Kódex hodnôt a etiky spoločnosti
Securitas

KÓDEX HODNÔT A ETIKY SPOLOČNOSTI SECURITAS

1

2
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SPRÁVA OD CEO

Každý deň a na každom pracovisku, sme všetci dôležití, pretože udržujeme majetok a
pracovníkov našich klientov v bezpečí. Každý z nás je zodpovedný za zaistenie toho, že
nič nenaruší náš záväzok voči našim základným hodnotám – čestnosť, ostražitosť a užitočnosť – alebo princípom Etického kódexu spoločnosti Securitas. Manažéri spoločnosti
Securitas nesú zvláštnu zodpovednosť za to, že pôjdu dobrým príkladom. Udržateľnou
a riadnou prácou chránime našu dobrú povesť a našu silnú značku. Chceme byť poprednou spoločnosťou v odbore s ohľadom na udržateľnosť.
Vždy sme zdôrazňovali, že je dôležité mať silnú kultúru a základné hodnoty, aby sme
našim klientom mohli ponúknuť ten najlepší tím v odbore bezpečnostných služieb. Toto
úsilie urobilo z našej spoločnosti poprednú spoločnosť v našom odbore.
Naše základné hodnoty tvoria základ celej spoločnosti, čo sa týka našich vysokých etických štandardov a zodpovednosti. Riadia spôsob, akým pracujeme a akým spravujeme
a realizujeme vzťahy s našimi klientmi. Tieto hodnoty siahajú až do 50. rokov 20. storočia, ale aj v dnešnej dobe si udržujú rovnakú platnosť.
V spoločnosti Securitas sa všetci usilujeme o to, aby sme robili, čo je správne s ohľadom
na našich klientov, zamestnancov a spoločnosť. Etický kódex spoločnosti Securitas
poskytuje rady v tejto oblasti. Ako zamestnanec alebo obchodný partner musíte dodržiavať tento kódex a ďalšie kľúčové zásady, aby bol zaistený súlad s platnými zákonmi a
našimi vlastnými hodnotami a princípmi.
Silné hodnoty vždy boli kľúčom k našej úspešnej ceste a teraz sme sformulovali účel,
ktorý spolu s našimi hodnotami verne odráža dôležitú rolu spoločnosti Securitas v spoločnosti:
Pomáhame vám robiť váš svet bezpečnejší.
Podporujeme prostredie otvorenosti, preto ak viete o situácii alebo činnosti, o ktorej sa
domnievate, že by mohla predstavovať porušenie tohto Kódexu, zákona alebo iných
zásad Skupiny, je vašou zodpovednosťou to čo najskôr oznámiť. Nedodržiavanie Etického kódexu spoločnosti Securitas môže mať za následok nielen stratu tržieb alebo
uvalenie pokút, ale aj problémy pri nábore zamestnancov a poškodení našej povesti a
značky.
Hráte dôležitú rolu v našom vynikajúcom tíme Securitas!
Stockholm, April 2020
Magnus Ahlqvist
President and CEO Securitas AB
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KÓDEX HODNÔT A ETIKY SPOLOČNOSTI SECURITAS

ÚVOD

PREČO MÁME KÓDEX HODNÔT A ETIKY SPOLOČNOSTI SECURITAS
V spoločnosti Securitas kladieme veľký dôraz na etiku, poctivosť a zaistenie súladu.
Chceme byť dobrou spoločnosťou, silným a dôveryhodným partnerom pre našich
akcionárov, klientov, zamestnancov a ďalších partnerov. Spoločnosť Securitas dôrazne
usiluje o udržovanie najvyšších etických obchodných štandardov a zaistenie súladu so
zákonmi, pravidlami a predpismi.

Uchovávanie vysokých etických štandardov a dodržiavanie našich zdieľaných hodnôt
hrá základnú úlohu vo všetkých činnostiach spoločnosti Securitas a poskytuje základy
pre budovanie dôvery našich zákazníkov, zamestnancov, akcionárov a ďalších zúčastnených strán. Tieto princípy hrajú dôležitú úlohu aj pri udržovaní silnej hodnoty
značky Securitas a v podpore dlhodobej udržateľnosti a rastu nášho globálneho podnikania.
Kódex hodnôt a etiky spoločnosti Securitas (ďalej len Kódex) je jednou z kľúčových
firemných zásad spoločnosti Securitas a zahŕňa pokyny pre očakávané správanie,
individuálne aj kolektívne, pri našej každodennej práci.
I keď Kódex poskytuje pokyny, ako konať eticky a v súlade so zákonmi, nie je možné
pokryť všetky situácie, ktoré môžu vzniknúť pri každodenných obchodoch celosvetovej prevádzky spoločnosti Securitas. Každý zamestnanec a obchodný partner preto
nesie zodpovednosť za uplatňovanie vlastného rozumného úsudku a konanie v súlade
s našimi hodnotami. Kódex je doplnený ďalšími podrobnými zásadami a pokynmi.
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NÁŠ KÓDEX PLATÍ PRE VŠETKÝCH
Naši zamestnanci sa musia riadiť našimi základnými hodnotami – čestnosť, ostražitosť a
užitočnosť, byť lojálni, etickí a čestní, konať poctivo, správať sa k ostatným dôstojne a s
úctou a dodržiavať naše zásady a zákony. Je to mimoriadne dôležité, pretože naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti bezpečnosti a klienti a ďalšie osoby veria, že im
pomôžeme chrániť ich ľudské zdroje a majetok.
Zodpovednosťou spoločnosti Securitas, všetkých jej zamestnancov, úradníkov a riaditeľov je porozumieť a chovať sa v súlade s Kódexom. Spoločnosť Securitas zároveň očakáva, že princípy Kódexu budú dodržiavať všetci jej obchodní partneri vrátane partnerov
v rámci podnikov so spoločnou majetkovou účasťou, dodávateľov a subdodávateľov.
Naši manažéri nesú zodpovednosť za zaistenie toho, že ich tímy budú oboznámené s
obsahom Kódexu a ďalších zásad. Kódex a všetky príslušné zásady musí poznať a dodržiavať každý zamestnanec a v prípade akýchkoľvek nejasností musí klásť otázky.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Nesiete zodpovednosť za to, že porozumiete Kódexu a ďalším relevantným zásadám a budete ich dodržiavať, budete uplatňovať rozumnú úvahu
a konať v súlade s našimi hodnotami a požiadate o radu od svojho vedúceho pre zaistenie súladu, ak vám niečo nebude jasné. Ak ste dostali
pokyn alebo ste boli požiadaní urobiť niečo, čo je v rozpore s našimi hodnotami, Kódexom alebo inými zásadami, musíte to čo najskôr oznámiť.
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INFORMUJTE NÁS

