KÄITUMISJUHEND

SÕNUM TEGEVJUHILT
EESSÕNA NORMUNDS STAŅĒVIČSILT
Kontserni Food Union Euroopa tegevjuht
Mul on hea meel teile tutvustada meie esimest kogu kontserni hõlmavat käitumisjuhendit.
Kontserni Food Union kasvades kanname ühiskonna ees aina suuremat vastutust.
Meie käitumisjuhend on midagi enamat kui lihtsalt reeglite kogum. Ma näen seda
töövihikuna, dokumendina, mis aitab meil ellu viia oma väärtusi – julgust, pühendumust ja
rõõmsat olekut –, pühendudes julgelt kõrgeimate standardite saavutamisele ja nende
pidevale tõstmisele, tegutseda eetiliselt, ausalt ja rõõmuga, järgida seadusi ja austada
inimõigusi.
Käesolevast dokumendist leiate selgelt kirjeldatud käitumisstandardid, mis aitavad teil
ebakindlates olukordades toime tulla. Käesolev dokument mitte ainult ei paku meile ja kogu
Food Unioni kontsernile suuniseid, vaid selle eesmärk on ka aidata avaldada sisulist mõju
miljonite inimeste elule kogu meie väärtusahelas.
Ausus meie väärtuste elluviimisel ja väljatöötatud reeglite järgimine aitab luua õiglasemat
ja põhimõttekindlamat maailma ning me tegutseme selle nimel, et luua üleilmne
uuendustekeskne toiduainete tootmise ja turustamise kontsern, mis hoolib tõeliselt
miljonite inimeste eludest, kellega me kokku puutume.
Loe. Mõista. Tegutse.
Normunds Staņēvičs

LÜHIDALT KONTSERNIST FOOD UNION
Food Union on üleilmne turgu hästi tundev ja uuenduslik toidu
tootmise ja turustamise kontsern, mis arendab kohalikke
kaubamärke ning pakub inimeste heaolu tõstvaid maitsvaid
tooteid.

KÕIGE TUGEVAMATE ÜHENDUS
Arendame igal oma turul tugevaid kohalikke jäätise-, piima-, kondiitri-, valmistoidu- ja
külmutatud toiduainete kaubamärke, kasutades selleks traditsioonilisi toiduainetööstuse
ettevõtteid. Igas tootearenduse etapis lisame uuenduste kaudu väärtust. Aja jooksul on
järjest kasvanud meie kirg äriteadlikkuse vastu: toiduainetööstuses juhtival positsioonil
püsimiseks kogume oma tarbijate jaoks uusi ja põnevaid tooteid välja töötades
turuandmeid, hoiame oma tooteportfelli tulemuslikkusel silma peal ning jälgime
tähelepanelikult tarbijate eelistusi.

MEIE EESMÄRK
Meie kaubamärgi eesmärk on „inimesed, mitte toit“. See ajendab ja ühendab meid ning hoiab
meid järjepidevana igas maailma paigas. Ilmselge, et kellega iganes me ka ei tegeleks –
oma töötajate, klientide, tarbijatega – on nende huvid meie pakutavatest lahendustest olulisemad.

MEIE VÄÄRTUSED
JULGUS
Me nõuame endilt julgust – analüüsime põhjalikult, mõtleme uuenduslikult ja teeme julgeid, ent läbimõeldud otsuseid, et olla oma
valdkonnas esirinnas. Julged inimesed omavad edasi liikumiseks
ja edu saavutamiseks pädevust, jõudu ja vastupidavust.

PÜHENDUMUS
Meil on pikaajaline huvi aidata kaasa jätkusuutlikule majanduskasvule ja luua enda turgudel väärtust meie peamiste sidusrühmade ja ühiskonna jaoks laiemalt. Pühendunud inimesed on professionaalsed, koostööaltid ja usaldusväärsed.

