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Obecná zásada
Etický kodex dodavatele (dále jen "kodex") je poskytován všem třetím stranám (dále jen "dodavatelé"), které vyrábějí
zboží nebo poskytují zboží a/nebo služby společnosti Edgewell Personal Care Company nebo některé z jejích dceřiných
společností, divizí, přidružených společností nebo zástupců (dále jen "Edgewell"). Kromě toho pojem "dodavatelé"
zahrnuje držitele licence společnosti Edgewell, veškerá zařízení a/nebo továrny, které dodavatel přímo nebo nepřímo
zaměstná, aby vyráběl zboží pro společnost Edgewell nebo jim poskytovaly zboží a/nebo služby, a všem třetím stranám,
které vyrábějí, získávají, distribuují trh a/nebo prodávají zboží nebo služby pod ochrannými známkami Edgewell.
Kodex stanoví základní a minimální očekávání, která musí všichni dodavatelé splnit, aby mohli obchodovat se
společností Edgewell. Společnost Edgewell také očekává, že každý dodavatel bude dodržovat všechny platné zákony,
pravidla a předpisy ("zákony"). Edgewell očekává od svých dodavatelů nejvyšší úroveň integrity a považuje dodržování
kodexu za nezbytnou součást této integrity.

Životního prostředí
Dodavatel musí dodržovat všechny platné zákony o životním prostředí. Dodavatel by měl být ohledu na životní prostředí
a měl by prokázat neustálé zlepšování recyklovaného obsahu materiálů a výrobků dodávaných společnosti Edgewell.
Dodavatelé se vyzývají, aby zavedli koncepty minimalizace a redukci odpadu, opětovného použití a recyklace, pokud
jde o materiály a výrobky dodávané společnosti Edgewell. Dodavatel musí:


Mít systém řízení životního prostředí, který prokazuje dodržování zákonů o životním prostředí, stejně jako
všechna požadovaná povolení, licence a vládní oprávnění;



mít postupy pro informování místních orgánů společenství a příslušných agentur pro životní prostředí o
případech nedodržování předpisů;



Identifikovat a spravovat nebezpečné látky používané při výrobě v souladu se všemi zákony o životním
prostředí;



dodržovat platné zákony o označování pro recyklaci a likvidaci nebezpečných látek a nebezpečných odpadů;



nakládání s pevným odpadem neklasifikovaným jako nebezpečným, který nevyužijí nebezpečný, vznikl při
činnostech, jak to vyžadují platné zákony;
sledovat, kontrolovat a v případě potřeby šetřit odpadní vody vznikající při provozu před vybitím, jak to
vyžadují platné zákony;




Dodržujte vhodná opatření, aby se zabránilo kontaminaci odtoku dešťové vody ze zařízení dodavatele.