Ak sa dostanete do situácie, ktorá je pre vás z etického hľadiska nepríjemná, alebo ak sa
domnievate, že sú v stávke alebo boli poškodené hodnoty spoločnosti Securitas, máte
povinnosť ozvať sa. Udelenie pokynu od nadriadeného zamestnanca alebo manažéra na
to nemá žiadny vplyv.
Ak ako zamestnanec, riaditeľ, vedúci pracovník alebo obchodný partner chcete podať
oznámenie o porušení Kódexu, mali by ste informovať svojho manažéra a zástupcu z
personálneho alebo právneho oddelenia. Ak je pre vás ťažké poukázať na problém u
vás, ak oznámená záležitosť nie je vyriešená alebo ak je obvinenie vážnej alebo citlivej
povahy, mali by ste podať oznámenie prostredníctvom jedného z nasledovných kanálov:
SECURITAS INTEGRITY LINE
Internetové stránky
www.securitasintegrity.com (s výnimkou USA, Kanady a Mexika),
www.securitashotline.com (USA a Kanada) and www.securitashotline.ca (Canada),
www.lineadealerta.com.mx (Mexiko)
Telefón
miestne telefónne čísla nájdete na webovej stránke
E-mail
integrity@securitas.com
Poštová adresa
Vedúci pracovník pre zaistenie udržateľnosti skupiny
Securitas AB
P. O. Box 12307
SE-102 28 Stockholm
Švédsko
Podrobnejšie informácie o postupe podávania oznámení, ich účele a využití môžete
nájsť v Zásadách oznámenia porušenia bezúhonnosti spoločnosti Securitas.
Všetky oznámenia budú posúdené. Ak to bude primerané a právne možné, budú všetky
informácie od zamestnancov spracované v tajnosti a žiaden zamestnanec nebude diskriminovaný za oznámenie v dobrej viere, že informuje o možnom konaní, ktoré nie je v
súlade s týmto Kódexom. Zamestnanec, ktorý takú správu oznámil, dostane odpovedajúcu spätnú väzbu. Voči každému, kto vykoná odvetné opatrenie proti zamestnancovi
za to, že v dobrej viere oznámil prípad neplnenia, budú uplatnené disciplinárne kroky.
Spoločnosť Securitas pravidelne monitoruje dodržiavanie tohto Kódexu a využíva pri
tom informácie oznamované prostredníctvom rôznych kanálov.
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Činnosti, ktoré nie sú v súlade s Kódexom, musia byť rýchlo napravené a zamestnanci,
ktorý sa chovajú v nesúlade s Kódexom, budú čeliť disciplinárnemu riadeniu, vrátane
možnosti ukončenia zamestnaneckého pomeru.
Tam kde nesúlad s Kódexom zapríčiní trestné konanie podľa zákona, môže o takomto
konaní spoločnosť Securitas upozorniť zodpovedné úrady.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Ak zistíte situáciu alebo kroky, o ktorých sa domnievate, že sú v rozpore s
našimi hodnotami, napr. informácia o nežiaducom správaní alebo nedodržiavanie Kódexu, zákona či iných zásad skupiny, podajte o tom čo najskôr
oznámenie. Proti oznamujúcim túto činnosť v dobrej viere nebudú uplatňované žiadne odplaty ani iné negatívne dôsledky.
VIAC INFORMÁCIÍ

Zásady oznámenia porušenia bezúhonnosti spoločnosti Securitas
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Náš účel a
hodnoty

POMÁHAME

VÁM

Všetci v spoločnosti Securitas
zdieľajú pevné hodnoty.

Všetci spoločne,
priateľsky a oddaní
poskytovať služby.

Čestnosť • Ostražitosť • Užitočnosť
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ROBIŤ

VÁŠ

Zvyšujeme povedomie
o našej spoločnosti a ponuke
našich služieb.

Ponúkame osobný prístup,
bez ohľadu na to, či ste fyzická
osoba, alebo veľká korporácia.

SVET

BEZPEČNEJŠÍ

Spoločnosť, orientovaná na
ochranu životného
prostredia.

Pokoj, obchodná kontinuita,
kvalita života.

KÓDEX HODNÔT A ETIKY SPOLOČNOSTI SECURITAS

NÁŠ ÚČEL A HODNOTY

Účel Securitas ako spoločnosti:
Pomáhame vám robiť váš svet bezpečnejší
Náš účel nám pripomína, že každý deň, keď ideme do práce, prispievame k veľkej veci
– naším účelom je dôvod, prečo existujeme. Náš účel spočíva v samotnom jadre našej
stratégie a pomáha nám vytvárať hodnoty. Pomáha nám udržiavať ziskový rast, zostať
dôležití v rýchlo sa meniacom svete a prehlbovať naše vzťahy s našimi partnermi.
Naša prevádzka je založená na troch základných hodnotách: Čestnosť, Ostražitosť a
UžitočnosťProspešnosť
ČESTNOSŤ
Čestnosť znamená etické konanie. Spoločnosť Securitas je nekompromisná vo svojich
požiadavkách na čestnosť a pravdovravnosť a trváme na tom, že naši zamestnanci
majú právo otvorene vyjadriť svoje názory a povinnosť oznamovať neprístojnosti a
ďalšie dôležité informácie bez rizika odvetných opatrení.
OSTRAŽITOSŤ
Ostražitosť znamená aktívne venovanie pozornosti. Naši zamestnanci musia byť veľmi
pozorní, všímaví, ostražití a schopní správne vyhodnotiť danú situáciu, aby ochránili
priestory a majetok zákazníka a zároveň ctiť etické hodnoty, ktoré zastáva spoločnosť
Securitas.
UŽITOČNOSŤ
Užitočnosť znamená byť orientovaní na služby a uspokojovanie našich klientov, kolegov a ďalších osôb, ktoré požadujú pomoc, kedykoľvek je to potrebné.
TOOLBOX
Model vedenia spoločnosti Securitas (the Toolbox) je používaný pre šírenie firemnej
kultúry a pre vytváranie zdieľanej platformy prostredníctvom našich hodnôt. Od všetkých zamestnancov sa očakáva, že prevezmú zodpovednosť za našich klientov a prevádzky a za naše spoločné hodnoty.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Hráte významnú rolu pri zaisťovaní spoločného plnenia nášho cieľa – ste
pre nás dôležití.
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ĽUDSKÉ PRÁVA