RÕÕMUS MEEL
Me soovime alati lisada rõõmsat meelt kõigele, mida teeme. Õnnelikud inimesed on loomingulised ja kirglikud ning inspireerivad
teisi paremad olema.
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MEIE
KAUBAMÄRGID
Arendame traditsiooniliste
toiduainetööstuse ettevõtete
kaudu tugevaid kohalikke
kaubamärke igal oma turul

ESINDUSTOOTED

KOHALIK
PÄRAND
JA LEGEND

TAVATOOTED

SPETSIAALSED
JA NIŠITOOTED

MEIE MISSIOON
Ühendades kaasaegse ettevõttena traditsioonid,
kogemused ja energia, on Food Unionist saanud
Baltimaade, aga ka Põhja- ja Ida-Euroopa, kõige
tõhusam ja tähelepanuväärsem toiduainetööstuse
ettevõte, mida iseloomustab tõhus ja vastutustundlik
tootmine, pidev areng ja stabiilne pikaajaline koostöö
piirkonna parimate toorainetarnijatega.

MEIE PEAMISED HUVIRÜHMAD
ÄRIÜKSUSED

ÜHISKOND

PERSONAL

Pakume kohaliku majanduskasvu
edendamiseks
juurdepääsu
pädevusele, tootmisvõimsusele,
turgudele
ja
rahalistele
vahenditele

Pühendume
ühiskonnale,
kus
tegutseme, rajades tugevaid ja
püsivaid ettevõtteid ning andes
oma panuse kogu ökosüsteemi.

Pakume
talentidele
oma
ambitsioonide
elluviimiseks
platvormi
eelarvamustevaba,
lahendustele ja edule suunatud
meeskonnatöö kaudu.

UUENDUSLIKKUS

USALDUSVÄÄRSUS

ASJATUNDLIKKUS

MEIE PEAMISED HUVIRÜHMAD
INVESTORID

VARUSTAJAD / KLIENDID

TARBIJAD

Saavutame jätkusuutliku kasvu
kasumi tõhusa ja läbipaistva
väärtusahela kaudu

Oleme eelistatud äripartner ja
turuekspert, kes on pühendunud
pikaajalise
kasumliku
kasvu
saavutamisele oma kogemuste ja
turupositsiooni kaudu.

Toome oma tarbijate ellu rõõmu,
arendades armastatud kaubamärke
ning
tegeledes
pidevalt
tooteuuenduste ja kvaliteediga.

USALDUS

KVALITEET

LÄBIPAISTVUS

OTSUSTAMINE JA
KÄITUMISJUHEND
Tänapäeva eetikakeskse ärimaailma otsustusprotsessis on kahtlemata raske orienteeruda,
kuid selle lihtsustamiseks võiksite endalt küsida järgmist:
Kas minu otsus on kooskõlas kõigi kohaldatavate seaduste ja määrustega?
Kas see ühtib käitumisjuhendiga?
Kui hästi esindab see Food Unioni väärtusi ja eetikat?
Kas austan oma otsusega teiste õigusi?
Oleme pühendunud algatuslikkuse ja kriitilise mõtlemise premeerimisele organisatsiooni
kõigil tasanditel ning julgustame kõiki oma töötajaid vabalt küsimusi esitama ja probleeme
tõstatama vastumeetmeid kartmata. Võite kindel olla, et kõiki heauskselt esitatud teavitusi
võetakse tõsiselt ja neid uuritakse põhjalikult. Piiramaks võimalikku kahju meie ettevõttele ja
kultuurile, tuleb igast ebaeetilisest, ebaseaduslikust või kahtlasest käitumisest viivitamata
teatada. Murest teavitamine:
rääkige oma ülemusega;
võtke Food Unioni Euroopa tegevjuhiga ühendust e-posti aadressil:
normunds.stanevics@foodunion.com;
võtke ühendust Food Unioni Euroopa õigusnõunikuga e-posti aadressil:
ksenia.solovyeva@foodunion.com.

SISUKORD
Eetiline
töökoht

Toimige
õigesti

Kohustused
teiste ees

Kaitske
ettevõtet

EETILINE
TÖÖKOHT

EETILINE TÖÖKOHT
Food Union edendab eetilist käitumist töökohal,
näiteks: ettevõtte reeglite järgimine, tõhus suhtlemine,
vastutuse võtmine, aruandekohustus, professionaalsus,
usaldus
ja
vastastikune
lugupidamine
oma
töökaaslaste suhtes. Usume, et selline käitumine tagab
maksimaalse tööviljakuse.

