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We support and protect human rights wherever we can. As a responsible 
company with operations in nearly 100 countries and territories, we 
believe that strong ethics and good business go hand in hand and we are 
committed to complying with the laws and regulations of the countries and 
jurisdictions in which we operate. 

Podporujeme a chránime ľudské práva všade tam, kde môžeme. Ako 
zodpovedná spoločnosť s pôsobením vo viac ako 100 krajinách a 
oblastiach veríme, že silné etické zásady a dobré podnikanie idú spolu 
ruka v ruke a preto sme zaviazaní rešpektovať zákony a predpisy krajín 
a jurisdikcií, v ktorých pôsobíme. 

  
To demonstrate our commitment in this area we: 
 

Aby sme dokázali svoj záväzok v tejto oblasti, budeme: 

 support the protection of human rights, particularly those of our 
employees, the parties we do business with and the communities 
where we operate 

 podporovať ochranu ľudských práv, najmä našich zamestnancov, 
strán, s ktorými spolupracujeme a komunít, v ktorých pôsobíme; 

 respect our employees' rights to voluntary freedom of association, 
under the law 

 rešpektovať právo zamestnancov na dobrovoľné združovanie v 
rámci zákonov; 

 provide a safe and healthy working environment  poskytovať bezpečné a zdravé pracovné prostredie; 

 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 nepodporovať nútené práce alebo využívanie detskej práce; 

 support the elimination of employment discrimination and promote 
diversity in the workplace 

 podporovať eliminovanie diskriminácie v práci a propagovať 
diverzitu na pracoviskách; 

 provide our employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration 

 podporovať svojich zamestnancov prostredníctvom odmeňovania a 
nástrojov na rast ich kariéry a brať do úvahy ich duševnú pohodu; 

 promote fair competition and do not support corruption  podporovať férovú konkurenciu a nepodporovať korupciu; 

 conduct our business with honesty and integrity in compliance with 
applicable laws 

 realizovať naše podnikateľské aktivity čestne a v súlade s platnými 
zákonmi; 

 develop and implement company procedures and processes to 
ensure we comply with this policy. 

 vyvíjať a zavádzať firemné procesy a procedúry na zabezpečenie 
dodržiavania týchto zásad. 


