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Stimați colegi ...
Ce face ca ZF să fie un brand atât de valoros și admirat?
Nu sunt doar produsele noastre, ci și modul în care ne desfășurăm activitatea
și integritatea care ne motivează. Calea ZF și principiile sale ne oferă o direcție.
Prezentul Cod de conduită explică foarte clar ce înseamnă pentru noi principiul
responsabilității. Aplicându-l și fiind un partener de încredere, ne consolidăm
reputația față de colegii noștri, clienții, furnizorii și alți parteneri de afaceri. Aceasta
ne conferă renumele de profesioniști care fac lucruri extraordinare și care se
străduiesc întotdeauna să facă ceea ce este corect, pe baza unui puternic simț al
responsabilității și al standardelor etice. Integritatea este ingredientul esențial al
succesului nostru.
Nu contează unde lucrezi sau ce faci pentru societate - fiecare dintre noi are
responsabilitatea de a face uz de bunul simț și de a respecta Codul nostru de
conduită. Aceasta include fiecare angajat cu normă întreagă sau cu jumătate de
normă, inclusiv conducerea de la fiecare nivel al societății, până la Consiliul de
administrație și Consiliul de supraveghere. În plus, managerii ZF de la toate nivelurile
trebuie să ofere îndrumare și sprijin pentru ca subordonații lor direcți să ia deciziile
corecte. ZF, în ansamblul său, se angajează să respecte acest Cod de conduită.
Uneori, s-ar putea să vă confruntați cu o situație în care ceea ce trebuie să faceți
nu este evident. În acest sens, Codul nostru de conduită vă poate ajuta. Codul de
conduită prezintă cerințele de bază pentru ca fiecare individ să se comporte cu
integritate și oferă o imagine de ansamblu a modului în care ZF înțelege valorile
- organizate aici în categorii generale - „În plan intern”, care se referă în primul
rând la relațiile interne, „În plan extern”, care se referă la interacțiunile externe și
„Pentru planetă”, care cuprinde eforturile noastre de îmbunătățire a vieții pe planetă.
Monitorizăm condițiile în schimbare și ne adaptăm comportamentul în consecință.
Întrebați-vă mereu:
•
•
•
•
•

Este această acțiune în concordanță cu Codul nostru de conduită?
Este legală?
Respectă politicile noastre?
Este benefică pentru societate în ansamblu - nu doar pentru o anumită persoană
sau un anumit grup?
M-aș simți confortabil dacă acțiunile mele ar fi făcute publice?

În calitate de indivizi, cu toții contribuim la menținerea și creșterea prestigiului ZF. Vă
rugăm să îmbrățișați aceste principii și să le aplicați în fiecare zi.
Friedrichshafen, Germania, 2021.

Wolf-Henning Scheider
Chairman of the Board of Management & CEO
ZF Group

Sabine Jaskula
Member of the Board of Management
Human Resources, Legal & Compliance
ZF Group
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02
Ne
respectăm
unii pe
alții
Diversitatea angajaților ZF
este un atu extraordinar

Asigurarea unui mediu în care toți angajații sunt încurajați, au un sentiment
de apartenență și capacitatea de a se ridica la potențialul lor maxim este vitală
pentru succesul lor, precum și pentru succesul general al ZF.
Diversitatea angajaților ZF este un atu extraordinar. Ne asumăm angajamentul
ferm de a oferi șanse egale în toate aspectele legate de angajare și interzicem
discriminarea sau hărțuirea, inclusiv pe bază de rasă, culoare, religie, statut de
veteran, origine națională, strămoși, stare de graviditate, sex, orientare sexuală,
identitate sau expresie de gen, vârstă, stare civilă, handicap mintal sau fizic sau
orice alte caracteristici protejate prin lege, precum și orice avansuri fizice sau
verbale nedorite.
Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că discriminarea și hărțuirea pot lua orice
formă - verbală, fizică sau vizuală - și includ glume sau utilizarea de cuvinte de
argou care pot fi incomode sau jignitoare pentru ceilalți.
ZF se așteaptă ca angajații săi să dea un exemplu și să facă tot ce le stă în
putință pentru a-i împiedica pe ceilalți să aibă astfel de comportamente și
interzice represaliile împotriva oricărei persoane care face o plângere cu bunăcredință sau care participă la o investigație a unui astfel de comportament.