EETILINE TÖÖKOHT
SEADUSTE JA FOOD UNIONI
POLIITIKA JÄRGIMINE

TÖÖTERVISHOID
JA TÖÖOHUTUS

Food Unioni kontserni tööle
asudes allkirjastavad töötajad
eri
dokumente,
millega
nõustuvad järgima ettevõtte
Food Union reegleid ja eeskirju
ning
käesolevat
käitumisjuhendit. Kõik töötajad
peavad järgima selle riigi
seadusi, kus Food Unioni
ettevõte tegutseb.

Food Union kohustub tagama
tervislikke ja ohutuid töötingimusi.
Töötaja vastutab kaugtööd tehes
oma ohutuse ja tervise eest
ainuisikuliselt ja täielikult. Food
Union järgib kõiki kohaldatavaid
õigusakte ja eeskirju ning täiustab
pidevalt töötervishoiu ja tööohutuse
tulemuslikkust. Iga töötaja on
kohustatud töötama ohutult ja
teavitama, kui midagi on valesti.

Eetiline
töökoht

Kohustused
teiste ees

Toimige
õigesti

Kaitske
ettevõtet

EETILINE TÖÖKOHT
UIMASTID JA ALKOHOL

KUIDAS ME
ÜKSTEIST KOHTLEME

Ettevõttes Food Union on
uimastiteja
alkoholivaba
töökeskkond.
Ettevõtte
ruumides ei tohi tarbida ega
omada alkoholi, välja arvatud
ettevõtte poolt korraldatud
üritustel, mille juhtkond on
eelnevalt heaks kiitnud. Te ei
tohi tarbida, omada ega levitada
ebaseaduslikke uimasteid ega
kuritarvitada retseptiravimeid
töö
ajal
ja
ettevõtte
territooriumil viibides.

Eetiline
töökoht

Kohustused
teiste ees

Ettevõttes Food Union koheldakse
üksteist austuse ja väärikusega.
See tähendab, et me püüame
saavutada
ahistamisest
ja
diskrimineerimisest
vaba
töökeskkonda.

Toimige
õigesti

Kaitske
ettevõtet

EETILINE TÖÖKOHT
MITMEKESISUS

VÕRDSED VÕIMALUSED

Food Union tunnustab ja austab
mitmekesisust oma kogukonnas,
meie klientide, tarnijate ja kõigi
teiste hulgas, kellega Food Union
suhtleb. Food Union edendab
kaasavat
keskkonda,
mis
võimaldab igaühel tegutseda oma
ainulaadsete võimete tipul.

Food Union on võrdsete võimaluste
tööandja. Me ei diskrimineeri rassi,
usutunnistuse, nahavärvuse, soo,
soolise identiteedi, seksuaalse
sättumuse,
vanuse,
mittekvalifitseeriva füüsilise või
vaimse puude, rahvuse ega mis
tahes muul seadustega hõlmatud
alusel.

Eetiline
töökoht

Kohustused
teiste ees

Toimige
õigesti

Kaitske
ettevõtet

EETILINE TÖÖKOHT
AHISTAMISE VÄLTIMINE
Meie eesmärk on saavutada
nulltolerants igasuguse ahistamise
suhtes, sealhulgas, kuid mitte
ainult,
füüsilise,
seksuaalse,
verbaalse
ja
psühholoogilise
ahistamise või väärkohtlemise
suhtes. Solvavad ja ahistavad
tegevused, keelekasutus, kirjalik
suhtlus või esemed, mis loovad
hirmutava
või
vaenuliku
töökeskkonna, on rangelt keelatud.