Dodržiavanie ľudských práv je podstatné pre spoločnosť Securitas a pre naše každodenné obchody. Spoločnosť Securitas podporuje a dodržuje základné ľudské práva
stanovené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv Organizácie spojených národov a
Všeobecných princípoch Organizácie spojených národov pre podnikanie a ľudské
práva (vrátane práv uvedených v Medzinárodnom súpise práv) a uznáva svoju zodpovednosť v oblasti podpory a dodržiavania týchto práv pri vykonávaní medzinárodných
obchodov.
Spoločnosť Securitas je signatárom iniciatívy United Nations Global Compact a podporuje Ciele udržateľného rozvoja (SDG) Organizácie spojených národov, pričom príslušné SDG berie do úvahy pri strategickej práci a každodennej prevádzke.
Spolu so Zásadami pre zamestnancov a rozmanitosť spoločnosti Securitas a Zásadami
pre ľudské práva spoločnosti Securitas Kódex demonštruje náš záväzok voči dodržiavaniu ľudských práv. Ako bezpečnostná spoločnosť si uvedomujeme, že musíme
dôkladne posudzovať potenciálne riziká porušovania ľudských práv v dôsledku našich
služieb, ktoré poskytujeme my, naši partneri v rámci podniku so spoločnou majetkovou
účasťou, dodávatelia a subdodávatelia.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Ku kolegom a ďalším osobám, s ktorými máte kontakt ako zástupca spoločnosti Securitas, sa musíte správať dôstojne a s úctou.
VIAC INFORMÁCIÍ

Politika ľudských práv skupiny Securitas, Zásady pre zamestnancov a rozmanitosť spoločnosti Securitas, Smernica o ochrane ľudských práv skupiny
Securitas
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SÚLAD S MIESTNYMI ZÁKONMI A NARIADENIAMI

Securitas je celosvetová spoločnosť. Od všetkých zamestnancov a obchodných partnerov sa očakáva vždy jednať v súlade so zákonmi, pravidlami a nariadeniami platnými
v krajine, v ktorej pôsobíme. Kódex predstavuje základné pravidlá a musí sa dodržiavať
vo všetkých prevádzkach spoločnosti Securitas, aj keby bol prísnejší, než je miestna
legislatíva.
Miestne zastúpenia spoločnosti Securitas môžu adaptovať a používať princípy, ktoré sú
prísnejšie alebo oveľa podrobnejšie, ako sú uvedené v Kódexe. Ak sú vydané miestne
pravidlá, použijú sa spoločne s Kódexom.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Musíte vždy dodržiavať všetky platné zákony, pravidlá, predpisy a zásady.
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ZAMESTNANCI

Spoločnosť Securitas je spoločnosť pre ľudí a naši zamestnanci sú naším najväčším
aktívom.
Spoločnosť Securitas chce byť známa tým, že má zamestnancov, ktorí žijú v súlade s
účelom spoločnosti Securitas, zdieľajú jej hodnoty a cítia hrdosť a oddanosť voči spoločnosti Securitas. Securitas verí v rozmanitosť a snaží sa byť solídny, dôveryhodný a
stabilný zamestnávateľ a podporuje vzťahy založené na vzájomnej dôvere a úcte.
Sme celkom presvedčení o tom, že kompetentnosť našich zamestnancov má priamy
vplyv na dosiahnuté výsledky. Chceme prilákať a udržať si pracovníkov, ktorí zdieľajú
naše hodnoty a dokážu poskytovať tie najlepšie služby pre klientov na trhu. Aby sme
to dosiahli, musí spoločnost Securitas ako atraktívny zamestnávateľ ponúkať dobré
pracovné podmienky, zodpovedajúce platové ohodnotenie a možnosť pre osobný
rozvoj. Manažéri na všetkých úrovniach nesú zvláštnu zodpovednosť za to, že pôjdu
príkladom.
VIAC INFORMÁCIÍ

Zásady pre zamestnancov a rozmanitosť spoločnosti Securitas, Smernica
o ochrane ľudských práv skupiny Securitas

Podmienky zamestnania a odmien
Spoločnosť Securitas si uvedomuje dôležitosť spravodlivého platu, rozumného pracovného času a výhod. Snažíme sa udržiavať platy a výhody na takej úrovni, aby sa rovnali
alebo prevyšovali minimálne priemyselné štandardy alebo požiadavky štátnej legislatívy. Mzdy sa musia vyplácať pravidelne a včas. Pracovný čas a ďalšie podmienky pracovného pomeru musia byť v súlade s miestnymi zákonmi a štandardmi v odbore.
Informácie o platoch a výhodách a aj ďalšie podmienky zamestnanosti musia byť zrozumiteľne oznámené každému zamestnancovi.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Máte právo na podmienky, ktoré sú v súlade s miestnymi zákonmi a štandardmi v odbore. Je vašou zodpovednosťou poznať podmienky svojho
vlastného pracovného pomeru a opýtať sa, ak vám niečo nie je jasné.
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ZAMESTNANCI

Sloboda združovania
Spoločnosť Securitas rešpektuje práva všetkých zamestnancov či chcú alebo nechcú
byť reprezentovaní odborovou organizáciou za účelom kolektívneho vyjednávania.
Môžu zakladať a pripojovať sa k odborovým organizáciám alebo združeniam pracovníkov podľa ich výberu v súlade s miestnymi zákonmi a právnymi normami. Rešpektujeme samozrejme aj právo na pokojné zhromažďovanie a združovanie. Za výkon
týchto práv by ste nikdy nemali byť vystavení žiadnemu obťažovaniu alebo odvetným opatreniam.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Záleží na vás, či sa necháte zastupovať odbormi alebo združením pracovníkov alebo či založíte odbory alebo združenie pracovníkov.

Ochrana zdravia a bezpečnosť práce
Spoločnosť Securitas si uvedomuje, ako je dôležité zaistiť bezpečné a zdravé pracovné
prostredie a spraviť všetko pre to, aby sa predišlo možným úrazom a nehodám, vrátane meraní pre podporu zdravia a pohody. Treba vykonať posúdenie rizík s cieľom
identifikovať a stanoviť rozsah bezpečnostných rizík a zamestnanci by mali absolvovať
školenie a dostať pokyny a vybavenie podľa svojich úloh.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Máte právo na bezpečné pracovné prostredie a ste zodpovední za to, že
ho budete pomáhať vytvárať. Musíte vždy dodržiavať všetky miestne
zásady, pravidlá a predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Mali
by ste zároveň oznámiť všetky problémy a riziká v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdravia svojmu vedúcemu alebo zástupcovi pre otázky bezpečnosti a ochrany zdravia.