Î: „Suspectez că un coleg este
hărțuit - ce trebuie să fac?”
R: Dacă observați,
experimentați sau suspectați
un act de hărțuire sau
discriminare, informați-vă
managerul sau departamentul
de resurse umane sau
reprezentanții locali ai
angajaților. Luăm în serios
acest comportament și nu
tolerăm represaliile împotriva
niciunei persoane care face o
reclamație cu bună credință.
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03
Avem
grijă

Scopul nostru este de a avea un loc
de muncă fără accidente și cele mai
sigure unități din industria noastră
ZF se străduiește să ofere fiecărui angajat un mediu de lucru sigur și sănătos
care să permită și să încurajeze inovația.
Scopul nostru este de a avea un loc de muncă fără accidente și cele mai sigure
unități din industria noastră. Stabilim și menținem sisteme de management al
sănătății și securității care limitează expunerea la pericolele profesionale, previn
situațiile de urgență, protejează utilajele, gestionează munca solicitantă din punct
de vedere fizic și psihic și oferă acces la spații de lucru sănătoase, apă potabilă și
facilități sanitare pentru alimentație.
Condițiile de muncă trebuie să mențină angajații sănătoși și să nu îi expună la
vătămări. ZF vă cere să vă îndepliniți rolul prin respectarea regulilor și a practicilor
de sănătate și siguranță și să raportați, fie în mod deschis, fie în mod confidențial,
orice accident, comportament (cum ar fi consumul de droguri ilegale sau abuzul
de droguri legale) sau condiții de muncă nesigure managerului, superiorului
direct, departamentului de resurse umane sau departamentului juridic.

Cum mă afectează acest lucru?
Angajații sunt încurajați să
participe în mod activ la
activitățile EHS, cum ar fi
identificarea pericolelor,
programe de siguranță bazate
pe comportament, îmbunătățiri
ergonomice la locul de muncă
etc., precum și să aibă grijă unii
de alții atunci când vine vorba
de siguranță.
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04
Suntem
transparenți
ZF are nevoie de o raportare exactă a informațiilor
pentru a lua decizii de afaceri responsabile
Evidența și raportarea exactă a datelor ne ajută să ne
îndeplinim cerințele legale și de reglementare. Menținerea
integrității financiare și juridice se reflectă, de asemenea,
în mod pozitiv asupra reputației și credibilității noastre.
Fiecare dintre noi - la fiecare nivel al societății noastre - are
responsabilitatea de a asigura acuratețea tuturor evidențelor
societății.
De la CV-uri, fișe de pontaj și formulare de cerere de
beneficii până la rapoarte de cheltuieli, evidențe de
asigurare a calității, previziuni bugetare și documente de
reglementare, cu toții ne ocupăm de evidențele societății.
Asigurați-vă că respectați toate procesele interne, politicile
și principiile contabile general acceptate, astfel încât
evidențele noastre să reflecte cu exactitate toate tranzacțiile.
Fiți onești, preciși și compleți în evidențele păstrate.
Evidențele corecte în ceea ce privește timpul petrecut la
lucru protejează împotriva exploatării.
Mulți angajați folosesc în mod regulat conturi de cheltuieli
profesionale, care trebuie documentate și înregistrate cu
exactitate. Dacă nu sunteți sigur că o anumită cheltuială
este legitimă, adresați-vă superiorului dumneavoastră direct.
Toate registrele, evidențele, conturile și situațiile financiare
ale ZF trebuie să fie păstrate cu un nivel rezonabil de
detaliere, să reflecte în mod corespunzător tranzacțiile
noastre și să fie în conformitate cu controalele interne ale

ZF și cu cerințele legale.
Nu sunt tolerate fondurile sau activele neînregistrate sau
neoficiale.
Evidențele și comunicările de afaceri devin deseori publice
și ar trebui să avem grijă să fim exacți și atenți în ceea
ce spunem pentru a evita neînțelegerile. Acest lucru se
aplică în egală măsură e-mailurilor, notelor interne și
rapoartelor oficiale. Evidențele trebuie păstrate sau distruse
întotdeauna în conformitate cu politicile noastre de păstrare
a evidențelor. În conformitate cu aceste politici, în cazul în
care vi se solicită să păstrați evidențe, trebuie să faceți acest
lucru până când departamentul juridic vă informează că nu
mai este necesară păstrarea acestora.