Eetiline
töökoht

Kohustused
teiste ees

Toimige
õigesti

Kaitske
ettevõtet

EETILINE TÖÖKOHT
TÖÖLEPINGUJÄRGNE VASTUTUS

RIKKUMISEST TEAVITAMISE
POLIITIKA

Kui Food Unioni töötaja lahkub ettevõttest Food
Union, on iga endine töötaja kohustatud toimima
järgmiselt:
tagastama kogu Food Unioni vara, andmed ja
seadmed;
hoidma pärast töösuhte lõpetamist piiramatu aja
jooksul konfidentsiaalsena teabe, millele töötajal
oli juurdepääs Food Unionis töötamise ajal;
andma oma intellektuaalomandi õigused, mis on
seotud tööperioodi jooksul tehtud tööga, tasuta
üle ettevõttele Food Union;
aitama kaasa mis tahes uurimistele ja kohtuvaidlustele, mis on seotud endise töötaja teenistusajaga ettevõttes Food Union.

Eetiline
töökoht

Kohustused
teiste ees

Toimige
õigesti

Kaitske
ettevõtet

Food Union julgustab oma töötajaid
teatama kõigist kaebustest, muredest
või kahtlustest, mis puudutavad Food
Unioni, selle partnerite või klientide
äritegevust ja käitumist, e-posti
aadressil:corporate@foodunion.com.
Food Union uurib iga kaebust
põhjalikult ja käsitleb kõike rangelt
konfidentsiaalsena. Taotluse korral
tagatakse igale rikkumisest teavitajale
täielik anonüümsus ja kaitse kõigi
Food Unioni siseste vastumeetmete
eest. Teavitaja suhtes ei kasutata
karistusmeetmeid.

KOHUSTUSED
TEISTE EES

KOHUSTUSED TEISTE EES
KUIDAS ME OMA KLIENTE
KOHTLEME

TOOTE KVALITEET JA OHUTUS

Food
Unionis
suhtutakse
klientidesse
nii,
nagu
me
üksteisesse suhtume – väärikuse
ja lugupidamisega. Food Union
keskendub klientidega õiglase ja
ausa suhte hoidmisele, mis
põhineb meie vastutustundlikul,
eetilisel ja läbipaistval ärimudelil.
Meie juhtiva turupositsiooni ja
kohaliku
turukogemuse
tõttu
soovime olla eelistatud äripartner,
kes on pühendunud pikaajalise
kasumliku kasvu saavutamisele nii
meie ettevõtete kui ka partnerite
jaoks.

Eetiline
töökoht

Kohustused
teiste ees

Toimige
õigesti

Food Union on pühendunud oma
klientidele võimalikult kvaliteetsete ja
ohutute toodete pakkumisele. Meie jaoks
on kõige olulisem meie toodete ohutus.
Meie
tootmisrajatised
toimivad
järjepidevalt töötlemis-, ohutus- ja
kaitsestandarditele,
seadustele
ja
eeskirjadele vastates. Samuti eeldame,
et kõik meie töötajad tagavad, et meie
toodetud/tarnitud
tooted
vastavad
tarbijate ootustele või ületavad neid.
Rahvatervise huvides kohustub Food
Union
kõrvaldama
müügilt
ja/või
hävitama kõik oma tooted, mille tarbimist
peetakse ohtlikuks ning sellest teada
andma.

Kaitske
ettevõtet

KOHUSTUSED TEISTE EES
JÄTKUSUUTLIK TOORAINE

VASTUTUSTUNDLIK INNOVATSIOON

Food Union toodab maitsvaid tooteid, alates
jäätisest, värsketest piimatoodetest ja
küpsetistest kuni valmistoitudeni, kasutades kindlaid, ohutuid ja kvaliteetseid tooraineid, mis on toodetud inimesi, loomi ja
keskkonda arvesse võttes. Võimaluse korral
ostab Food Union toorainet kohalikukult
turult nii tooraine tarnete ökoloogilise jalajälje vähendamiseks kui ka kohaliku ökosüsteemi toetamiseks. Food Union teeb tihedat
koostööd tarnijatega, et arendada jätkusuutlikke tarneahelaid, mis suudavad lähitulevikus vähendada CO2 heitkoguseid, suurendada ringlussevõetavate pakendite kasutamist ja toetada kohalikku põllumajandust.