1

Dodavatel poskytne Kodex každému subdodavateli dodavatele a bude vyžadovat jejich dodržování Kodexu, jakož i jejich soulad se všemi platnými
zákony.
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Práce a lidská práva
Dodavatelé musí kód viditelně zobrazit ve všech zařízeních dodavatelů přeložených do příslušných rodných jazyků.
Žádní dodavatelé diskriminace nesmějí zaměstnávat pracovníky na základě jejich schopnosti tuto práci vyhovovat,
nikoli na základě jejich osobních vlastností nebo přesvědčení. Dodavatelé nesmějí diskriminovat pracovníky na
základě rasy, barvy pleti, pohlaví, státní příslušnosti, náboženství, věku, sexuální orientace, politické příslušnosti,
mateřství nebo rodinného stavu. Dodavatelé nesmějí diskriminovat žádné pracovní praktiky, jako jsou žádosti o
zaměstnání, nábor, povýšení, odměny, přístup ke školení, pracovní úkoly, disciplína a/nebo ukončení pracovního
poměru.
Žádní dodavatelé nucené práce nesmějí používat žádnou vězeňskou, nedobrovolnou, nedobrovolnou nebo nucenou
práci jakéhokoli druhu. Dodavatelé se nesmějí podílet na otroctví nebo obchodování s lidmi jakéhokoli druhu, mimo
jiné včetně náboru, ukrývání, přepravy, nabádání, poskytování nebo nabývání osob za účelem práce nebo služeb za
použití síly, podvodu nebo donucování. Dodavatelé nevyžadují, aby se zaměstnanci vzdali jakýchkoli vládou vydaných
průkazů totožnosti, cestovních pasů nebo pracovních povolení jako podmínky zaměstnání. Dodavatelé nevyžadují, aby
žádný pracovník zůstal v zaměstnání po jakoukoli dobu proti své vůli.
Dodavatelé dětské práce zaměstnávají pouze pracovníky, kteří splňují příslušný požadavek na minimální zákonný
věk nebo jsou starší 16 let, podle toho, co je vyšší. Dodavatelé vedou úřední dokumentaci pro každého pracovníka,
který ověřuje datum narození pracovníka. V zemích, kde nejsou k dispozici úřední dokumenty pro potvrzení přesného
data narození, dodavatelé potvrdí věk pracovníka vhodnou a spolehlivou metodou hodnocení a uchovávají všechny
záznamy týkající se tohoto potvrzení. Dodavatelé musí dodržovat všechny platné zákony o dětské práci, včetně zákonů
týkajících se mezd, odpracovaných hodin, přesčasů a pracovních podmínek.
Dodavatelé pracovní doby stanoví pracovní dobu v souladu se všemi platnými zákony.
Dodavatelé mezd a výhod stanoví mzdy a přesčasy a poskytují výhody v souladu se všemi platnými zákony. Dodavatelé
musí každému pracovníkovi jasně sdělit pracovní podmínky v jazyce, kterému pracovník rozumí. Zaměstnancům se
vyplácí alespoň minimální zákonná mzda nebo mzda, která splňuje místní průmyslové normy, podle toho, která částka
je vyšší. I když se má za to, že může být požadováno přesčas, dodavatelé provádějí operace způsobem, který omezuje
přesčasy na úroveň, která zajišťuje humánní a produktivní pracovní podmínky. Hodinové mzdové sazby za přesčasy
musí být vyšší než sazby pro běžnou pracovní směnu. Srážky ze mzdy se nesmějí používat jako disciplinární opatření.
Pro hodinové pracovníky se používají manuální nebo elektronické časové karty. Dodavatelé poskytnou pracovníkům
jasný a srozumitelný výkaz mezd, který zahrnuje odpracované dny, mzdy získané za den, hodiny přesčasů, bonusy,
příspěvky a popis všech srážek.
Svoboda sdružování Pracovníci mají možnost připojit se sdružení volného výběru. Dodavatelé nesmějí zasahovat do
pracovníků, kteří si přejí, aby se v souladu se zákonem a pokojně sdružovali, organizovali nebo vyjednávali kolektivně.
Rozhodnutí, zda tak učinit či nikoli, by měli učinit pouze pracovníci.
Oznamující dodavatelé musí poskytnout anonymní mechanismus pro podávání stížností, aby pracovníci hlásili
stížnosti na pracovišti v souladu s místními zákony a předpisy.
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Zdraví a bezpečnost
Dodavatelé musí zacházet se všemi pracovníky s úctou a důstojností a poskytovat jim bezpečné a zdravé životní
prostředí.
Dodavatelé nesmějí používat tělesné tresty ani žádnou jinou formu fyzického nebo psychického nátlaku.
Výrobní zařízení musí být dostatečně osvětlena. V uličkách, východech nebo schodištích nesmí být žádné překážky.
Musí existovat dostatečné, jasně označené a odemčené východy umožňující řádnou evakuaci zaměstnanců v případě
požáru nebo jiných mimořádných událostí. Cesty nouzového východu musí být zřetelně vyznačeny a zřetelně označeny.
Nouzová světla napájená baterií musí být umístěna nad každým východem, aby byla v případě nouze použitelná.
Evakuační cvičení musí být prováděna nejméně jednou ročně. Odpovídající zařízení pro detekci a potlačení požáru musí
být snadno dostupné a pravidelně kontrolováno. Každé zařízení musí mít odpovídající cirkulaci a větrání. Dodavatelé
poskytnou všem pracovníkům bezplatnou pitnou vodu a umožní k ní přiměřený přístup po celý pracovní den. Dodavatelé
musí po celou dobu pracovní doby udržovat přiměřeně čistá, sanitární a soukromá toalety v přiměřeném počtu a nesmějí
na jejich používání zaměřovat žádná nepřiměřená omezení. Všechna strojní zařízení musí být udržována a v případě
potřeby musí být instalována bezpečnostní zařízení. Všechny nebezpečné a hořlavé materiály musí být skladovány v
bezpečných a větraných prostorách a zlikvidovány bezpečným a legálním způsobem. Zaměstnancům vykonávajícím
nebezpečné úkoly musí být k dispozici osobní ochranné prostředky.
Ubytovny Dodavatelé poskytující bydlení pro pracovníky musí udržovat tato zařízení čistá a bezpečná. Obytné
prostory musí být odděleny podle pohlaví. Životní prostor na pracovníka ve spacích prostorách musí splňovat jak
minimální právní požadavky, tak místní průmyslovou normu. Na každém patře musí být zřetelně vyznačeny východy
a nouzové osvětlení musí být instalováno v halách, schodištích a nad každým východem. Pokyny pro evakuaci v případě
požáru nebo jiných mimořádných událostí musí být umístěny ve všech spacích prostorách. Nebezpečné a hořlavé
materiály používané ve výrobním procesu nesmějí být skladovány v noclehárně nebo v budovách spojených se spacími
prostory. Požární cvičení musí být prováděna nejméně jednou ročně. Obyvatelům noclehárny musí být k dispozici
bezplatná pitná voda. Rezidenti musí mít přístup k přiměřeně čistým, hygienickým a soukromým toaletám v přiměřeném
počtu.