Zneužívanie alkoholu a drog
Pre spoločnosť Securitas je dôležité, aby všetci zamestnanci boli „spôsobilí pre prácu“
a bez akýchkoľvek škodlivých účinkov v dôsledku konzumácie alkoholu alebo užívania
drog v práci. Spoločnosť Securitas usiluje o pracovisko bez alkoholu a drog.
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ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Musíte sa vyvarovať akejkoľvek konzumácie alkoholu a/alebo drog, ktoré
by mohli mať dopad na vašu prácu

Rozmanitosť a rovné príležitosti
Spoločnosť Securitas je zamestnávateľ poskytujúci rovné príležitosti a so všetkými
zamestnancami je nutné nakladať spravodlivo, rovnoprávne a bez akejkoľvek diskriminácie a rovnako musia nakladať zamestnanci s ostatnými osobami. Veríme, že rozmanitosť a inklúzia sú základom pre inováciu a kreativitu a že rozmanité tímy prispievajú k nášmu úspechu a dlhodobému udržateľnému rastu.
Všetci zamestnanci v spoločnosti Securitas, najmä manažéri na všetkých úrovniach,
nesú zodpovednosť za vytváranie prostredia, kde ľudia cítia záväzok voči svojej práci
a sú uznávaní za svoje výsledky a kde sa zamestnanci vzájomne podporujú a spolupracujú a vzájomne si nekonkurujú.
Diskrimináciu v zamestnávaní, odmeňovaní, ďalšom vzdelávaní, kariérnom raste,
ukončení pracovného pomeru či odchodu do dôchodku na základe rasovej, etnickej
alebo národnostnej príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodičovského stavu, invalidity alebo iného znaku, chráneného
platnými zákonmi a predpismi, sa považuje za celkom neprijateľnú.
Všetky rozhodnutia o zamestnancoch musia byť uskutočnené na základe schopností, skúseností, chovania, pracovného výkonu a preukázaného potenciálu zamestnanca vzhľadom k potrebám danej úlohy.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Mali by ste mať možnosť pracovať v otvorenom a rozmanitom prostredí a
nesiete zodpovednosť za to, že budete prispievať k vytváraniu rozmanitého prostredia a správať sa k svojim kolegom s úctou a rešpektom.
VIAC INFORMÁCIÍ

Zásady pre zamestnancov a rozmanitosť spoločnosti Securitas, Smernica
o ochrane ľudských práv skupiny Securitas
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Obťažovanie
Vzťah so všetkými zamestnancami musí byť založený na vzájomnej dôvere a úcte.
Spoločnosť Securitas podporuje produktívne pracovné prostredie a netoleruje žiadnu
formu zastrašujúceho správania, obťažovania, šikanovania, zneužívania alebo odvety,
vrátane sexuálneho, verbálneho, fyzického či psychologického obťažovania.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Mali by ste mať možnosť pracovať v prostredí, kde sa cítite rešpektovaní a
nie ste obťažovaní. Ku klientom a ďalším osobám, s ktorými máte kontakt
ako zástupca spoločnosti Securitas, sa musíte správať dôstojne a s úctou.
VIAC INFORMÁCIÍ

Zásady pre zamestnancov a rozmanitosť spoločnosti Securitas, Smernica
o ochrane ľudských práv skupiny Securitas

Práca detí a vynútená práca
Spoločnosť Securitas nezamestnáva ani nesúhlasí s žiadnou formou detskej práce
alebo vynútenej práce.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Musíte dodržiavať miestne zákony, predpisy a licenčné požiadavky v
oblasti minimálneho veku.
Nikdy by ste nemali odovzdať svoj pas, doklady totožnosti alebo pracovné
povolenie ako podmienku uzavretia pracovného pomeru.

Sociálne siete
Spoločnosť Securitas rešpektuje práva jednotlivcov na slobodu slova a slobodu vyjadrovania vlastných názorov. Na druhú stranu iba výslovne určené osoby sú oprávnené
vyjadrovať sa na verejnosti za spoločnosť Securitas. Zamestnanci a obchodní partneri,
ktorí sa zapájajú do aktivít na sociálnych médiách, ktoré ukazujú spojenie so spoločnosťou Securitas alebo na túto spoločnosť odkazujú, sa musia správať v súlade s hodnotami a zásadami spoločnosti Securitas.
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Dôverné a citlivé údaje o spoločnosti Securitas, našich klientoch alebo miestach našich
klientov (napr. meno klienta, adresa, zariadenie, spolupracovníci, harmonogramy,
poskytované služby a vozidlá) by sa nikdy nemali odhaľovať.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Máte právo slobodne vyjadriť svoj názor, musíte však chrániť dôverné
alebo citlivé informácie o spoločnosti Securitas a našich klientoch. Ak ste
aktívni na sociálnych médiách, mali by ste konať v súlade s hodnotami a
zásadami spoločnosti Securitas.
VIAC INFORMÁCIÍ

Securitas informácie, Politka komunikácie a budovania značky
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Spoločnosť Securitas sa riadi princípmi čestnosti, poctivosti a spravodlivosti a je pripravená urobiť všetko pre zaistenie a podporu čo najvyšších obchodných etických noriem
vo všetkých aspektoch nášho podnikania.
Spoločnosť Securitas, ako popredný subjekt poskytujúci tento typ služieb, má voči
obyvateľom a krajinám, v ktorých pôsobí, množstvo povinností. Musíme uplatňovať
princíp spoločenskej angažovanosti spoločnosti (Corporate Citizenship) a dodržiavať
zákony a právne predpisy krajiny, kde poskytujeme svoje služby. Ako popredný subjekt
v danej oblasti služieb, spoločnosť Securitas taktiež cíti povinnosť usilovať sa k rozvoju
tohto bezpečnostného odvetvia. V spolupráci s ďalšími organizáciami, odbormi,
orgánmi štátnej správy a orgánmi činnými v trestnom konaní sa spoločnosť Securitas
snaží zdokonaľovať nielen poskytované služby, ale aj dotyčné odvetvia ako také s
cieľom zvýšiť úroveň tohto odvetvia i finančné ohodnotenie.