Innovatsioon on Food Unioni uute toodete
arendamise ja äritegevuse edukuse hindamise
põhitegur. Igas tootearenduse etapis, alates
toorainete hankimisest kuni tarnimiseni, püüame
innovatsiooni ja digiülemineku abil väärtust lisada,
et täita ja ületada meie tarbijate vajadusi ja ootusi.
Food Unioni uuendused põhinevad põhjalikul
turuanalüüsil, teaduslikul lähenemisel ja arenenud
tehnoloogial ning näitavad meie pühendumust
kõrgetele standarditele ja eetilistele põhimõtetele.
Püüame kasutada innovatsiooni erinevaid tahke
avatult, kaasavalt ja õigeaegselt, nii et meie tooted
oleks ühtaegu põnevad ja kättesaadavad, aga ka
jätkusuutlikud, sotsiaalselt soovitavad ja teeniksid
avalikke huve.

Eetiline
töökoht

Kohustused
teiste ees

Toimige
õigesti

Kaitske
ettevõtet

KOHUSTUSED TEISTE EES
VASTUTUSTUNDLIK TURUNDUS
Food Union on pühendunud kõigi oma kaubamärkide
ja toodete vastutustundlikule arendamisele, turustamisele ja reklaamimisele. Olenemata sellest, millises
Food Unioni äriüksuses või millisel turul me tegutseme, peab meie tootedisain olema usaldusväärne ning pakendil olev faktiline ja toitumisalane teave täpne. Tootekommunikatsioonis kasutatavad väited peavad olema asjakohased ja põhjendatud. Meie kaubamärgi ja toodete kommunikatsioon
peab olema selge ja arusaadav ning seda tuleb edastada usaldusväärselt ja eetiliselt; see ei tohi olla eksitav, diskrimineeriv, stereotüüpne ega solvav. Me
võtame arvesse tarbijate reaktsioone meie reklaami
ja muu tootekommunikatsiooni suhtes. Food Unioni
vastutustundliku turunduse tõeline proovikivi on see,
kas meie töötajad suudavad uhkusega meie kaubamärkide/toodete turundussõnumitega samastuda.

Eetiline
töökoht

Kohustused
teiste ees

Toimige
õigesti

Kaitske
ettevõtet

KESKKONNAALASED
ÕIGUSAKTID
Food Union on kogu oma
tarneahela
ulatuses
pühendunud keskkonnaalaselt
vastutustundlikule tegevusele.
Food Union järgib kõiki
kehtivaid
keskkonnaalaseid
seadusi ja määrusi ning täidab
endale määratud kohustusi
kestlike
tavade
ja
keskkonnakaitse valdkonnas.
Food Union mitte ainult ei järgi
kõiki
kehtivaid
keskkonnaalaseid seadusi ja
määrusi, vaid julgustab oma
töötajaid hoolima keskkonnast
ka tööst väljaspool.

KOHUSTUSED TEISTE EES
ÄRITEGEVUS VALITSUSE TASANDIL
Food Union järgib kõiki seadusi ja määrusi, mille alusel reguleeritakse
suhteid riiklike ja kohalike valitsusasutustega, sealhulgas valitsust
esindavate või valitsuse omandis või selle juhtimise all olevate
üksustega. Kui Food Union osaleb riigihangetes, on väga oluline mõista
ja järgida kõiki kohaldatavaid eeskirju. Kui tegemist on valitsusasutuse
või ametnikuga, siis me:
ei paku otse või kaudselt valitsuse töötajale või mõnele muule
valitsusasutuse või ametniku esindajale midagi väärtuslikku;
ei esita vale- või eksitavaid väiteid Food Unioni teenuste ega
võimekuse kohta;
ei kasuta valitsuse vara muul kui ettenähtud eesmärgil.