Linia de încredere a ZF
Oferim un mecanism de reclamații anonime pentru
încălcări ale conformității, cum ar fi anti-trust, spălare
de bani, subiecte legate de muncă, drepturile omului
și alte valori. Toate afirmațiile făcute cu bună credință
pot fi făcute fără teamă de represalii.
www.bkms-system.net/Trustline
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05
Suntem
parteneri
de încredere

Fiți corecți și onești în interacțiunile cu clienții,
furnizorii, consumatorii și partenerii de afaceri
Furnizorii noștri, clienții, consumatorii și alți parteneri de
afaceri au o mare încredere în mărcile noastre și noi ne
străduim să le depășim așteptările. Îi considerăm membri ai
echipei de pe piață - esențiali pentru creșterea și succesul
ZF.
Integritatea nu este o obligație unilaterală - este o
responsabilitate pe care o împărtășim cu furnizorii și
partenerii noștri de afaceri. Acesta este motivul pentru care
le cerem furnizorilor și partenerilor noștri de afaceri să adere
la principiile noastre de parteneriat comercial. Dacă sunteți
responsabil pentru o relație cu un furnizor, ajutați-ne să ne
asigurăm că facem afaceri numai cu furnizori și parteneri
de afaceri care împărtășesc angajamentul nostru de a
face ceea ce este corect, incluzând prevederi contractuale
și, dacă este cazul, sprijinind auditurile pentru a asigura
conformitatea.
Dacă sunteți implicat în selectarea furnizorilor în numele
societății, asigurați-vă că alegeți în mod obiectiv, pe
baza prețului, a performanței și a calității produsului sau
serviciului furnizat. Respectați toate cerințele în materie de
achiziții publice.
Fiți corect și onest în interacțiunile cu clienții, furnizorii,
consumatorii și partenerii de afaceri. Evitați tot ceea ce pare

a fi un posibil conflict de interese și nu oferiți sau furnizați
nimic acestor parteneri de afaceri în schimbul unui avantaj
necuvenit pentru societate.
Dacă lucrați cu un furnizor sau cu un partener de afaceri,
asigurați-vă că acesta cunoaște și își menține angajamentul
față de valorile și politicile noastre.
Dacă aveți cunoștință de o încălcare potențială sau reală
a oricărui element al principiilor de parteneriat comercial
sau a legii de către un partener de afaceri al ZF, vă rugăm
să raportați acest lucru departamentului de conformitate
corporativă.

Î: „Sunt responsabil pentru angajarea unui nou partener de design. Întâmplător, un prieten deține o
firmă de design - îl pot angaja?”
R: Ar trebui să dezvăluiți acest potențial conflict
de interese managerului dumneavoastră pentru a
elimina orice aparență de încălcare a legii.
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06
Suntem
corecți
Busola noastră morală ne ghidează să
luăm decizii corecte, fără excepție
ZF încearcă să concureze în mod corect și onest și în
deplină conformitate cu legile și reglementările aplicabile,
inclusiv cu legile internaționale antitrust și de concurență.
În special, nu tolerăm:
•

•
•

Acorduri anticoncurențiale sau înțelegeri cu concurenți
actuali sau potențiali, inclusiv, dar fără a se limita
la, acorduri care au ca scop fixarea prețurilor
sau a componentelor de preț, limitarea tipului
sau a cantității de produse sau servicii furnizate,
trucarea ofertelor sau subdivizarea piețelor;
Abuzul de o poziție de lider pe piață;
Acorduri verticale care descurajează,
împiedică sau restrâng concurența loială
și liberă, încălcând legile aplicabile.

