CÓDIGO DE CONDUTA
Índice
Preâmbulo���������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
Responsabilidade������������������������������������������������������������������������������������������ 2
Legislação������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2
Cumprimento e respeito dos direitos fundamentais dos colaboradores��������� 2
Combate à corrupção������������������������������������������������������������������������������������ 3
Lavagem de dinheiro������������������������������������������������������������������������������������� 3
Materiais conflitantes������������������������������������������������������������������������������������ 3
Exportação / Importação / Embargos������������������������������������������������������������ 3
Trabalho infantil / trabalho escravo��������������������������������������������������������������� 3
Prevenção de conflitos de interesses������������������������������������������������������������� 4
Proteção ambiental��������������������������������������������������������������������������������������� 4

Kitotec GmbH - Carl-Zeiss-Straße 11 – D-53340 Meckenheim
Tel.: +49 (0) 2225 - 7095720 - Fax: +49 (0) 2225 - 7095721 - E-Mail: info@kitotec.biz
DE 289066722 - Registro comercial de Bonn 19953 - CNPF: 222/5710/3740
Gerente: Peter Müller – www.kitotec.biz – www.lupenshop.de

Página 1

Cadeia de fornecimento�������������������������������������������������������������������������������� 4

CÓDIGO DE CONDUTA
Preâmbulo
A Kitotech GmbH está ciente da sua responsabilidade empresarial e social e desempenha tal
responsabilidade no âmbito das leis e regulamentações em vigor.

Responsabilidade
A Kitotech GmbH se compromete a agir de forma responsável.
A Kitotech GmbH está ciente da sua responsabilidade social e se compromete a cumprir plenamente as normas sociais locais aplicáveis, providenciando, entre outros:
– proporciona um ambiente de trabalho seguro, saudável e agradável
– aplicação das normas usuais do ramo quanto a horário de trabalho e remuneração
Legislação
A Kitotech GmbH se compromete a respeitar, integralmente e a todo momento, todas as leis
aplicáveis e relevantes.

Cumprimento e respeito dos direitos fundamentais dos colaboradores
A Kitotech GmbH respeita a dignidade humana de cada pessoa, e espera o mesmo dos seus
fornecedores e clientes.
A Kitotech GmbH se compromete a:
– p
 raticar a igualdade de oportunidades e de tratamento dos seus colaboradores, independentemente da sua cor de pele, nacionalidade, origem social, eventual deficiência,
orientação sexual, convicção política ou religiosa, bem como do seu gênero ou idade,
–	respeitar a dignidade pessoal, esfera privada e direitos individuais de cada um,
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–	não tolerar o tratamento inaceitável de funcionários, tais como sofrimento psíquico,
abuso sexual ou pessoal ou discriminação.

CÓDIGO DE CONDUTA
Combate à corrupção
A Kitotec GmbH se compromete a não tolerar qualquer forma de corrupção ou suborno ou
de compactuar de qualquer maneira com tais atitudes.

Lavagem de dinheiro
A Kitotec GmbH se compromete a cumprir todas as leis aplicáveis para evitar a lavagem de
dinheiro, bem como a não participar de atividades relacionadas à lavagem de dinheiro.
Materiais conflitantes
A Kitotec GmbH se compromete a zelar, tanto quanto tenha conhecimento, para que nenhum material conflitante (proveniente da República Democrática do Congo ou em outros
estados nacionais, europeus ou mencionados na Lei Dodd Frank) esteja incluído nos produtos fornecidos.

Exportação / Importação / Embargos
A Kitotec GmbH se compromete a cumprir todas as leis e determinações nacionais e europeias aplicáveis, relativas ao comércio exterior.
Na qualidade de AEO - Authorized Economic Operator -, a Kitotec GmbH tem plena consciência da especial diligência devida no comércio exterior.

Trabalho infantil / trabalho escravo

A Kitotec GmbH assegura que não apoia nem tolera o trabalho escravo, e também não adquire mercadorias ou serviços de fornecedores que façam uso de trabalho escravo.
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A Kitotec GmbH rejeita o trabalho infantil ou sua aplicação. A Kitotec GmbH se compromete
a empregar exclusivamente colaboradores que tenham alcançado a idade mínima regionalmente válida. A Kitotec GmbH se compromete a adquirir mercadorias apenas daquelas fontes que cumprem as leis e determinações nacionais e europeias.

CÓDIGO DE CONDUTA
Prevenção de conflitos de interesses
A Kitotec GmbH se compromete, no tratamento de fornecedores e clientes, a tomar decisões exclusivamente com base em critérios objetivos. Todos os fatores que influem ou poderiam influir nas decisões em função de conflitos de interesses privados, comerciais ou de
outra natureza, são evitados desde o começo.

Proteção ambiental
A Kitotec GmbH se compromete a cumprir todas as leis, prescrições e normas nacionais e europeias aplicáveis, relativas à proteção do meio ambiente. Por esse motivo, a Kitotec GmbH
criou um sistema de gestão ambiental certificado DIN EN ISO 14001:2015, para minimizar
impactos ambientais ou riscos para o meio ambiente e melhorar a proteção ambiental nas
operações diárias.

Cadeia de fornecimento
A Kitotec GmbH assegura que irá considerar o cumprimento deste Código de Conduta nos
seus fornecedores da melhor maneira possível. Por esse motivo, a Kitotec GmbH está certificada conforme a SA8000, a norma internacional para «Social Accountability» (Responsabilidade Social). A Kitotec GmbH se compromete a cuidar, tanto quanto tenha conhecimento,
para que não haja relações comerciais com empresas que violam essa norma.

Meckenheim, 08.04.2021
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Peter Müller (Gerente)