Eetiline
töökoht

Kohustused
teiste ees

Toimige
õigesti

Kaitske
ettevõtet

KOHUSTUSED TEISTE EES
POLIITILINE TEGEVUS JA ANNETUSED
Food Unioni töötajad võivad toetada poliitilisi tegevusi,
tehes isiklikke annetusi või pühendades vabatahtlikult aega
kandidaatidele või organisatsioonidele. Food Unioni töötajad ei tohi tegeleda isikliku poliitilise tegevusega töö ajal või
ettevõtte vahendeid kasutades.
Ilma Food Unioni Euroopa tegevjuhi nõusolekuta ei tohi te
ettevõtte nimel teha ega pakkuda poliitilisi annetusi ega
teha lobitööd seadusemuudatuste tegemiseks. Ilma Food
Unioni Euroopa tegevjuhi heakskiiduta ei tohi poliitilistele
parteidele või kandidaatidele eraldada ettevõtte rahalisi vahendeid ega varasid.

Eetiline
töökoht

Kohustused
teiste ees

Toimige
õigesti

Kaitske
ettevõtet

KOHUSTUSED TEISTE EES
HOIDKE PRIVAATNE TEAVE PRIVAATSENA
Food Union järgib kohalikke ja rahvusvahelisi eraelu puutumatust käsitlevate
õigusaktide nõudeid. Kõik meie töötajad allkirjastavad konfidentsiaalsuslepingu,
mis pakub kaitset konfidentsiaalsuse rikkumise vastu. Kõiki privaatseid
andmeid säilitatakse ohutult ja turvaliselt, neile pääseb ligi vastavalt vajadusele
ja neid ei säilitata kauem kui mõistliku aja jooksul.
Mis tahes teavet, mis jõuab teieni seoses teie seotusega Food Unioniga, ka siis,
kui puudub sõnaselge märge avalikustamise kohta, tuleb käsitleda
konfidentsiaalsena. Food Unioni töötajad peavad säilitama ettevõtte teabe
konfidentsiaalsuse ja ei tohi seda kasutada muul eesmärgil kui juriidiliste
kohustuste täitmiseks või ettevõtte ärieesmärkide saavutamiseks.
Food Union ei luba meie turgude, klientide, konkurentide ega muude kolmandate
isikutega seotud konfidentsiaalse või ärisaladuse alla kuuluva teabe sobimatut
kogumist ega kasutamist. Selline teave peab olema kogutud seaduslikul viisil ja
seda tuleb nõuetekohaselt kaitsta loata avalikustamise või kasutamise eest.

Eetiline
töökoht

Kohustused
teiste ees

Toimige
õigesti

Kaitske
ettevõtet

KOHUSTUSED TEISTE EES
ISIKUANDMETE KAITSE
(ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUS)
Oleme võtnud endale kohustuse hoida
kõiki kogutud või töödeldud eraisikute
või juriidiliste isikute isikuandmeid
rangelt kooskõlas isikuandmete kaitse
seadustega. Food Union peab küsima
andmete kasutamiseks kliendi nõusolekut. Isikuandmete kaitse üldmääruse
koolitus on kohustuslik kõigile ettevõtte
töötajatele. Igast eraelu puutumatuse
rikkumisest, sealhulgas isikuandmete
kadumisest, vargusest või neile loata
juurdepääsust, tuleb viivitamata teatada
oma otsesele ülemusele ja Food Unioni
Euroopa õigusnõunikule, et kaitsta neid,
keda see puudutab.
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LUGUPIDAMINE MEIE PARTNERITE SUHTES
Meie partnerid on meie tarnijad, kliendid ja
investorid: põllumajandustootjad, jaekaubanduse
tarnijad, teenusepakkujad, agendid, turustajad,
krediidi- ja finantsasutused. Food Union suhtleb oma
partneritega ausalt ja eetiliselt, tuginedes aususe ja
vastastikuse austuse põhimõtetele. Food Union teeb
koostööd ainult selliste partneritega, kes järgivad
kõiki kohaldatavaid seadusi ning jagavad meie
väärtusi
ja
filosoofiat
tööjõu,
tööhõive,
keskkonnakaitse,
rahvatervise
ja
ohutuse
valdkonnas. Selle tagamiseks peavad Food Unioni
vastutavad töötajad järgima hoolsuskohustust.
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TOIMIGE ÕIGESTI
KINGITUSTE JA MEELELAHUTUSE EESKIRI