Spravodlivá hospodárska súťaž a protimonopolné
stanoviská
Spoločnosť Securitas verí v spravodlivú hospodársku súťaž založenú na integrite, kvalite ponúkaného tovaru, cenách a službách zákazníkom. I keď sa ako zástupcovia spoločnosti Securitas môžete zapájať do združení s cieľom podporovať rozvoj odboru, je
prísne zakázané preberať alebo uzatvárať zmluvy s konkurentmi vo veci cenotvorby,
podielu na trhu či obdobných nezákonných činností. Sme pevne zaviazaní dodržiavať
všetky platné zákony a predpisy na podporu spravodlivej súťaže.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

S konkurentmi nikdy nesmiete rokovať alebo dohadovať dohody o cenotvorbe, podiele na trhu a pod. a musíte vždy dodržiavať všetky platné
zákony a predpisy týkajúce sa spravodlivej súťaže.
VIAC INFORMÁCIÍ

Zásady dodržiavania zákona o konkurencii spoločnosti Securitas
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Úplatkárstvo a korupcia
Spoločnosť Securitas sa snaží ponúknuť čo najlepšie služby zamerané na špecifické
potreby našich zákazníkov a očakáva, že bude vybraná ako poskytovateľ bezpečnostných služieb na základe ponúkanej kvality v slobodnom a spravodlivom konkurenčnom
prostredí.
Domnievame sa, že korupcia podrýva zákonné obchody, narušuje súťaž a prináša
vážne riziká pre našu značku a povesť.
Spoločnosť Securitas uplatňuje nulovú toleranciu voči všetkým formám úplatkárstva a
korupcie a nikdy nesmieme ponúkať, požadovať alebo prijímať úplatky, iné výhody,
poplatky za uľahčenie postupu či iné nezákonné platby s cieľom získať či udržať
obchody. Úplatok zahŕňa všetky finančné či iné výhody, ktoré sú poskytnuté, prisľúbené, ponúknuté, prijaté, vyžiadané či prevzaté so zámerom vykonať konkrétnu činnosť.
Všetky obchodné transakcie musia byť zákonné a je nutné ich vykonávať v najlepšom
záujme spoločnosti Securitas. Musíme obchodovať iba so slušnými obchodnými partnermi v rámci zákonného podnikania, ktorých finančné prostriedky pochádzajú zo
zákonných zdrojov.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Ste zodpovední za to, že budete poznať a dodržiavať zásady spoločnosti
Securitas v oblasti úplatkárstva a korupcie. Nikdy nesmiete ponúkať,
požadovať ani prijímať úplatky či ďalšie výhody, uľahčujúce príplatky alebo
iné nelegálne platby pre získanie či udržanie obchodu. Nesmiete ani
povoliť, aby sa druhí zapojili do úplatkárstva či korupcie vaším menom.
VIAC INFORMÁCIÍ

Protikorupčnézásady spoločnosti Securitas

Zábava, darčeky, odmeny a dary
Spoločnosť Securitas by sa vždy mala správať a mala by byť považovaná za odbornú a
nezávislú spoločnosť pri našich kontaktoch s obchodnými partnermi. Nákupy a predaje
je potrebné uskutočňovať s ohľadom na maximálnu bezúhonnosť. Zamestnanci ani
obchodní partneri by nemali dávať ani prijímať žiadne dary, odmeny či iné ponuky,
ktoré by mohli ovplyvniť obchodné transakcie, alebo rozhodovanie zamestnancov,
obchodných partnerov či zákazníkov. Dary nízkej hodnoty sú niekedy súčasťou miest-
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nej obchodnej kultúry a môžu byť prijímané, ak sú prijateľné s ohľadom na naše hodnoty a zásady a povolené miestnymi zákonmi, pravidlami a predpismi.
Od miestnych subjektov spoločnosti Securitas sa očakáva, že implementuje podrobnejšie pokyny a zásady pre to, čo je na miestnej úrovni prijateľné v súlade s platnými
zákonmi a Kódexom.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Je vašou zodpovednosťou poznať a dodržiavať zásady a pokyny spoločnosti Securitas týkajúce sa zábavy, darov, odmien a príspevkov. Je zároveň dôležité, aby ste poznali zásady klientov v oblasti zábavy a darov.
Nikdy nesmiete dávať ani prijímať žiadne dary, odmeny či iné ponuky,
ktoré by mohli ovplyvniť niečie obchodné transakcie.
VIAC INFORMÁCIÍ

Protikorupčné zásady spoločnosti Securitas

Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu
Spoločnosť Securitas nesmie umožňovať pranie špinavých peňazí alebo financovanie
terorizmu. Sme zaviazaní dodržiavať všetky platné všeobecné princípy v oblasti prania
špinavých peňazí a financovania terorizmu stanovené v príslušných dohovoroch a
zákonoch proti korupcii, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, v súlade s
duchom Kódexu.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Musíte zaistiť, že vaše kroky nebudú umožňovať pranie špinavých peňazí
alebo financovanie terorizmu.
VIAC INFORMÁCIÍ

Protikorupčné zásady spoločnosti Securitas
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Konflikt záujmov
Naše obchodné rozhodnutia musia byť vždy založené na objektívnych dôvodoch a kritériách a nikdy nesmú byť ovplyvnené osobnými vzťahmi zamestnancov, ich aktivitami
mimo spoločnosti Securitas alebo finančnými záujmami. Strety záujmov môžu mať
dopad na rozhodnutia, ktoré robíme, poškodiť našu značku a povesť a vyvolať nedôveru v spoločnosti aj mimo nej.
Stret záujmu existuje, keď súkromné záujmy zamestnanca zasahujú akokoľvek do
záujmov spoločnosti Securitas. Situácia stretu záujmov môže napríklad vzniknúť, ak
ako zamestnanec podniknete kroky alebo máte záujmy, ktoré vám môžu sťažiť objektívne a efektívne vykonávanie vašej práce.
Zamestnanci a obchodní partneri sa musia vyvarovať všetkých konfliktov záujmov
alebo domnelých konfliktov záujmov medzi ich osobnými aktivitami a ich úlohou v
podnikaní spoločnosti Securitas. Obchodné transakcie medzi spoločnosťou Securitas a
stranami spriaznenými s niektorým zo zamestnancov, napr. rodinní príslušníci, príbuzní,
priatelia, dodávatelia, klienti alebo konkurenti, sú povolené iba za výnimočných okolností a po „schválení druhým nadriadeným“, t. j. schválení vedúcim vášho vedúceho.
Súhlas od druhého nadriadeného sa vyžaduje aj vtedy, ak sú zamestnaní členovia
jednej rodiny alebo ak existuje úzky osobný vzťah medzi zamestnancami.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Musíte striktne rozlišovať obchodné rozhodnutia a osobné záujmy. Súčasťou je aj to, že nesmiete mať žiadne nepriame osobné obchodné spojenie
(napríklad prostredníctvom člena rodiny, príbuzného alebo priateľa) s
našimi klientmi, dodávateľmi alebo konkurentmi a musíte konať iba
menom spoločnosti Securitas. Ak vznikne situácia, ktorá by mohla viesť
ku konfliktu záujmov, musíte o nej okamžite informovať svojho vedúceho
alebo právne oddelenie a požiadať o radu. Súhlas by ste mali získať od
druhého nadriadeného, t. j. od vedúceho vášho vedúceho.
VIAC INFORMÁCIÍ