Poziția noastră competitivă se bazează exclusiv pe factorii
de succes ai afacerii noastre, în special reducerea emisiilor,
siguranța vehiculelor, automatizarea și datele. Trebuie să
vă purtați în mod corect și respectuos cu clienții, furnizorii
și concurenții ZF. Este interzis să furați sau să vă însușiți în
alt mod informații de proprietate sau secrete comerciale
fără consimțământul proprietarului. Nu trebuie să profităm
de nimeni prin practici comerciale neloiale, cum ar fi:
•
•
•
•

Abuzul sau divulgarea de informații privilegiate;
Prezentarea eronată a unor fapte materiale;
Înțelegerea cu concurenții în ceea ce
privește prețurile și alte condiții;
Încălcarea practicilor corecte de licitație, inclusiv a
perioadelor de licitație tacită sau furnizarea de informații
pentru a avantaja un furnizor în detrimentul altora.

Astfel de practici pot fi, de asemenea, ilegale.

ZF gestionează cu atenție implicarea noastră în
relațiile guvernamentale și în procesul de politici
publice și are echipe interne care coordonează aceste
eforturi. Deciziile strategice cu privire la promovarea
drepturilor sunt luate la cel mai înalt nivel și numai
personalul aprobat participă la acest proces.
Ne putem implica în discuții politice atunci când acestea
sunt importante pentru afacerea și clienții noștri, în domenii
precum confidențialitatea, proprietatea intelectuală și
durabilitatea. Aici, ne străduim să ajutăm factorii de decizie
politică de la fiecare nivel de guvernare să înțeleagă
produsele noastre, inovațiile noastre și activitatea noastră.
Nu încercăm niciodată să obținem un avantaj
incorect prin practici de lobby.
În cadrul activităților noastre globale și atunci când
accesăm noi piețe, respectăm cu strictețe reglementările
comerciale aplicabile și aderăm la normele și
reglementările care reglementează controlul importurilor
și exporturilor, precum și orice embargouri aplicabile.

Î: „Un politician local binecunoscut dorește să
organizeze un eveniment media în cadrul uneia dintre
unitățile noastre - pot aproba acest lucru?”
R: ZF adoptă o poziție obiectivă - trimiteți decizia
către departamentul intern corespunzător.

Cod de conduită
Principii comune de comportament etic

11

07
Suntem
etici
Dacă o decizie este etică și legală sau nu, ar trebui să fie
întrebarea care să ghideze fiecare angajat și oficial al ZF
Corupția este interzisă prin convenții internaționale, legi
naționale și orientări interne. ZF nu tolerează nicio formă
de mită în rândul angajaților sau al partenerilor de afaceri și
nici practicile comerciale care ar putea crea impresia unei
influențe necorespunzătoare. Acest lucru se aplică indiferent
de orice presupuse obiceiuri regionale.

Iată câteva exemple de activități suspecte::
•
•

•

Scopul gratuităților, fie că este vorba de divertisment
comercial sau de cadouri care implică clienți, furnizori sau
alți parteneri de afaceri, este de a crea bunăvoință și bune
relații de lucru, nu de a obține un avantaj necuvenit.
Cadourile și divertismentul pot fi necorespunzătoare, chiar
dacă sunt doar oferite sau solicitate, dacă:
•
•
•
•
•

Sunt în numerar sau echivalente cu numerar;
Nu sunt în concordanță cu practicile
comerciale obișnuite;
Au o valoare excesivă;
Ar putea fi văzute ca o formă de
mită sau plată necuvenită;
Încalcă legea.

Este interzisă oferirea sau acceptarea de cadouri în
numerar. Vă rugăm să discutați cu ofițerul dumneavoastră
de conformitate sau cu departamentul de conformitate
corporativă despre orice cadouri de valoare semnificativă
sau cadouri pe care le considerați nepotrivite.
Spălarea de bani (adică utilizarea tranzacțiilor pentru a
ascunde sursa ilegală a fondurilor sau pentru a face ca aceste
fonduri să pară legitime) este strict interzisă. Orice activitate
suspectă despre care credeți că ar putea implica spălarea de
bani trebuie raportată ofițerului de combatere a spălării banilor.

