasady
przetwarzania danych osobowych są następujące:
-

-

legalność, uczciwość i przejrzystość: dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zgodny
z prawem, uczciwy i przejrzysty względem osoby, której dane dotyczą;
szczególny cel: dane osobowe mogą być gromadzone jedynie w szczególnych, wyraźnie opisanych
i uzasadnionych celach, i nie mogą być następnie przetwarzane w sposób, który byłby niezgodny
z tymi celami;
minimalizacja: mogą być przetwarzane jedynie te dane osobowe, które są absolutnie niezbędne
i wymagane do osiągnięcia zamierzonych celów;
poprawność: dane osobowe, które są przetwarzane, muszą być poprawne i muszą być zawsze
aktualne. Nieprawidłowe dane osobowe należy skorygować lub usunąć;
ograniczanie przechowywania: dane osobowe mają być przechowywane w formie umożliwiającej
identyfikację zainteresowanych osób wyłącznie do celów, dla których są one niezbędne;
uczciwość i poufność: podczas przetwarzania danych osobowych zawsze należy stosować
odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa
i zapewnienia ochrony tych danych przed nieuzasadnionym lub bezprawnym przetwarzaniem,
a także przed ich utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

•

Obowiązek zapewnienia przejrzystości podczas przetwarzania danych osobowych.
Osoby fizyczne, których dane dotyczą, muszą być zawsze informowane o przetwarzaniu ich danych
osobowych. W tym zakresie należy w miarę możliwości stosować naszą zewnętrzną politykę prywatności.

•

Obowiązek zapewnienia dostępności.
W przypadku otrzymania od osoby fizycznej pytań dotyczących przetwarzania jej danych osobowych,
należy niezwłocznie powiadomić o tym swojego przełożonego, tak aby odpowiedź na to pytanie mogła
zostać udzielona w krótkim czasie wymaganym przez RODO.
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•

Obowiązek zapewnienia poufności danych osobowych.
Należy ograniczyć prawa dostępu do danych, tak aby dostępne były wyłącznie te dane osobowe, które
są niezbędne do realizacji konkretnej funkcji.

•

Obowiązek stosowania odpowiednich środków ochrony i zabezpieczeń danych osobowych.
Stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych ma ogromne
znaczenie. W tym celu nasz dział ICT wdrożył zarówno środki organizacyjne, jak i stosowne rozwiązania
techniczne (takie jak system tworzenia kopii zapasowych). Należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać
tych środków i stosować wspomniane rozwiązania.

•

Obowiązek sprawdzenia, czy przesłanie danych osobowych poza firmę jest konieczne.
Jeśli postanowimy zwrócić się do podmiotów zewnętrznych, które przetwarzają dla nas dane osobowe,
należy zawsze upewnić się, że podmioty są w stanie odpowiednio zagwarantować, aby przetwarzanie
danych było realizowane zgodnie z RODO. Ponadto dane osobowe nie mogą być udostępniane
podmiotom zewnętrznym spoza przedsiębiorstwa, które nie zawarły odpowiedniej umowy,
a w przypadku, gdy dane osobowe będą przesyłane poza Unię Europejską, należy podjąć
dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Dlatego też należy zawsze wcześniej konsultować się z przełożonym, jeżeli w ramach wykonywania
zadań powstanie konieczność udostępnienia danych podmiotom zewnętrznym, niezależnie od tego, czy
znajdują się one poza Unią Europejską, czy też nie – zwłaszcza jeśli jest to podmiot zewnętrzny, któremu
nigdy wcześniej nie przekazywano danych osobowych.
3.3

Kontakt
W razie jakichkolwiek dalszych pytań, uwag lub propozycji dotyczących tych kwestii, prosimy o kontakt
z lokalnym kierownikiem działu HR, odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych lub z inspektorem
ochrony danych osobowych DOMO, gdy taki zostanie powołany.
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Etyczne i prawne ramy wykonywania obowiązków
zawodowych dla wszystkich pracowników DOMO

Kodeks postępowania i jest fundamentalną
częścią warunków zatrudnienia dla wszystkich
pracowników spółek DOMO Chemicals.
Wszyscy pracownicy otrzymują Kodeks w
momencie przystąpienia do Grupy i są
zobowiązani do przestrzegania jego treści. Jest
on dostępny w 8 językach i został przyjęty do
stosowania przez lokalne zarządy.
wersja 1.0 - 2021

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dla pracowników

Dla użytkowników zewnętrznych

DOMO CHEMICALS
DOMO Chemicals jest wiodącą firmą
w dziedzinie tworzyw konstrukcyjnych orazwysoce
zintegrowanym dostawcą rozwiązań, zaangażowanym
w zrównoważoną przyszłość poliamidów.
Kontakt:
Domo Chemicals Holding NV
Nederzwijnaarde 2, B-9052 Zwijnaarde, Belgium
Phone: +32 0 9 241.45.11 | Fax: +32 0 9 241.46.12
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