Pokyny v oblasti stretu záujmov
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Podvod
Podvod je situácia, keď sa niekto zámerne pokúsi uviesť inú osobu alebo subjekt do
omylu alebo zneužiť jeho pozíciu s cieľom dosiahnuť zisk alebo výhodu pre tohto
zamestnanca či inú osobu – napríklad nespravodlivé získanie peňazí, služieb či aktív. Vo
väčšine krajín je podvod trestný čin.
Príklady podvodu zahŕňajú falšovanie finančných výkazov či účtov či manipulácie s
nimi, zámerné prekrútenie či nezmienenie finančnej transakcie alebo krádež či neoprávnené využitie aktív spoločnosti Securitas.
Je zodpovednosťou každého národného prezidenta, regionálneho prezidenta, vedúceho funkcie alebo ekvivalentnej pozície vykonávať a udržiavať dostatočné interné
kontroly, informovať o nich zamestnancov a vykonávať zodpovedajúce školenie všetkých zamestnancov.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Musíte vždy konať čestne a poctivo a uvedomovať si, že akékoľvek podvodné aktivity sú prísne zakázané.
VIAC INFORMÁCIÍ

Pokyny v oblasti podvodov

Dôverné údaje
Dôverné údaje zahŕňajú obchodné tajomstvá a ďalšie chránené údaje. Zahŕňajú napríklad aj obchodné plány, finančné informácie a informácie o klientoch. Odhalenie alebo
strata týchto informácií by mohli znamenať poškodenie našej značky a viesť k strate
dôvery našich partnerov. Neverejné informácie, ktoré patria našim zákazníkom a
obchodným partnerom, ku ktorým sme získali prístup prostredníctvom nášho podnikania, musia byť chránené v súlade so všetkými právnymi a zmluvnými požiadavkami.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Od vás sa očakáva osobitná starostlivosť, aby nedošlo k neoprávnenému
použitiu alebo vyzradeniu dôverných alebo chránených informácií spoločnosti Securitas.
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Interné informácie
Interné informácie sú podstatné neverejné (dôverné) informácie o našej spoločnosti,
ktoré môžu pravdepodobne ovplyvniť cenu akcií alebo iných finančných nástrojov spoločnosti Securitas. Príklady interných informácií zahŕňajú informácie o finančných
výsledkoch, veľkých akvizíciách či projektoch. Používanie interných informácií vo svoj
vlastný prospech alebo prospech inej osoby je v mnohých krajinách nezákonné.
Spoločnosť Securitas je kótovaná na Štokholmskej burze cenných papierov NASDAQ a
ako kótovaná spoločnosť dodržiava všetky platné zákony a predpisy v oblasti obchodovania zasvätených osôb.
Pri obchodovaní s akciami nepoužívame a neodhaľujeme nepatrične vnútorné informácie.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Nikdy nesmiete používať žiadne neverejné informácie o spoločnosti Securitas alebo akejkoľvek inej spoločnosti na ovplyvnenie svojich rozhodnutí
pri obchodovaní s cennými papiermi. Interné informácie nesmiete zdieľať
s inými osobami vrátane členov rodiny, príbuzných či iných strán mimo
spoločnosti Securitas.
VIAC INFORMÁCIÍ

Zásady pre obchodovanie zasvätených osôb spoločnosti Securitas

Ochrana súkromia a osobných údajov
Spoločnosť Securitas ctí práva jednotlivca na súkromie a zaväzuje sa k zodpovednému
zaobchádzaniu s osobnými údajmi v súlade s platnými zákonmi o ochrane súkromia a
osobných údajov. Musíme zároveň chrániť osobné údaje v súlade s internými zásadami, pokynmi a zmluvnými dohodami s klientmi.
Naším celkovým princípom pre zaistenie súkromia je heslo Vaša poctivosť je našou prioritou. Tento hodnotový princíp je založený na štyroch pilieroch:
transparentné spracovanie; poctivosť vedie k našim rozhodnutiam; udržovanie vašich
údajov v bezpečí a globálne používanie princípov zaistenia súkromia. To zahŕňa jasné
stanovenie rolí a zodpovedností za riadenie spracovaných osobných údajov a dodržiavanie etických princípov pri spracúvaní osobných údajov v rámci spoločnosti Securitas.
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ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Osobné údaje máte právo spracúvať iba vtedy, ak je to vyžadované pre
vykonávanie vašej práce. V takom prípade sa musíte oboznámiť s platnými
zákonmi a zásadami pre zabezpečenie a ochranu údajov a dodržiavať ich.
VIAC INFORMÁCIÍ

Zásady internej ochrany súkromia

Ochrana majetku a prostriedkov spoločnosti Securitas
Spoločnosť Securitas vlastní hmotný aj nehmotný majetok. Príklady hmotného
majetku zahŕňajú zariadenia, nehnuteľnosti a výrobky. Nehmotný majetok zahŕňa
značky, ochranné známky, know-how a obchodné tajomstvá.
Spoločnosť Securitas má silnú značku, ktorú buduje už niekoľko rokov. Celkové hodnoty našej dlhej histórie poskytovania profesionálnych bezpečnostných služieb sú vložené do ochrannej známky Securitas. Spoločnosť Securitas musí pracovať na ochrane
našej ochrannej známky a značky a rešpektovať práva na duševné vlastníctvo druhých
subjektov.
Majetok, prostriedky a informačné systémy spoločnosti Securitas sú pre naše podnikanie nevyhnutné. Musíme ich po celú dobu chrániť a udržovať v bezpečí pred neoprávneným použitím, poškodením, vyzradením, zneužitím alebo odstránením, bez
ohľadu či ide o nehodu, nesprávne konanie alebo zneužitie dôvery. Zdroje spoločnosti
Securitas je nutné využívať zodpovedne a nesmie sa s nimi plytvať či ich zneužívať.
Tieto zdroje zahŕňajú počítače a systémy digitálnej komunikácie spoločnosti, ktoré sa
nesmú používať na nevhodnú komunikáciu, napr. nezákonné činnosti, obťažovanie
alebo správanie, ktoré by sa mohlo považovať za urážlivé či diskriminačné.
Kancelárske potreby, zariadenia na elektronickú komunikáciu, počítače, mobilné telefóny, IT systémy a priestory je nutné používať iba na obchodné účely a používatelia by
nemali očakávať zaistenie súkromia informácií či komunikácie s využitím týchto nástrojov. Obmedzené používanie počítačov a mobilných telefónov na osobné účely môže
byť povolené, v súlade s miestnymi zásadami.
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ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Nesiete zodpovednosť za ochranu a zabezpečenie majetku, zdrojov a
informačných systémov spoločnosti Securitas pred neoprávneným použitím, poškodením, odhalením, prevedením či odnesením. Zdroje spoločnosti Securitas musíte používať zodpovedne a nesmiete s nimi plytvať či
ich zneužívať, čo zahŕňa nepoužívanie počítačov, IT systémov alebo telefónov spoločnosti Securitas na komunikáciu či prezeranie materiálov,
ktoré by sa mohli považovať za nevhodné, alebo na sťahovanie neschválených programov. Nesmiete nikdy používať súkromné počítače, mobilné
telefóny, e-mailové adresy a pod. na obchodné účely.