•

Plăți în numerar;
Plăți efectuate în monede atipice, având
în vedere circumstanțele sau care diferă
de cele menționate în contract;
Solicitări de sume de plată care diferă
de cele prevăzute în contract; sau
Plățile efectuate de o persoană fizică sau de
o societate care nu este parte la contract.

Există un conflict de interese atunci când interesul privat
al unei persoane interferează în vreun fel cu interesele ZF.
Un conflict poate apărea atunci când un angajat întreprinde
acțiuni sau are interese care pot îngreuna desfășurarea
obiectivă și eficientă a activității sale pentru ZF. Conflictele
de interese pot apărea, de asemenea, atunci când un
angajat sau membri ai familiei sale primesc beneficii
personale necuvenite ca urmare a funcției sale în cadrul ZF.
Aproape întotdeauna este un conflict de interese să lucrezi
simultan pentru un concurent, un client sau un furnizor.

Î: „În timpul unei călătorii de afaceri, mi se oferă un
ceas scump, îl pot păstra?”
R: Un ceas scump nu poate fi acceptat. Pentru orice
întrebări, consultați-vă cu managerul dumneavoastră, cu ofițerul de conformitate sau cu departamentul de conformitate al societății.
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08
Ne
conformăm

Suntem mândri să stabilim standarde
înalte, iar angajații, procesele și produsele
noastre respectă cerințele legale aplicabile

Respectăm cele mai înalte standarde de conduită legală și etică și ne angajăm
să fabricăm produse de înaltă calitate, care sunt sigure și respectă legile,
reglementările și standardele aplicabile.
Planificarea pentru viitor

Ne așteptăm ca fiecare membru al societății noastre să cunoască și să înțeleagă
cerințele care se aplică producției și distribuției produselor, serviciilor și
tehnologiilor noastre.
Aceste principii sunt puse în aplicare prin intermediul politicilor, proceselor și
structurilor ZF, inclusiv prin Sistemul de gestionare a conformității produselor ZF
(SGCM), iar toți angajații și funcționarii noștri sunt obligați să respecte aceste
standarde.

Legislația evoluează
constant, așa că este esențial
să urmăm calea ZF pentru a
ne pregăti pentru viitor.
Anticipăm tendințele și
cerințele de reglementare
pentru a asigura o
conformitate neîntreruptă la
nivelul întregului grup.

Cod de conduită
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09
Asigurăm
securitatea
informațiilor
Nu trebuie să folosiți sau să distribuiți
nicio informație confidențială a ZF în alt
scop decât desfășurarea activității ZF
Aveți un rol cheie în a ne ajuta să protejăm compania ZF.
Activele includ informațiile de proprietate ale ZF (cum ar fi
proprietatea intelectuală, planurile de afaceri confidențiale,
planurile de produse neanunțate, strategiile de vânzări și
de marketing și alte secrete comerciale), precum și activele
fizice, cum ar fi numerar, echipamente, consumabile și
stocuri de produse.
Toate informațiile nepublice despre ZF trebuie tratate în
conformitate cu cerințele de confidențialitate ale acesteia.
•

•

•

•

Aveți grijă ce spuneți. Conștientizarea locului în care
vă aflați, a persoanelor din jurul dumneavoastră și
a ceea ce acestea ar putea vedea sau auzi este o
modalitate importantă prin care noi toți putem proteja
proprietatea intelectuală a ZF.
Protejați-ne activele. Monitorizați activele și
informațiile pe care ZF vi le-a încredințat și preveniți
pierderea, utilizarea necorespunzătoare, risipa sau
furtul acestora.
Fiți dumneavoastră exemplul. Adoptați un
comportament care să protejeze în permanență
activele și informațiile noastre.
Fiți vigilenți și conștienți. În calitate de primă linie de
apărare, faceți parte din firewall-ul uman și puteți lua
decizii de securitate inteligente, construind o barieră
între infractorii cibernetici și infrastructura noastră.