ÄRGE KUNAGI
ANDKE ALTKÄEMAKSU
Food Union on pühendunud ausale
ja eetilisele äritegevusele; me
edastame kuvandit, mis iseenesest hoiab ära kõik katsed altkäemaksu pakkuda või seda vastu
võtta.
Altkäemaksu
võtmine
tähendab mis tahes väärtuse pakkumist, et mõjutada võimupositsioonil oleva isiku otsust. See ei
pruugi olla raha, see võib olla ka
kingitus või teene. Food Unioni esindav töötaja ei tohi mitte mingil
juhul võtta vastu või pakkuda raha,
kingitust ega soodustust, sealhulgas lepingute sõlmimisel kolmandate isikutega või suhtlemisel valitsusametnikega.
Eetiline
töökoht

Kohustused
teiste ees

Väärtuslike kingituste tegemist või meelelahutuse pakkumist
või vastuvõtmist võib tõlgendada kui lubamatut katset säilitada olemasolevat või mõjutada tulevast ärisuhet. Igasuguseid
kingitusi või soodustusi, mis võivad tekitada kohustuse
tunnet, kahjustada teie ametialast otsustusvõimet või tekitada
sellist muljet, ei tohi kunagi anda või tuleb sellest viisakalt,
kuid kindlalt keelduda. Kingitusi teha või meelelahutust pakkuda ja vastu võtta võib ainult siis, kui see on sobiv ja kui ei ole
ohtu, et see võib mõjutada vastuvõtjat tema otsuse tegemisel.
Kingituste väärtus ei tohi ületada 100 eurot ja meelelahutus ei
tohi ületada mõistlikku summat. Näiteks tasutud puhkus Kanaari saartel teile ja teie perekonnale ületab mõistliku piiri,
kuid tasuta osalemine teie partneri korraldatud erialastel konverentsidel jääb mõistlikkuse piiridesse.
Kogu ettevõtte nimel tehtav heategevus peab olema äriüksuse/Euroopa tegevjuhi poolt heakskiidetud.
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TOIMIGE ÕIGESTI
RAHAPESUVASTASED REEGLID

MONOPOLIVASTANE POLIITIKA

Järgides parimaid eetilisi äritavasid,
on Food Union vastu mis tahes rahapesukatsetele meie äriüksuste
kaudu. Me viime ellu „tunne oma klienti“ menetlusi, et tuvastada kahtlased tehingud ja kokkulepped. Klientidega lepingute sõlmimisel, kus
Food Union tegutseb teenuste või
kaupade müüjana, teostame ka asjakohast hoolsuskohustust ja nõuame
dokumente, et kontrollida ettevõtte
struktuuri ja lõplikku tulusaajat.

Food
Union
kaitseb
ettevõtlusvaimu
ja
vaba
konkurentsi ning järgib alati kõiki
kohaldatavaid monopolivastaseid,
konkurentsi- ja ausa kauplemise
seadusi. Me ei tee kellegagi
koostööd meie kaupade hindade
kehtestamiseks.
Me
seisame
vastu mis tahes kolmandate
isikute
kaubamärkide
kopeerimisele.
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TOIMIGE ÕIGESTI
KAUBANDUSALANE VASTAVUS

DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

Food Union kohustub järgima kõiki impordi-/ekspordikontrolli- ja tolliseadusi, millega reguleeritakse
kaupade piiriülest vedu. Tänapäeva maailma valitsuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide keerulisel poliitilisel maastikul võidakse poliitiliste või majanduslike eesmärkide saavutamiseks kehtestada
riikide suhtes, kus Food Union tegutseb, ning ka
nimetatud riikide eraisikute ja ettevõtete suhtes rahvusvahelisi kaubandussanktsioone. Food Union kohustub järgima olenevalt alluvusalast kõiki asjakohaseid rahvusvahelisi kaubandussanktsioonide
nõudeid. Jälgime uudiseid ja rahvusvaheliste kaubandussanktsioonide olukorda.

