FRONERI OPAS TOIMITTAJILLE JA KOLMANSILLE OSAPUOLILLE
TARKOITUS JA TAVOITE
Fronerin menestyksen perustana on sitoutuminen tuottamaan ja tarjoamaan korkeimpien
laatustandardien mukaisia tuotteita sekä parhaita asiakaskokemuksia, kuin myös toimimaan
korkeimpien standardien mukaisesti lahjomattomasti, rehellisesti ja eettisesti kaikissa tilanteissa.
Varmistaaksemme tämän saavuttamisen, Froneri pyrkii harjoittamaan liiketoimintaa vain
ammattitaitoisten ja hyvin hallinnoitujen kolmansien osapuolten kanssa, niiden koosta riippumatta,
joiden standardit ja arvot ovat yhdenmukaisia omien arvojemme kanssa ja jotka toimivat tavalla, joka
ei uhkaa vahingoittaa Froneria, Fronerin asiakkaita tai sen mainetta.
Vaikka olet vastuussa siitä, että oma liiketoimintasi on sovellettavien lakien ja liiketoimintakäytäntöjen
mukaista, tässä Fronerin yhteistyöoppaassa esitämme odotuksemme sinusta kolmantena osapuolena,
joka työskentelee kanssamme.
Tämä opas täydentää Fronerin kanssa tehtyä sopimuksen ehtoja, eikä tämän tarkoitus ole ohittaa
mitään kyseisen sopimuksen nojalla Fronerin pidättämiä oikeuksia. Odotettujen standardien
ylläpitämisen varmistamiseksi Froneri pidättää oikeuden tarkastaa noudatatko tätä opasta
työsuhteemme aikana.
Osa 1 - Liiketoiminnan eheys ja lakien noudattaminen
Lahjonta, korruptio ja petos
Froneri on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa vastustaen kaikkea lahjontaa ja laittomuutta,
epäeettisyyttä ja vilpillistä toimintaa. Fronerin kanssa työskentelevänä kolmantena osapuolena sinun
ei tule koskaan, suoraan tai välikäsien kautta, antaa, luvata tai vastaanottaa mitään arvokasta
saadaksesi tai turvataksesi yhtiön liiketoimintaa tai saadaksesi muuta etua viranomaisilta, asiakkaalta,
toiselta Fronerin työntekijältä tai keneltäkään muulta.
Sinun on varmistettava kaikkien sovellettavien paikallisten ja kansainvälisten korruption vastaisten
lakien noudattaminen kaikissa maissa, joissa harjoitat liiketoimintaa (mukaan lukien UK
lahjontalaki/UK Bribery Act), ja varmistettava, että henkilöstösi ja muut puolestasi työskentelevät
henkilöt ovat tietoisia ja toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta näitä lakeja ja määräyksiä
noudatetaan.
Kaikki petokset tai suunnitellut petokset (ml varkaudet, liikeomaisuuden väärinkäyttö, laskujen tai
muiden asiakirjojen väärentäminen yms) ovat yhtä lailla ristiriidassa Fronerin arvojen ja kulttuurin
kanssa, eikä niitä sallita. Et missään tapauksessa saa harjoittaa vilpillistä toimintaa.
Reilu kilpailu
Froneri on sitoutunut vapaaseen, avoimeen ja rehelliseen kilpailuun varmistaen samalla kaikkien
asiaankuuluvien kilpailulakien noudattamisen kaikkialla, missä harjoitamme liiketoimintaa.
Odotamme, että pidät asiaankuuluvan kilpailulain noudattamista yhtä tärkeänä. Sinun on
ylläpidettävä vankkaa ja reilua kilpailukäytäntöä ja annettava työntekijöillesi sopiva koulutus
varmistaaksesi, että he toimivat näiden lakien mukaisesti jatkuvasti.
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Erityisesti, et saa:
•

ehdottaa tai tehdä sopimusta Fronerin tai kilpailijan kanssa hintojen, marginaalien tai ehtojen
sopimiseksi, etkä markkinoiden tai asiakkaiden jakamiseksi;

•

ehdottaa tai tehdä sopimusta Fronerin tai muun osapuolen kanssa, mikä rajoittaisi sinun
vapauttasi asettaa hintoja, joilla myyt Froneri-tuotteita, tai asiakkaita, joille voit myydä

•

vaihtaa arkaluonteisia tietoja kilpailijoille meistä tai muista kilpailijoista (mukaan lukien
hinnoittelu, kustannukset, tuotantotiedot, markkinatiedot, myyntialueet, jakelukanavat,
asiakasluettelot tai muut ei-julkiset yritystiedot).

