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At LeasePlan we conduct our business according to ethical standards. This is vital to
winning and retaining the trust and confidence placed in us by our stakeholders,
which is crucial to the success of LeasePlan. We also expect our stakeholders to
conduct business
ethically.
For example,
the LeasePlan
Code
of Conduct
provides
LeasePlan
prowadzi
swoją działalność
biznesową
zgodnie
z etycznymi
standardami.
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worldwide
with ai utrzymanie
framework for
making
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jest zdobycie
zaufania
zeresponsible
strony naszych
everyday business
decisions.
interesariuszy.
Oczekujemy
także od naszych interesariuszy, że będą prowadzić
działalność biznesową przestrzegając zasad etycznych
LeasePlan has also created a separate Supplier Code of Conduct, which establishes the
Na
przykład,
Kodeks we
Postępowania
LeasePlan,
dla
pracowników
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minimum
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ethical
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corporate
responsibility
doing minimalne
business and
standardy,
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od naszych
dostawców.
customer focus.
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realise that it does
not address
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our suppliers may face.
It does, however, illustrate the important principles of ethical business conduct that we
Kodeks
Postępowania
przedstawia
wartości
i zachowania
jakie są
expect our
suppliers toDostawcy
keep in mind
when working
with,
for, or on behalf
of stosowane
LeasePlan.
w naszej organizacji, żeby zapewnić etyczne postępowanie w najszerszym sensie, włączając
odpowiedzialność biznesową prowadzonej działalności oraz zorientowanie na klienta.
Jesteśmy świadomi, że Kodeks Postępowania Dostawcy nie reguluje każdej sytuacji, z jaką
1.
Our standards
mogą spotkać się nasi dostawcy.
The following section explains the 10 key principles that form LeasePlan’s Supplier Code
Dokument ten przedstawia jednak ważne zasady etycznego postępowania biznesowego,
of Conduct.
These are the
minimumod
ethical
business
standards
that LeasePlan
expects
których
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dostawców
podczas
świadczenia
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na
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1.1
Honesty and trust
The supplier, its employees, its contractors and its supply chain (“The Supplier”) shall act
with integrity,
openness and fairness in its business dealings and shall avoid any
1.
Nasze honesty,
standardy
conduct that might harm or contribute to harming LeasePlan’s integrity and/or reputation.
Niniejszy rozdział wyjaśnia 10 kluczowych zasad, jakie składają się na Kodeks
1.2
RespectDostawcy.
for the law
Postępowania
Są to minimalne etyczne standardy działalności biznesowej,
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and regulations.
1.1
Uczciwość i zaufanie
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Human
Dostawca,
jegorights
pracownicy, kontraktorzy/ wykonawcy/kontrahenci współpracujący
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of the
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1.4
Responsibilities to employees
1.2
Szacunek/Poszanowanie
dla prawa
•
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prawa
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i międzynarodowego,
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• The Supplier shall maintain a safe, healthy and non-discriminatory work
environment.
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Prawa
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Zasadach UN Global Compact oraz zasadach Międzynarodowej Organizacji Pracy, a także
• Theunikać
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fair
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praw człowieka.
excessive and, as a minimum, comply with applicable local laws.
1.4
Obowiązki względem pracowników
1.5 • Dostawca
Environmental
Sustainability
nie powinien
korzystać z przymusowych czy niewolniczych form pracy
The Supplier
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to all applicable
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valid required
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• make
Dostawca
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bezpieczne,
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The Supplier
recognisesdanej
that environmental
responsibility
is important
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wherever
i doświadczenie
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environmentally friendly technologies implementing sound life-cycle practices and avoiding
do rynków pracy, na których działa oraz powinien zapewnić, że wymiar czasu pracy
adverse
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onzthe
community. przepisami krajowego prawa pracy.
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zgodny
obowiązującymi
1.6
Confidentiality rozwój
and intellectual
property
1.5
Zrównoważony
środowiska
The Supplier shall maintain confidentiality with regard to all confidential and business
Dostawca zobowiązany jest postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
sensitive information
about LeasePlan
that ochrony
they have
access to.oraz
The Supplier
not
krajowego
i międzynarodowego
w zakresie
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chwili
use
this
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for
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The
Supplier
shall
protect
all
intellectual
property
powinien potwierdzić posiadanie aktualnych zezwoleń środowiskowych oraz certyfikatów.
belonging to LeasePlan, its clients and other third parties and individuals.
Dostawca powinien uznawać, że odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego jest
1.7
Privacy
of individuals
and datawspierać
protection
ważna
i powinien,
w miarę możliwości,
zapobiegawcze podejście
When
processing
personal data
of LeasePlan’s
clients,
drivers and
employees
the
do
kwestii
ochronythe
środowiska,
podejmować
inicjatywy
w zakresie
promowania
postaw
Supplier shall respect
the individuals’
right to privacy
and adhere to the
applicable laws
odpowiedzialności
