BESZÁLLÍTÓI ETIKAI KÓDEX
A VMware, Inc. (leányvállalataival együtt: "VMware") elkötelezett üzleti tevékenységének etikus, törvényes és
társadalmilag felelős folytatása mellett. A jelen VMware Beszállítói Etikai Kódex ("Kódex") meghatározza a
VMware-nek a beszállítói, vevői, szerződéses partnerei, tanácsadói, és egyéb harmadik személy szolgáltató
partnerei ("Beszállítók") felé támasztott azon elvárásait, hogy üzleti tevékenységüket felelősségteljesen,
becsületesen, tisztességesen és átláthatóan folytassák, valamint hogy megfeleljenek az alábbi alapelveknek.
Jogszabályoknak való megfelelés




Minden Beszállító köteles figyelemmel lenni és megfelelni valamennyi irányadó jogszabálynak minden olyan
országban, ahol a Beszállító üzleti tevékenységet folytat, korlátozás nélkül ideértve:


A kereskedelmi szabályokat, valamint a kivitelre, újrakivitelre és behozatalra vonatkozó összes
alkalmazandó jogszabályt;



A versenyjogi és tisztességes versenyre vonatkozó jogszabályokat;



Valamennyi megvesztegetésre, korrupcióra, pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására és tiltott
kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó jogszabályokat, korlátozás nélkül ideértve (i) a külföldi korrupciós
gyakorlatokról szóló törvényt (The Foreign Corrupt Practices Act), az Egyesült Királyság vesztegetési
törvényét (United Kingdom Bribery Act), és egyéb korrupcióellenes jogszabályt, (ii) köztisztviselők felé
irányuló lobbizással, ajándékozással és kifizetésekkel kapcsolatos jogszabályokat, és (iii) a politikai
kampányok támogatására vonatkozó jogszabályokat; és



A személyes adatok védelmével és az információbiztonsággal kapcsolatos jogszabályokat és hatósági
követelményeket.

A VMware teljes mértékben támogatja a Dodd-Frank Wall Street Reform és Fogyasztóvédelmi törvény (DoddFrank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) 1502 szakaszában meghatározott célkitűzéseket, és
Beszállítóitól megköveteli a konfliktusövezetekből származó ásványkincsekre vonatkozó rendelkezéseknek
és felhatalmazó jogszabályoknak való megfelelést. A Beszállító köteles kellő gondossággal eljárni a
fentieknek való megfelelés, valamint a megfelelés tanúsítása érdekében.

Etika


A VMware elkötelezett amellett, hogy üzleti tevékenységét szabad vállalati rendszer keretében, törvényesen
és etikusan folytassa. Az ügyfelekkel, beszállítókkal, kormányzati tisztviselőkkel vagy bármely más harmadik
személyekkel való korrupciós ügyletek szigorúan tilosak. A VMware a korrupciót semmilyen formában ideértve a megvesztegetést, visszaosztást, és bőkezű ajándékozást és/vagy reprezentációt- nem tolerálja.



Tilos a VMware munkavállalói számára üzletszerzési- vagy megtartási, valamint jogtalan előnyszerzési célból
ajándékokat vagy reprezentációt nyújtani. A VMware munkavállalói nem fogadhatnak el semmilyen ajándékot
vagy adományt a VMware-rel üzleti kapcsolatot létesíteni kívánó vevőktől. A fenti szabály alóli kivétel
lehetővé teszi, hogy a VMware munkavállalói kisebb értékű (< $25), az üzleti partnerek védjegyét vagy logóját
viselő marketing tárgyakat (például bögrék, tollak, egéralátétek) fogadjanak el, amennyiben a VMware
munkavállaló a termékek és szolgáltatások beszerzésében elsődlegesen nem vesz részt.



A VMware előzetes írásbeli engedélye nélkül a Beszállító a VMware nevében nem tehet közzé nyilvános
nyilatkozatot.



A Beszállító köteles még a szabálytalanság vagy összeférhetetlenség látszatát is kerülni. Potenciális
összeférhetetlenségi esetek közé tartozik korlátozás nélkül:





A VMware munkavállalóinak, tisztviselőinek vagy egyéb képviselőinek a Beszállítóval kapcsolatban
fennálló anyagi érdekeltsége, vagy más kapcsolata felfedésének elmulasztása;



A VMware-től kapott bizalmas információ VMware által nem engedélyezett módon, vagy személyes célból
történő felhasználása; és



Üzleti megbízás bármilyen, az áron, minőségen, a termék vagy szolgáltatás teljesítményén vagy
megfelelőségén kívüli okból (ideértve a személyes kapcsolatokat is) történő elnyerésének megkísérlése.