Etika
Protikorupční dodavatelé musí dodržovat všechny platné zákony, včetně zákonů upravujících chování s vládními
úředníky, jako je americký zákon o zahraničních korupčních praktikách. Dodavatelé nesmějí učinit žádnou nabídku
nebo platbu, která by představovala nezákonný úplatek podle platných zákonů, ani dodavatelé se jinak nezapojí do
nezákonných nebo korupčních praktik za účelem propagace nebo prosazování obchodních zájmů společnosti Edgewell
nebo ve snaze zvýšit obchodní dodavatel s Edgewellem.
Žádný dodavatel konfliktních minerálů se nedomnívá, že žádné konfliktní minerály (tantal, cín, zlato, wolfram nebo
jejich deriváty), které vznikly v Demokratickém konži nebo v jakékoli sousední zemi, nejsou začleněny do funkčnosti
nebo výroby jakéhokoli produktu dodaného společnosti Edgewell (včetně jakékoli součásti vyrobené z takového
výrobku třetí stranou) nebo pro jejich výrobu.
Účty Dodavatelé nesmějí v žádném systému, knize nebo záznamech činit nepravdivé, umělé nebo zavádějící údaje
nebo opomenutí. Dodavatelé nesmí úmyslně provést platbu nebo schválit fakturu, vyúčtování výdajů nebo jiný
dokument, který je nesprávný, zavádějící nebo nepřesný.
Dovoz/vývoz Pokud je dodavatel odpovědný za dovoz/vývoz zboží, dodavatel si je vědom a v souladu se všemi platnými
zákony a učiní přesná prohlášení a nebude nesprávně charakterizovat hodnotu nebo povahu zboží žádným
způsobem, který by vytvořil odpovědnost.
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Dodavatelé duševního vlastnictví musí respektovat práva duševního vlastnictví společnosti Edgewell i práva
duševního vlastnictví třetích stran. Dodavatelé přijmou veškerá opatření nezbytná k ochraně duševního vlastnictví
Edgewell a integrity značky Edgewell a dodavatelé přijímají odpovědnost za to, že budou činit své dodavatele a
subdodavatele také odpovědnými. Při dodávkách výrobků společnosti Edgewell dodavatelé neporušují ani neporušují
patenty třetích stran a přijmou vhodná opatření, aby zajistili, že Edgewell neobdrží žádné produkty porušující autorská
práva.
Dodavatelé odpovědnosti za vztahy musí být citliví na interní kodexy chování s kolegy Edgewell. Například kolegové
z Edgewellu nemohou od dodavatelů vyžadovat žádné dary, ani nemůže kolega z Edgewellu přijímat žádné dary nebo
pohoštění, pokud by to mohlo ovlivnit nebo zřejmě ovlivnit obchodní rozhodnutí kolegy Edgewell jménem dodavatele
nebo zasahovat do schopnosti kolegy Edgewella být nestranný při plnění svých povinností. Kopie těchto zásad lze
poskytnout na vyžádání.

Monitoring a prosazování
Dodavatelé musí společnosti Edgewell a/nebo některému z jejích zástupců nebo zástupců umožnit přístup do svých
zařízení a ke všem příslušným záznamům s přiměřeným předstihem. Edgewell bude i nadále vyvíjet monitorovací
systémy pro posouzení souladu. Dodržování následujících mezinárodně uznávaných alternativních norem však zajistí
splnění minimálních standardů pro uvedené aspekty Edgewellova kodexu.


Sociální odpovědnost 8000 (SA 8000) - Práce a lidská práva část kodexu



Kodex chování dodavatelů OSN – sekce odboru práce a lidských práv a sekce zdraví a bezpečnosti kodexu

Kodex chování koalice pro elektronické občanství (EICC) – všechny oddíly kodexu, s výjimkou "Žádné
konfliktní minerály"
Pokud Edgewell zjistí, že některý dodavatel porušil Kodex, může společnost Edgewell buď ukončit svůj obchodní
vztah, nebo požadovat, aby dodavatel provedl plán nápravných opatření. Pokud je nápravná opatření doporučena, ale
nebyla přijata, Edgewell pozastaví umístění budoucích objednávek a může ukončit současnou výrobu. Dodavatelé
neprodleně oznámí společnosti Edgewell, pokud se dozvědí o jakémkoli nesouladu jejich společnosti nebo některého z
jejich dodavatelů s Kodexem, a dodavatelé přijmou okamžitá nezbytná opatření k nápravě jakéhokoli nesouladu.


Revidovaná březen 2020

Stránka 5