Luottamuksellisuus ja immateriaalioikeudet
Käsittelemme luottamuksellisia tietojamme ja immateriaalioikeuksiamme yhtenä arvokkaimmista
liiketoimintavaroistamme. Fronerin kanssa toimivana kolmantena osapuolena sinun on kunnioitettava
Fronerin sekä muiden, joiden kanssa työskentelet, luottamuksellisia tietoja ja immateriaalioikeuksia.
Sinun on suojeltava Fronerin luottamuksellisia tietoja, käytä niitä vain ohjeiden ja Fronerin kanssa
tehdyn sopimuksen mukaisesti. Älä paljasta Fronerin luottamuksellisia tietoja kolmannelle osapuolelle
ilman Fronerin suostumusta.
Käytä Fronerin immateriaalioikeuksia (kuten liikesalaisuuksia, tekijänoikeuksia, patentteja ja
tavaramerkkejä) vain Fronerin kanssa tehtyjen sopimusehtojen mukaisesti ja vältä loukkaamasta
muiden kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia.
Jos tiedät, että jokin kolmas osapuoli on väärinkäyttänyt Fronerin luottamuksellisia tietoja tai
immateriaalioikeuksia, sinun on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin ja ilmoittaa siitä Fronerille.
Tietosuoja
Tietosuoja ja tietoturva ovat tärkeitä luottamuksen rakentamiseksi ja tietojen luottamuksellisuuden
varmistamiseksi. Froneri sitoutuu noudattamaan korkeita tietosuojavaatimuksia EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti ja toteuttamaan organisatorisia ja turvallisuustoimenpiteitä
varmistaakseen, että kaikki yhtiön hallussa olevat henkilötiedot ovat asianmukaisesti suojattuja.
Sinun on noudatettava kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja ja varmistettava, että turvatoimenpiteitä
noudatetaan Fronerin asiakkaiden, toimittajien ja työntekijöiden tietosuojan kunnioittamiseksi.
Työsuhteemme tarpeita varten voimme kerätä, tallentaa ja käyttää toistemme edustajiin tai
työntekijöihin liittyviä henkilötietoja (esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
voidaksemme noudattaa sopimuksemme ehtoja. Kummankin osapuolen vastuulla on tiedottaa omille
edustajilleen tai työntekijöilleen heidän henkilötietojensa käsittelystä, ja kumpikin osapuoli on
vastuussa tietosuojalakeista johtuvien omien lakisääteisten velvoitteidensa täyttämisestä.
Mikäli me käsittelemme, tai sinä käsittelet, henkilötietoja toistemme puolesta, tee pyydettäessä
tietojenkäsittelysopimus Fronerin kanssa tämän tietojenkäsittelyn sääntelemiseksi.
Eturistiriita
Froneri suhtautuu eturistiriitoihin erittäin vakavasti ja ymmärtää, että henkilökohtaiset edut tai
suhteet eivät saa vaikuttaa yrityspäätöksiin.
Sinun tulisi tunnistaa ja välttää kaikki todelliset tai mahdolliset eturistiriidat henkilökohtaisten ja
Fronerin etujen välillä ja ilmoittaa Fronerille tilanteista, jotka saattavat olla eturistiriitoja. Esimerkiksi
Fronerin työntekijä, jolla on omistusoikeus yritykseesi tai yrityksesi, jonka omistajana on Fronerin
työntekijän sukulainen.
Viennin valvonta ja kaupan rajoitukset
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Froneri on sitoutunut noudattamaan sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka sääntelevät tavaroiden,
palvelujen, teknologioiden ja tietojen tuontia sekä vientiä. Sinun on noudatettava kaikkia sovellettavia
lakeja ja määräyksiä, jotka rajoittavat kauppaa tiettyjen maiden, yksilöiden tai organisaatioiden kanssa
ja vientiä niihin. Erityisesti et saa siirtää, myydä, toimittaa tai asettaa saataville Fronerin tuotteita ilman
ennakkohyväksyntää, joko suoraan tai välillisesti, rajoitettujen tai pakotteiden kohteina olevien
maiden kanssa, UK:n, EU:n tai Yhdysvaltojen pakotelainsäädännön tai yksittäisillä alueilla
sovellettavan paikallisen lain mukaisesti (mukaan lukien ilman rajoituksia Kuuba, Iran, Pohjois-Korea,
Sudan, Syyria tai Ukrainan Krimin alue) tai minkä tahansa pakoitteen kohteena olevan henkilön tai
organisaation kanssa (kuten EU/US luettelossa mainitut pakotekohteet).
Rahanpesu / Rikollisen toiminnan rahoitus
Noudata sovellettavia rahanpesun ja terrorismin vastaisia lakeja. Sinun on ryhdyttävä toimiin
estääksesi liiketoimintaresurssien tahattoman käytön näihin tarkoituksiin ja valvottava epätavallisia
tai epäilyttäviä toimia tai tapahtumia. Niihin voi kuulua käteisen tai epätavallisten rahoituslähteiden
maksamisyrityksiä tai yrityksiä kiertää kirjanpito- tai raportointivaatimuksia.
Jakso 2 - Ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet ja ympäristöstandardit
Ihmisoikeudet
Froneri kunnioittaa kaikkia ihmisoikeuksia ja on sitoutunut noudattamaan maailmanlaajuisia
standardeja ja sovellettavia lakeja sekä määräyksiä (mukaan lukien UK:n vuoden 2015 orjalaki (UK
Modern Slavery Act of 2015) ihmisoikeuksien tukemiseksi. Noudata kaikkia sovellettavia lakeja ja
määräyksiä, joilla edistetään ja suojellaan työntekijöiden oikeuksia, erityisesti:
•
•
•
•