A Beszállító köteles gondoskodni arról, hogy tisztviselői, munkavállalói és egyéb képviselői megfeleljenek a
bennfentes kereskedelemre vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Beszállító bennfentes kereskedelemre
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vonatkozó saját belső szabályzatainak, valamint, hogy tartózkodjanak attól, hogy a Beszállítónak a VMwarerel fennálló beszállítói kapcsolata révén tudomásukra jutott bizalmas információk ismeretében kereskedjenek
a VMware vagy más kibocsátó értékpapírjaival.
Az emberi jogok tiszteletben tartása




A Beszállító köteles:


Figyelemmel lenni és megfelelni a nemzetközi emberi jogi alapelveknek, korlátozás nélkül ideértve az
emberkereskedelem áldozatainak védelméről szóló törvényt (Trafficking Victims Protection Act), és az
Egyesült Királyság 2015-ös modern rabszolgaságról szóló törvényét (UK Modern Slavery Act of 2015);



Minden munkavállalóval tisztelettel és méltósággal bánni;



Tiszteletben tartani és védelmezni minden egyén magánszféráját és jogait;



Tilalmazni az erőszakos magatartásokat, ideértve a pszichés bántalmazást, zaklatást, diszkriminációt,
nemkívánatos gesztusokat, nyelvezetet vagy fizikai kontaktust;



Biztosítani a munka szabad megválasztása jogának érvényesülését, és tilalmazni a kényszer- vagy nem
önkéntes munkavégzés minden formáját, ideértve a fenyegetésen, erőszakon, csalárd követeléseken
vagy egyéb kényszerítésen alapuló munkavégzés céljából történő emberkereskedelem bármely
formájának támogatását;



Tartózkodni attól, hogy a munkavállalóktól "letét" vagy azonosító iratok (kormányzati azonosítók,
útlevelek vagy munkavállalói engedélyek) munkáltató részére történő rendelkezésre bocsátását követelje,
és köteles biztosítani, hogy a munkavállalók munkaviszonyukat az irányadó helyi és nemzeti
jogszabályokkal összhangban, szankció nélkül, szabadon megszüntethessék; és



Figyelemmel lenni és megfelelni a munkavégzés időtartamának maximális hosszát szabályozó helyi
követelményeknek.

Tilalmazni a gyermekmunkát. Tilos a 15. (egyes országok joga alapján 14.) életévüket be nem töltött
személyek foglalkoztatása. A 18. életévüket be nem töltött személyek nem végezhetnek olyan munkát, amely
egészségüket vagy biztonságukat veszélyeztetheti.

A diszkrimináció tilalma


A Beszállító köteles kiállni a faji eredeten, vallási meggyőződésen, életkoron, nemzetiséghez tartozáson,
bőrszínen, nemen, nemi identitáson, fogyatékosságon, terhességen, családi állapoton, politikai véleményen,
katonai státuszon vagy szexuális orientáción alapuló megkülönböztetéstől mentes, egyenlő munka- és üzleti
lehetőségek mellett.



A Beszállító köteles elköteleznie magát a női és kisebbségi tulajdonú vállalkozások, valamint a
kisvállalkozások aktív támogatása mellett.

Munkavégzés és munkabér
A Beszállító köteles:


Tisztességes munkabért biztosítani, és a bérezésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelni, korlátozás nélkül
ideértve a minimálbérre és túlórákra vonatkozó jogszabályokat.



Tiszteletben tartani, hogy a munkavállalók gyakorolják a szabad gyülekezéshez való jogukat annak
érdekében, hogy az irányadó helyi jogszabályoknak megfelelően munkavállalói szervezetekhez vagy
szakszervezetekhez csatlakozzanak.

Egészség és biztonság
Beszállító köteles:


Az irányadó jogszabályoknak megfelelően biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítani
munkavállalói részére.



Ésszerű és hatékony munkavédelmi és egészségvédelmi szabályokat bevezetni.
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Környezetvédelem


Minden környezetvédelmi engedélyt és regisztrációt kötelező beszerezni/teljesíteni, fenntartani és
időszerűségüket megőrizni, valamint az előírt működési és jelentéstételi kötelezettségeknek megfelelni.



A VMware elkötelezett az erőforrások hatékony felhasználása mellett - ideértve a megújuló energiaforrások
használatát - és nagyra becsüli azon Beszállítóit, akik a természet védelme iránt szintén elkötelezettek. A
Beszállító köteles a termékek életciklusának valamennyi szakaszában (pl. tervezés, előállítás, csomagolás,
szállítás, felhasználás és hulladékkezelés) törekedni az erőforrások, ideértve a nyersanyagok, az energia és
a víz felhasználása mértékének csökkentésére.