În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați
serviciului de securitate corporativă al ZF.
Respectăm dreptul fiecăruia la confidențialitate și protejăm
datele cu caracter personal ale angajaților, furnizorilor,
clienților noștri și ale oricărei alte părți cu care avem relații.
Păstrăm aceste date în siguranță, le folosim numai în scopul
comercial prevăzut și nu le păstrăm mai mult decât este
necesar.
Contactați departamentul de protecție a datelor:
dataprotection@zf.com

Î: „Managerul meu m-a rugat să mă conectez la un
sistem al companiei folosind parola lui pentru a
prelua niște rapoarte - este în regulă?”
R: Nu. Împărtășirea parolelor este împotriva politicii
ZF. Trebuie să-i reamintiți managerului dumneavoastră că nu aveți acces la acest sistem.
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10
Suntem
atenți

Baza oricărei relații bune este încrederea

Atunci când clienții noștri fac afaceri
cu noi, ei au încredere în afirmațiile pe
care le facem cu privire la produsele
noastre.
Relațiile noastre cu furnizorii,
clienții, consumatorii și alți parteneri
de afaceri trebuie să fie corecte,
pozitive și productive și să se bazeze
întotdeauna pe încredere și respect
reciproc. Construirea acestor relații
este un proces continuu și necesită
un angajament de durată față de
standardele înalte de conduită în
afaceri. În fiecare interacțiune pe care
o avem cu aceste părți, trebuie să
dăm dovadă de onestitate și de un
angajament față de valorile noastre.
Ar trebui să spunem întotdeauna
adevărul. Tot ceea ce spunem
clienților, furnizorilor, consumatorilor și

altor parteneri de afaceri trebuie să fie
adevărat, inclusiv etichetele produselor
noastre, publicitatea și alte comunicări.
Nu vă angajați în practici neloiale,
înșelătoare sau mincinoase. Reputațiile
se câștigă greu și se pierd ușor.
Folosiți cu înțelepciune rețelele sociale
și comunicați în mod responsabil.
Dacă comentați despre ZF pe rețelele
de socializare, precizați că nu vorbiți
în numele societății. Nu divulgați
niciodată informații confidențiale
despre societate, clienți, furnizori,
concurenți sau alți parteneri de afaceri
și nu postați niciodată nimic care ar
putea constitui amenințare, intimidare
sau hărțuire.

Cum mă afectează acest lucru?
Dacă vă îngrijorează faptul că
ați dat impresia că ați vorbit
în numele ZF într-o postare,
contactați managerul sau
departamentul de comunicare,
astfel încât să putem răspunde
și să reducem la minim orice
prejudiciu care ar fi putut fi
cauzat.
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11
Avem grijă
de planetă

Acționăm în așa fel încât să prevenim și să
minimizăm impactul asupra mediului și să creăm
un viitor mai sustenabil și mai bun pentru noi toți
Sustenabilitatea în cadrul ZF face
o diferență în viața oamenilor, a
comunităților și a planetei noastre.
În lupta împotriva schimbărilor
climatice, acțiunile fiecăruia dintre
noi contează; cu ajutorul produsele
noastre, ZF contribuie la reducerea
emisiilor, la protejarea climei și la
îmbunătățirea mobilității în condiții de
siguranță.
Contribuim la obiectivele de
decarbonizare de-a lungul lanțului
nostru valoric, împreună cu furnizorii și
partenerii noștri de afaceri.
Respectăm habitatul natural al planetei
noastre și ne angajăm să conservăm
resursele, să reducem poluarea
mediului (inclusiv minimizarea
deșeurilor și adaptarea principiilor

economiei circulare) și să prevenim
daunele aduse mediului.
Acest angajament față de protecția
sustenabilă a mediului stă la baza
activității noastre.
În conformitate cu aceste principii,
ne angajăm să proiectăm produse
ecologice, să reducem impactul
proceselor noastre de afaceri asupra
mediului, să îmbunătățim continuu
utilizarea energiei și eforturile de
protecție a mediului și să ne impunem
ca un model global.

Cum mă afectează acest lucru?

În calitate de furnizor de tehnologie,
ZF continuă să depindă de utilizarea
mineralelor din zonele de conflict;
cu toate acestea, facem tot ce ne stă
în putință pentru a reduce ponderea
acestora și pentru a exclude efectiv
sursele critice.

reciclare și reaprovizionare.