ekologicznej
oraz zachęcać
do rozpowszechniania
technologii
and instructions
provided bypoprzez
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The Supplier
shall treat
personal
data życia
as strictly
przyjaznych
dla środowiska
wdrażanie
odpowiednich
praktyk
w cyklu
oraz
unikanie
niekorzystnego
wpływu
na społeczeństwo.
confidential
and shall take
appropriate
technical and organisational security measures to
protect this information against loss or unlawful processing.
1.6
Poufność i ochrona własności intelektualnej
1.8
Fairpowinien
competition
Dostawca
zapewnić poufność w odniesieniu do wszystkich poufnych
iThe
wrażliwych
punktu
widzenia
biznesowego
informacji laws
dotyczących
LeasePlan,
donot
których
Supplier zshall
adhere
to all applicable
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and, in particular,
will
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chronić
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information
with their
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i innych podmiotów trzecich oraz osób indywidualnych.
1.7
Ochrona
1.9
Conflictsprywatności
of interest osób oraz ochrona danych
Przetwarzając
dane
klientów,
kierowców
i pracowników
LeasePlan,
dostawca
The Supplier shall
actosobowe
in LeasePlan’s
best
interest. The
Supplier shall
avoid contact
or
powinien
szanować
prawa
osoby,
dane dotyczą,
do prywatności
oraz stosować
conduct that
may lead
to or
couldktórej
be perceived
as creating
a conflict between
its ownsię
and
do
obowiązujących
prawa
i instrukcji
udzielonych
przez LeasePlan.
LeasePlan’s
interest przepisów
or which could
otherwise
damage
LeasePlan’s
reputation.Dostawca
powinien traktować dane osobowe jako ściśle poufne oraz powinien podjąć/zapewnić
odpowiednie
i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby ochronić te informacje
1.10 Briberytechniczne
prevention
przed
utratą
lub
bezprawnym
przetwarzaniem.
Any and all forms of bribery are
strictly forbidden. The Supplier shall not promise or offer
anything of value in an attempt to affect LeasePlan’s and its employees’ actions or
1.8
Uczciwa konkurencja
decisions in order to gain or retain a business advantage. The Supplier shall have adequate
Dostawca
zobowiązany
jest to
postępować
zgodnieto
z obowiązującymi
przepisami
internal procedures
in place
ensure adherence
applicable anti-bribery
laws.prawa
o ochronie konkurencji, a w szczególności nie będzie uczestniczyć w zmowach cenowych/
ustalaniu cen, ustalaniu ofert przetargowych, podziale klientów lub rynków bądź
w wymianie informacji o bieżących, historycznych lub przyszłych (planowanych zmianach)
warunków cenowych z przedstawicielami konkurencji.
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2.
Askinginteresów
questions
and raising concerns
1.4
Responsibilities
to employees
1.9
Konflikt
•
The
Supplier
shall
not
use
forced or compulsory
labour and
shall not
employunikać
Dostawca powinien działać w najlepszym
interesie LeasePlan.
Dostawca
powinien
There are
several
channelsktóre
in place
at LeasePlan
stakeholders
to prowadzące
ask questions
child
labour.
kontaktów
lub
zachowań,
mogą
prowadzić to
lubenable
być postrzegane
jako
about
the topics
covered
in this Supplier
Conduct.
We encourage
our mogłyby
stakeholders
•konfliktu
The
Supplier
shall
maintain
a safe,Code
healthy
and non-discriminatory
work
do
pomiędzy
interesem
własnym
orazof
interesem
LeasePlan
lub które
toinny
raiseenvironment.
their concerns
about
suspicious
behaviour. Suppliers who believe that an employee
w
sposób
zaszkodzić
reputacji
LeasePlan.
of LeasePlan,
or anyone
acting on
behalf
of LeasePlan,
has engaged
in illegal
unethical
• The Supplier
shall provide
equal
employment
opportunities
based
on anorindividual’s
conduct
must report
this
to LeasePlan.
1.10
Przeciwdziałanie
korupcji
capabilities
and
experience
and without regard to race, colour, gender, age, religion,
national
origin, disability
or sexual
preference.
Korupcja
i przekupstwo
w jakiejkolwiek
formie
jest bezwzględnie zabronione. Dostawca
The•powinien
following
channels
available
for
asking
questions
and
raising
concerns:
The Supplier
shallare
provide
fair and
just remuneration
to its
employees
in the context
nie
obiecywać  ani
oferować
czegokolwiek
wartościowego,
aby
wpłynąć
of the ilabour
markets
where itprzez
operates
and ensure
that working
hours are
not
na działania
decyzje
podejmowane
LeasePlan
i pracowników
LeasePlan
w celu
• excessive
Contact
aand,
localas
LeasePlan
compliance
department;
uzyskania
lub utrzymania
biznesowych.
Dostawca
powinien
posiadać/ wdrożyć
a korzyści
minimum,
comply with
applicable
local laws.
odpowiednie
wewnętrzne,
aby
zapewnić
przestrzeganiereport
obowiązujących
• Clients,procedury
suppliers and
other third
parties
can (anonymously)
possible violations
przepisów
prawa
w zakresie
przeciwdziałania
korupcji.
of laws,
regulations
and/or
the LeasePlan
(Supplier) Code of Conduct. Please use
1.5
Environmental
Sustainability
the contact
form ontothe
website
to reportenvironmental
any concerns or
The Supplier
shall adhere
all www.LeasePlan.com
applicable national and
international
laws
possible
you
are aware
of which may
concern
affect LeasePlan
and make
sure irregularities
it obtains thethat
valid
required
environmental
permits
and or
registrations
at
2.
Zadawanie
pytań
zgłaszanie
zastrzeżeń/wątpliwości
in any way. This
reportiwill
be sent to the
LeasePlan Group Compliance Officer and
all times.
will be handled confidentially;
W
LeasePlan
funkcjonuje
kilka
kanałów
umożliwiających
zadawanie
• Supplier
For general
questions
you
can also
contact
a localinteresariuszom
LeasePlan
procurement
The
recognises
that
environmental
responsibility
is
important
and
shall, wherever
pytań odnośnie
wszelkich
kwestii
objętych
zakresem
niniejszego
Kodeksu
Postępowania
department.
possible,
support a precautionary approach to environmental matters, undertake
Dostawcy. Zachęcamy naszych interesariuszy do zgłaszania swoich zastrzeżeń odnośnie
initiatives to promote greater environmental responsibility and encourage the diffusion of
podejrzanych zachowań. Dostawca, który posiada wiedzę o tym, że pracownik LeasePlan
environmentally friendly technologies implementing sound life-cycle practices and avoiding
lub osoba/podmiot działający w imieniu LeasePlan, jest zaangażowany w nielegalną lub
adverse effects
on the community.
nieetyczną
działalność,
powinien poinformować o tym fakcie LeasePlan.
3.