A Beszállító köteles azonosítani és oly módon kezelni a veszélyes anyagokat, hogy biztosítsa azok
biztonságos kezelését, szállítását, tárolását, felhasználását, újrahasznosítását, újrafelhasználását és
megsemmisítését.



A Beszállító köteles biztosítani a munkavégzés, ipari folyamatok, higiéniás létesítmények és más üzleti
tevékenységek által előállított szennyvíz és hulladék megfelelő megsemmisítését.



A Beszállító köteles biztosítani a munkavégzés során vagy annak következtében keletkezett illékony szerves
vegyületek, aeroszolok, korrozív anyagok, részecskék, ózonréteget lebontó vegyi anyagok és égési
melléktermékek megfelelő kibocsátását.



A Beszállító köteles minden anyagot az irányadó jogszabályoknak és irányelveknek megfelelően, az emberi
egészség és a környezet védelmét biztosító, környezettudatos és biztonságos módon kezelni és
megsemmisíteni.

A vagyontárgyak és a szellemi tulajdon védelme
A Beszállító köteles tiszteletben tartani és védelmezni mások törvényes és hatályos szellemi tulajdonhoz fűződő
jogait (korlátozás nélkül ideértve a szabadalmat, védjegyet, szerzői jogot és üzleti titkot), és azokat csak a
hatályos licencia szerződésekkel, felhasználási feltételekkel és egyéb szerződéses rendelkezésekkel
összhangban jogosult felhasználni.
Üzleti nyilvántartások és gyakorlatok


A Beszállító köteles valamennyi üzleti információt pontosan és teljes körűen rögzíteni, és köteles megfelelni
valamennyi könyvvezetésre és egyéb üzleti nyilvántartásra vonatkozó jogszabálynak.



A Beszállító köteles a VMware részére valamennyi dokumentumot, ideértve az ajánlatokat, munkaleírásokat,
szállítási információkat, csomagkísérő okmányokat, és a leszállított termékekről, teljesített szolgáltatásokról
és egyéb költségekről szóló számlákat pontosan, a valóságnak megfelelően és teljes körűen kiállítani.



A Beszállító köteles a VMware-rel, hatósági szervek képviselőivel és a kormányzati tisztviselőkkel őszintén,
egyenesen és a valóságnak megfelelően kommunikálni.



A Beszállító a VMware részére számlát csak a termékek és szolgáltatások kézbesítését követően állíthat ki,
kivéve, ha a vonatkozó adásvételi szerződés kifejezetten lehetővé teszi az előzetes számlázást. Ha az
adásvételi szerződés lehetővé teszi a kézbesítését megelőző számlázást vagy kifizetést, úgy ezen
kifizetéseket a számlának a vonatkozó részében egyértelműen jelölni kell olyan megjelölésekkel, mint a
"letét" ("deposit"), "előleg" ("prepayment") vagy "előzetes számlázás" ("advance billing").



A Beszállító nem jogosult "köztes" félként eljárni abban az esetben, ha a Beszállító által nyújtott "szolgáltatás"
kizárólag az, hogy a VMware és harmadik személy között közvetítőként jár el.



A Beszállító kizárólag az általa nyújtott termékek és szolgáltatások után állíthat ki számlát, kivéve, ha
alvállalkozó(k) igénybevételét a VMware írásban engedélyezte.



A Beszállító köteles létrehozni egy olyan vállalatirányítási rendszert, amely biztosítja (i) az irányadó
jogszabályoknak való megfelelést, (ii) a jelen Kódexnek való megfelelést, és (iii) a jelen Kódexhez kapcsolódó
működési kockázatok azonosítását és csökkentését. A Beszállító továbbá köteles ezen rendszert
folyamatosan fejleszteni.
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A Beszállító köteles a jelen Kódexnek való megfelelést alátámasztó nyilvántartásokat megőrizni, és köteles a
VMware valamennyi ésszerű adatkérésének eleget tenni, ideértve nyilvántartásainak a VMware vagy
megbízottai megfelelő előzetes értesítés melletti, munkaidőben történő ellenőrzésének lehetővé tételét.

Észrevételek jelentése
Amennyiben Ön kifogásolható magatartást vagy a jelen Kódex feltehető megsértését kívánja jelenteni, arra
ösztönözzük, hogy keresse meg az Ön elsődleges VMware kapcsolattartóját. Amennyiben ez nem lehetséges
vagy nem megfelelő, úgy kérjük, keresse fel a VMware Etikai Segélyvonalát a http://etica.ethicspoint.com
oldalon, ahol telefonos és online bejelentés egyaránt lehetséges.

Tudomásul vette:
Cégnév:
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Dátum:
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