Príspevky na politiku, politické aktivity a lobovanie
Spoločnosť Securitas neprispieva firemné financie, aktíva či služby na podporu akéhokoľvek vládneho subjektu, politickej organizácie, strany či kandidáta. Akékoľvek
výnimky musí dopredu schváliť prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti AB.
Zamestnanci sa môžu slobodne zapájať do zákonného politického života vo svojom
voľnom čase a ako súkromné osoby.
Lobovanie usiluje o ovplyvnenie krokov, zásad alebo rozhodnutí úradníkov, ako sú
zákonodarcovia alebo regulačné úrady. Lobovanie je možné vykonávať poskytovaním
informácií či názorov určitým úradníkom. Aktivity lobovania môžu zahŕňať priamu
komunikáciu s úradníkmi alebo podporu profesionálnych lobistov. Lobovanie je v niektorých krajinách regulované.
Iba zamestnanci oprávnení vykonávať tieto činnosti sa môžu zapájať do lobovania
menom spoločnosti Securitas. Aktivity lobovania musia byť prípustné v súlade s
obchodmi spoločnosti Securitas a musia byť vždy v súlade so všetkými platnými
zákonmi a predpismi. Lobovanie by sa vždy malo vykonávať čestne, poctivo a s úctou.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Môžete sa slobodne zapájať do zákonných politických aktivít vo svojom
súkromnom živote a vo svojom postavení občana, nesmiete však používať alebo súhlasiť s použitím akýchkoľvek firemných financií, zdrojov či
zariadení na podporu vládneho subjektu, politickej organizácie, strany
alebo kandidáta. Do lobovania menom spoločnosti Securitas sa môžete
zapojiť iba vtedy, ak na to máte oprávnenie.
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Práca pre vládne organizácie
Niektorí z našich zákazníkov sú vládne organizácie alebo verejné a medzinárodné
úrady či agentúry. Spoločnosť Securitas je pevne odhodlaná dodržiavať všetky príslušné zákony a predpisy týkajúce sa spolupráce s vládami a verejnými úradmi, vrátane
určitých zvláštnych požiadaviek na zmluvy a transakcie.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Ak vaša práca zahŕňa prácu s vládami alebo verejnými úradmi, nesiete
zodpovednosť za to, že budete postupovať s mimoriadnou opatrnosťou a
budete dodržiavať platné zákony, predpisy a zásady.

Správa daní
Prístup spoločnosti Securitas k daniam usiluje o súlad s dlhodobými záujmami všetkých našich partnerov vrátane vlády, akcionárov, zamestnancov a miestnej komunity.
Musíme plniť naše zákonné záväzky v oblasti platenia presných súm splatných daní s
ohľadom na naše obchodné činnosti a model a nesmieme sa zapájať do žiadnych
daňových plánov, ktoré by mohli ohroziť obchodnú prevádzku, povesť a partnerov spoločnosti Securitas. Usilujeme o to, aby sme plnili naše záväzky v oblasti platenia príslušných splatných daní a predkladania presných a včasných hlásení a podávania daňových priznaní.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Musíte dodržiavať všetky platné daňové zákony, predpisy a zásady a v
prípade potreby požiadať o radu svoje miestne finančné oddelenie alebo
daňové oddelenie Skupiny.
VIAC INFORMÁCIÍ

Daňové zásady spoločnosti Securitas
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Oznámenie a záznamy
Spoločnosť Securitas uznáva dôležitosť otvorenej komunikácie s tými, ktorí sú ovplyvnení našou činnosťou, či už sa jedná o zamestnancov, obchodných partnerov, zákazníkov, investorov alebo verejnosť a ich zástupcov. Musíme vždy konať a hovoriť spôsobom, ktorý odráža naše hodnoty a dôveru v našu značku.
Akcie spoločnosti Securitas sú zapísané na burze cenných papierov NASDAQ OMX v
Štokholme. Všetky informácie sú poskytované v súlade s príslušnými zákonmi, pravidlami burzy cenných papierov a pravidlami pre riadenie spoločnosti platnými pre
naše podnikanie.
Firemné informácie, ktoré sú úplné, presné a relevantné, sú dostupné pre záujemcov z
tretích strán a spoločnosť Securitas musí včas odpovedať na otázky. Menom spoločnosti môžu hovoriť iba oprávnení hovorcovia.
Všetky správy a účtovné doklady musia jednoznačne identifikovať pravú povahu
obchodných transakcií, aktív a záväzkov, v súlade s príslušnými regulačnými, účtovnými a právnymi požiadavkami a musia byť poskytované podľa našich najlepších znalostí. Naším cieľom je plná zodpovednosť.
Pravidlá pre účtovníctvo a výkazníctvo spoločnosti Securitas sú definované v dokumentoch Group Policies and Guidelines a v Securitas Reporting Manual. Pri všetku
komunikáciu uplatňujeme Zásady spoločnosti Securitas pre komunikáciu a značku.
Politika vnútornej kontroly v spoločnosti Securitas je v súlade s Integrovaným rámcom
vnútornej kontroly COSO.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Musíte zaistiť, aby všetky hlásenia a záznamy boli kompletné a presné a
aby neboli nesprávne či zavádzajúce. Zároveň musíte zaistiť uchovávanie
a vedenie záznamov a dokumentácie v súlade s prevádzkovými, právnymi
či zmluvnými požiadavkami.
VIAC INFORMÁCIÍ