Compliance

1.6 zadawania
Confidentiality
and intellectual
property
Do
pytań i zgłaszania
wątpliwości
służą poniższe kanały:
LeasePlan
may
request,
at any
time, that its
Suppliers
their and
compliance
The
Supplier
shall
maintain
confidentiality
with
regard demonstrate
to all confidential
businesswith
the• LeasePlan
Supplier
Code
of
Conduct.
sensitive
information
about
LeasePlan
that
they
have
access
to.
The
Supplier
shall not
Kontakt bezpośrednio z lokalnym działem compliance
use• this
information
for
its
own
benefit.
The
Supplier
shall
protect
all
intellectual
property
Klienci, dostawcy i inne podmioty trzecie mogą (anonimowo) zgłaszać możliwe
belonging
to
LeasePlan,
its
clients
and
other
third
parties
and
individuals.
naruszenia przepisów prawa, regulacji i/lub Kodeksu Postępowania (Dostawcy).

Aby zgłosić wątpliwości lub ewentualne naruszenia, o których Dostawca posiada
1.7
Privacyaofktóre
individuals
and data
protection
wiedzę,
mogą dotyczyć
lub
w jakikolwiek sposób wpłynąć na LeasePlan,
When należy
processing
the personal
data
of LeasePlan’s
clients,
drivers andwww.LeasePlan.com.
employees the
wypełnić
formularz
kontaktowy
na stronie
internetowej
Supplier
shall zostanie
respect the
individuals’
right to privacy
and
adhere to Officer’a
the applicable
laws
Raport
wysłany
bezpośrednio
do Group
Compliance
oraz będzie
and instructions
provided
by LeasePlan. The Supplier shall treat personal data as strictly
traktowany
jako poufny.
confidential
and shall
take ogólnych
appropriate
technical
andkontaktować
organisational
security measures
• W przypadku
pytań
można
się także
z lokalnym
działem to
protectzakupów.
this information against loss or unlawful processing.
1.8

Fair competition

The Supplier
shall adhere
to all applicable competition laws and, in particular, will not fix
3.
Weryfikacja
zgodności

prices, rig bids, allocate customers or markets or exchange current, recent, or future pricing
LeasePlan
może
dowolnym
czasie poprosić Dostawcę o wykazanie, że postępuje zgodnie
information
withw
their
competitors.
z Kodeksem Postępowania Dostawców LeasePlan.
1.9
Conflicts of interest
The Supplier shall act in LeasePlan’s best interest. The Supplier shall avoid contact or
conduct that may lead to or could be perceived as creating a conflict between its own and
LeasePlan’s interest or which could otherwise damage LeasePlan’s reputation.
1.10 Bribery prevention
Any and all forms of bribery are strictly forbidden. The Supplier shall not promise or offer
anything of value in an attempt to affect LeasePlan’s and its employees’ actions or
decisions in order to gain or retain a business advantage. The Supplier shall have adequate
internal procedures in place to ensure adherence to applicable anti-bribery laws.
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