Kõik dokumendid, andmebaasid, häälsõnumid, mobiiltelefonide
sõnumid, arvutis olevad dokumendid, failid ja fotod, mis on
loodud tavapärase äritegevuse käigus, loetakse Food Unionile
kuuluvateks dokumentideks. Töötajad on kohustatud toimima
järgmiselt:
neid andmeid hoidma ja kaitsma nende rikkumatust nii kaua,
kuni see on vajalik;
järgima üldist andmekaitsemäärust ja asjakohaseid kontserni
poliitika nõudeid;
pidama registrisüsteeme, et säilitada ja arhiveerida ärilistel,
juriidilistel, finants- või arhiveerimiseesmärkidel vajalikke
dokumente;
hävitama dokumendid vastavalt Food Unioni dokumentide
säilitamise ja hävitamise poliitikale.
Töötajad ei tohi mingil juhul hävitada dokumente uurimise või
auditi ajal, seda ette valmistades või oodates.
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KAITSKE ETTEVÕTET
HOIDKE VARASID

INTELLEKTUAALNE OMAND

Food Union nõuab kõikidelt
töötajatelt ettevõtte varade
hoidmist. Kõiki varasid tuleb kasutada ainult ettevõtte äritegevuseks turvalisel, õiguspärasel
ja tõhusal viisil. Food Unioni
varade hulka kuuluvad rajatised,
seadmed, arvutid ja infosüsteemid, telefonid, töötajate
tööaeg, konfidentsiaalne teave
ja ärisaladused, ettevõtte võimalused ja ettevõtte rahalised vahendid.

Meie kollektiivsed oskused, teadmised ja kogemused
ning nendest tulenevad autoriõigused, patendid ja
kaubamärgid kindlustavad meie konkurentsieelise ja
tagavad turul meie edu. Kõik Food Unioni töötajad
loovutavad kontsernile Food Union tasuta oma
õigused intellektuaalomandile, mis on loodud nende
töötamise käigus asjaomases ettevõttes. Kaitseme
alati oma intellektuaalomandit ja austame teiste
isikute kehtivaid intellektuaalomandi õigusi. Me
registreerime uued kaubamärgid, kui toome turule
uued Food Unioni kaubamärgid.
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Me ei kasuta teise ettevõtte nime, kaubamärki ega
logo ilma selle ettevõtte volitatud esindaja kirjaliku
loata. Me ei reprodutseeri, levita ega muuda teiste
ettevõtete autoriõigusega kaitstud materjale.
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KAITSKE ETTEVÕTET
HUVIDE KONFLIKTIDE VÄLTIMINE

ÄRA VÕTKE FOOD UNIONI NIMEL SÕNA

Huvide konflikt on olukord, kus töötaja või
kolmanda isiku isiklikud huvid konkureerivad
Food Unioni huvidega. Näiteks ei tohi töötaja
palgata kvalifikatsioonita sugulast või sõpra
Food Unionile vajalike teenuste pakkumiseks
ega töötada osalise tööajaga ettevõttes, mis
müüb konkureerivaid teenuseid ja kaupu.
Töötajal võib olla raske erapooletult ja Food
Unioni parimates huvides sellises olukorras
isiklike eelarvamusteta tegutseda. Seetõttu
peavad
töötajad
teatama
võimalikest
konfliktidest
oma
ülemusele
ja/või
õigusnõunikule ning neid võimaluse korral
vältima. Töötajad ei tohi teha äriotsuseid, olla
seotud mis tahes kokkulepetega ega osaleda
mis tahes tegevuses, mille puhul esineb huvide
konflikt.

Erinevad arvamused on meie organisatsioonis alati teretulnud, kuid üldsusega suhtlemisel on selguse ja sidususe säilitamiseks
ainult Food Unioni Euroopa tegevjuhil õigus
Food Unioni meedias ja/või õigusasutustes
esindada. Kui ettevõttele Food Union saadetud meediapäring on seotud kontsernitasandil oleva küsimusega või kui see võib
saada laialdast kajastamist, tuleb enne vastamist kindlasti teavitada Food Unioni Euroopa
tegevjuhti. Kõik sissetulevad teabenõuded
tuleb suunata kohaliku äriüksuse teabevahetuse eest vastutavale isikule ja/või Food
Unioni Euroopa avalike suhete juhile Linda
Mežgaile, +371 29772050,
linda.mezgaile@foodunion.com.
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