Zásady uzatvárania zmlúv skupiny Securitas, Príručka podávania hlásení
Securitas
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Naši dodávatelia
Spoločnosť Securitas spolupracuje s mnohými rôznymi dodávateľmi s cieľom zaistiť
tovar, služby a informácie nutné na naše obchody. Je teda dôležité, aby sme si na tieto
úlohy vyberali tých najlepších dodávateľov a nakladali s nimi spravodlivo. Očakáva sa,
že všetci dodávatelia a subdodávatelia budú dodržiavať etické, kvalitatívne a iné štandardy a očakávania spoločnosti Securitas a že budú dodržiavať všetky platné zákony,
pravidlá a predpisy vrátane zákonov na ochranu údajov.
Všetky druhy náhrad pre obchodných partnerov alebo od obchodných partnerov
musia byť založené iba na preukázateľnej dodávke výrobkov a služieb.
Dodávatelia musia zároveň dodržiavať Kódex obchodných hodnôt a etický kódex
obchodných partnerov spoločnosti Securitas a všetky dohodnuté dodávky by mali byť
v súlade so zmluvnými zásadami skupiny Securitas.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Ak vaša práca zahŕňa zaisťovanie zásob alebo iné vzťahy s dodávateľmi,
musíte zaistiť, aby naši dodávatelia spĺňali štandardy a očakávania spoločnosti Securitas a dodržiavali všetky platné zákony a predpisy, Kódex
hodnôt a etiky spoločnosti Securitas, Kódex obchodných partnerov a
zásady uzatvárania zmlúv skupiny Securitas. Musíte zaistiť, aby sme nikdy
neplatili za služby alebo tovar, ktoré sme nedostali či nedostaneme.
VIAC INFORMÁCIÍ

Kódex správania obchodných partnerov spoločnosti Securitas
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spoločnosť Securitas usiluje o udržateľné vykonávanie obchodov s úctou a ohľadom
voči životnému prostrediu a mali by sme pracovať tak, aby sme prispievali k udržateľnejšej budúcnosti.
Mali by sme neustále usilovať o znižovanie či minimalizáciu dopadov našich obchodov
na životné prostredie a zároveň musíme hľadať cesty, ako zlepšiť ekologické aspekty
našej prevádzky. Cieľové emisie firemných vozidiel sú stanovené v Enviromentálnej
politike v oblasti emisií spoločnosti Securitas. Musíme dodržiavať alebo prekračovať
ekologické požiadavky stanovené platnými zákonmi, predpismi a medzinárodnými
dohodami.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Mali by ste prispievať k minimalizácii ekologických dopadov spoločnosti
Securitas znižovaním spotreby zdrojov, emisií a odpadov a prispievaním k
zlepšovaniu nášho ekologického výkonu.
VIAC INFORMÁCIÍ

Enviromentálna politika v oblasti emisií spoločnosti Securitas
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NAŠA ROLA V SPOLOČNOSTI

Zapojenie do spoločnosti
Cieľom spoločnosti Securitas je „Pomáhame robiť váš svet bezpečnejším“ Hráme dôležitú rolu v spoločnosti a udržateľným spôsobom zaisťujeme bezpečnosť. Ako firma
sme zaviazaní k dobrému správaniu v komunite, kde obchodujeme, a uvedomujeme si
význam aktívneho a neustáleho spoločenského dialógu so všetkými našimi partnermi.
Prostredníctvom našich subjektov sme v kontakte s miestnymi komunitami a usilujeme
o prispievanie k ich pozitívnemu rozvoju. Podporujeme investičné aktivity do miestnej,
regionálnej a globálnej komunity, ktoré sú v súlade s naším účelom, stratégiou a hodnotami.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Podporujeme vás v tom, aby ste prispievali do svojej miestnej komunity
prostredníctvom vašej práce v spoločnosti Securitas. Musíte zaistiť, že
aktivity budú v súlade s hodnotami a zásadami spoločnosti Securitas.

Sponzorstvo
Sponzorské aktivity spoločnosti Securitas by mali byť spojené s našimi ďalšími komunikačnými aktivitami s cieľom upozorniť na našu prémiovú značku Securitas. Sponzorstvo musí byť dobre organizované a založené na Kódexe hodnôt a etiky spoločnosti
Securitas a pokynoch pre našu značku.
Cieľom je, aby sponzorstvo prispievalo k pozitívnemu imidžu našej spoločnosti, posilneniu značky a pocitu hrdosti našich zamestnancov na to, že pracujú pre spoločnosť
Securitas. Naše sponzorstvo by sme vždy mali spájať s našimi obchodmi.
Všetky sponzorské aktivity musia byť založené na písomnej zmluve. Zmluvu by mali
schváliť miestni právni odborníci v súlade s miestnymi zákonmi a daňovými predpismi.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Nesiete zodpovednosť za znalosť toho, aké aktivity môže spoločnosť
Securitas sponzorovať. Musíte zároveň zaistiť, že sponzorstvo nebude
formou skrytej korupcie – napríklad ak budete požiadaní o príspevok konkrétnej organizácii, napr. na charitu určitej osoby či vládneho úradu, s
cieľom zaistiť získanie zákazky.
VIAC INFORMÁCIÍ

Stratégia a pokyny pre sponzorstvo spoločnosti Securitas (v portáli
značky)
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IMPLEMENTÁCIA A DODRŽIAVANIE

Prezident divízie, vedúci funkcie alebo ekvivalentnej pozície nesú zodpovednosť za
zaistenie implementácie Kódexu v príslušnej divízii, regióne alebo oblasti zodpovednosti. Národný prezident, regionálny prezident alebo ekvivalentná pozícia, spolu s
osobou zodpovednou za zaistenie súladu, nesú konečnú zodpovednosť za riadnu
implementáciu Kódexu všetkými zamestnancami a obchodnými partnermi v rámci príslušného územia. To zahŕňa podpis Kódexu všetkými zamestnancami a vyškolenie
všetkých zamestnancov v otázkach Kódexu.
Kódex musí byť maximálne implementovaný a podrobne vysvetlený medzi všetkými
obchodnými partnermi v spoločných vzťahoch.
Implementácia a plnenie Kódexu budú priebežne monitorované v rámci miestneho
procesu posudzovania rizík a procesu posúdenia firemných rizík. Kódex sa každoročne
preskúma. Konečnú zodpovednosť za Kódex nesie predstavenstvo Securitas AB.
Podrobnejšie informácie o postupe podávania oznámení, ich účele a využití môžete
nájsť v Zásadách oznámenia porušenia bezúhonnosti spoločnosti Securitas.
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Každý zamestnanec, vedúci pracovník a riaditeľ spoločnosti Securitas
zodpovedá za to, že si prečíta Kódex, porozumie mu a bude ho dodržiavať. Nesiete zároveň zodpovednosť za podanie oznámenia, ak získate
podozrenie alebo sa dozviete o nesprávnom správaní alebo nedodržiavaní Kódexu.
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