Contribuiți și dumneavoastră
prin utilizarea responsabilă a
resurselor, ajutând la reducerea
emisiilor, respectând legile
și reglementările de mediu și
participând la eforturile noastre
în materie de sustenabilitate,
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12
Îi
protejăm
pe ceilalți
Se caracterizează prin respect reciproc,
încredere, toleranță și corectitudine
Ne asigurăm că acționăm în conformitate cu reglementările
privind drepturile omului, cu principiile Pactului global al
ONU și cu standardele sociale și de muncă internaționale
recunoscute, cum ar fi orientările OIM și OCDE.
ZF crede cu tărie în promovarea demnității umane și a
egalității, a respectului reciproc, a încrederii, a toleranței și a
corectitudinii.
Aceste principii se aplică în cazul recrutării de noi angajați,
interacțiunii cu angajații și încurajării acestora în rolul lor
actual, precum și promovării profesionale a
angajaților noștri. Respectăm demnitatea, intimitatea și
drepturile personale ale fiecărui individ.

Susținerea drepturilor omului ca responsabilitate socială
înseamnă că respectarea legii este o chestiune absolut
normală. Avem datoria de a respecta legea în temeiul
căreia ne desfășurăm activitatea în toate deciziile noastre
de afaceri. Aceasta include, de asemenea, aspecte
legate de drepturile omului în lanțul de aprovizionare.
ZF și-a asumat un „angajament de remediere” a oricăror
încălcări odată identificate. Respectăm reglementările
relevante privind condițiile de muncă echitabile, inclusiv
libertatea de întrunire, libertatea de asociere și negocierea
colectivă. Promovăm securitatea socială în sfera noastră de
responsabilitate și respectăm dreptul la libertatea de opinie
și libertatea de exprimare.

Munca forțată, în închisoare, în regim de servitute, de
angajament sau de sclavie, precum și toate formele de trafic
de persoane sunt interzise, deoarece profită de persoane
care nu sunt în măsură să își ofere consimțământul pentru
acțiunile lor.

Gândiți-vă la impactul pe care munca dumneavoastră
îl are asupra oamenilor. Dacă credeți că ar putea exista
un impact negativ asupra cuiva din interiorul sau din
afara ZF, contactați-l pe managerul dumneavoastră, pe
reprezentanții angajaților sau apelați linia pentru raportarea
neconformităților ZF.

Respingem orice formă de sclavie modernă, cum ar fi
traficul de persoane, munca forțată și exploatarea prin
muncă a copiilor.

ZF este conștient de responsabilitățile noastre sociale, nu
numai că respectăm aceste standarde, dar le și depășim
prin inițiativa noastră „ZF hilft”.

Munca care îi privează pe copii de copilărie, de potențialul și
de demnitatea lor și care este dăunătoare dezvoltării fizice și
mintale, așa cum este definită de Organizația Internațională
a Muncii, nu este în concordanță cu valorile ZF. Respectăm
întotdeauna vârsta minimă de angajare stipulată în legislația
națională în cadrul ZF.
Ne concentrăm eforturile pentru a crea un climat între
angajații și partenerii noștri de afaceri care să fie caracterizat
de respect reciproc, încredere, toleranță și corectitudine.

ZF hilft
Pentru informații suplimentare despre „ZF hilft”,
puteți accesa:
www.zf-hilft.de/site/zfhilft

18

Cod de conduită
Principii comune de comportament etic

Suntem aici pentru
a vă ajuta
Angajații care au întrebări sau îndoieli cu privire la comportamentul în
conformitate cu regulile menționate mai sus își pot contacta în orice moment
superiorul direct. În plus, aceștia pot contacta Organizația de conformitate,
în special ComplianceHelpdesk, care este disponibilă pentru a sprijini
angajații noștri în toate aspectele legate de conformitate.
În plus, ZF dispune de documentație suplimentară pentru a clarifica și mai
mult reglementările și orientările interne.
Contactați Departamentul Conformitate Corporativă
Email: compliance@ZF.com
Oferim un canal de raportare anonimă a încălcărilor de conformitate prin
intermediul liniei de încredere a ZF: https://www.bkms-system.net/Trustline
Angajații noștri pot găsi informații suplimentare pe intranet, la adresa:
https://sl.zf-world.com/Compliance
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