Kaiken työn on oltava vapaaehtoista. Et saa osallistua pakkotyöhön, tai pakkotyön tai
ihmiskaupan käyttöön, missään muodossa tai hyötyä siitä. Lapsityövoiman käytöstä ei saa
hyötyä.
Noudata sovellettavia lakeja, teollisuusstandardeja ja asiaankuuluvia työehtosopimuksia,
mukaan luettuna palkat, työajat, tauot, vuosilomat, muut poissaolot ja korvaukset.
Älä perusta rekrytointia, palkkaa tai muuta työhön perustuvaa päätöstä ominaisuuksista, jotka
eivät liity ansioihin tai työvaatimuksiin, ja suojaa työntekijöitä häirinnältä työpaikalla.
Kunnioita kaikkien työntekijöiden oikeutta perustaa ammattiliitto ja liittyä siihen.

Työterveys ja -turvallisuus
Sinun on noudatettava kaikkia sovellettavia terveys- ja turvallisuuslakeja ja -määräyksiä sekä
tunnistettava ja ratkaistava työpaikan terveys- ja turvallisuuskysymyksiä.
Tarjoa työntekijöillesi turvallinen ja hygieeninen työympäristö, asianmukaiset suojavarusteet ja
riittävä koulutus heidän tehtäviensä suorittamiseksi.
Ympäristöstandardit
Froneri vaatii, että yhteistyössä olevat kolmannet osapuolet tunnistavat ja täyttävät kaikki
asiaankuuluvat ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä koskevat vaatimukset, mukaan lukien kaikkien
heidän liiketoimintaansa koskevien sovellettavien lisenssien, rekisteröintien ja lupien ylläpitäminen.
Sinun on arvioitava liiketoimintasi ympäristötehokkuus ja osoitettava jatkuvaa sitoutumista yrityksesi
ympäristövaikutusten minimointiin.

Laiminlyönnin seuraukset
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Tämän oppaan noudattamatta jättämisestä voidaan ilmoittaa johdolle mahdollisten korjaavien
toimenpiteiden varalta. Laiminlyöntiä voidaan myös pitää olennaisena sopimuksen rikkomisena ja se
voi johtaa sopimuksen välittömään purkamiseen tai muihin toimiin, mukaan lukien vahingot, joihin
Froneri pidättää kaikki oikeutensa.
Kiitos yhteistyöstä!
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