DAVRANIŞ KURALLARI
Ön söz
Kitotec GmbH, kurumsal ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olup, bu sorumluluğunu geçerli yasa
ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirir.
Sorumluluk
Kitotec GmbH sorumlu davranma yükümlülüğüne sahiptir.
Kitotec GmbH sosyal sorumluluğunun bilincindedir ve aşağıdaki hususları yerine getirerek bulunduğu yerin ilgili
sosyal standartlarına eksiksiz uymakla yükümlüdür:
güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak
çalışma saatleri ve ücretleri ile ilgili sektöre uygun düzenlemeleri uygulamak.
Mevzuat
Kitotec GmbH, tüm geçerli ve ilgili yasalara her zaman eksiksiz uymakla yükümlüdür.
Çalışanların temel haklarına riayet ve dikkat etmek
Kitotec GmbH, her bir bireyin insan onuruna saygı duyar ve aynı hassasiyeti tedarikçilerinden
ve müşterilerinden de bekler.
Kitotec GmbH aşağıdaki yükümlülüklere sahiptir:
-	çalışanlarına ten rengi, ırkı, uyruğu, sosyal kökeni, olası engel durumu, cinsel yönelimi, siyasi veya dini
inançları ile cinsiyet veya yaşlarına bakılmaksızın eşit fırsatlar vermek ve eşit muamelede bulunmak,
her bireyin kişisel onuruna, özel hayatına ve kişisel haklarına saygı duymak,
-	çalışanların psikolojik mobbing, cinsel veya kişisel taciz veya ayrımcılık gibi kabul edilemez
muamelelerine müsamaha göstermemek.
Yolsuzlukla mücadele
Kitotec GmbH, her türlü yolsuzluk veya rüşvete tolerans göstermemek veya bu tür olaylara herhangi bir şekilde
karışmamak ile yükümlüdür.
Çocuk işçiliği / zorla çalıştırmak
Kitotec GmbH çocuk işçiliğini ve çocuklardan yararlanmayı reddeder. Tedarikçi, sadece yerel asgari yaşa ulaşmış
çalışanlar istihdam etmekle yükümlüdür. Kitotec GmbH, sadece yerel asgari yaşa ulaşmış kaynaklardan mal tedarik
etmekle yükümlüdür.
Kitotec GmbH, zorla çalıştırmayı desteklememeyi ve tolerans göstermemeyi veya zorla çalıştıran tedarikçilerden
mal veya hizmet almamayı garanti eder.
Tedarik zinciri
Kitotec GmbH, tedarikçilerinin bu davranış kurallarına en iyi şekilde dikkate alacağını garanti eder ve aynı şekilde
müşterilerinin de uymasını bekler.
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