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mesaj din partea
lui Thierry
Lucrăm împreună pentru a face îmbunătățirea
locuinței accesibilă tuturor.
Codul nostru de conduită stabilește standardele de
comportament pe care le așteptăm și valorile noastre
corporative care ne ajută să ne menținem reputația
puternică. Stabilim standarde înalte pentru toți cei care
lucrează cu noi pentru a ne desfășura activitatea în mod
echitabil și cu integritate.
Este responsabilitatea noastra, a tuturor de a fi sinceri,
transparenti și corecti. Aceasta nu este negociabila în
Kingfisher.
Ne dorim să creăm un mediu bazat pe încredere, în care
cu toții sa ne simțim confortabil să vorbim și să ridicăm
orice îngrijorare.
În acest fel, protejăm interesele business-ului nostru, dar si
pe cele ale clienților, colegilor, acționarilor și comunităților pe
care le deservim - nu doar astăzi, ci pe termen lung.
Vă mulțumim pentru rolul activ pe care il aveti.
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Codul nostru de Conduită
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Codul nostru de Conduită contribuie la
promovarea unei culturi în care transparenţa,
corectitudinea şi echitatea reprezintă norma.
Acesta stabileşte responsabilităţile noastre
indiduale şi comune legate de crearea şi de
menţinerea unui mediu etic şi conform în
cadrul Kingfisher.
Într-o organizaţie atât de diversă şi cu o dimensiune
internaţională ca a noastră, Codul nostru de conduită nu
poate şi nu îşi propune să acopere fiecare situaţie posibilă.
În schimb, defineşte comportamentele cheie la care ne
aşteptăm să fie prezente în fiecare parte a activităţii noastre
şi să fie dovedite de toţi cei care lucrează cu noi, astfel încât,
împreună, să îndeplinim cele mai înalte standarde de etică.
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cui i se aplică prezentul Cod?
Prezentul Cod se aplică tuturor companiilor
din Grupul Kingfisher, colegilor şi terţilor.
Prin „colegi” ne referim la persoanele care lucrează la toate nivelurile
şi rangurile pentru orice companie din cadrul Grupului Kingfisher,
incluzând manageri seniori, responsabili, administratori, angajaţi (fie
permanenţi, pe termen definit, fie temporari), contractanţi, practicanţi,
personal detaşat, lucrători la domiciliu, lucrători ocazionali şi personal
prin agenţie, voluntari şi stagiari.
Prin „terţ” ne referim la orice furnizori, distribuitori, prestatori
de servicii, intermediari, agenti, mandatari, parteneri de afaceri,
consultanţi externi, instituţii filantropice, consultanţi sau entităţi
contractate sau care Kingfisher isi propune sa colaboreze.
Managerii trebuie să se asigure că echipele lor au cunoştinţă de
prezentul Cod şi că se conformează acestuia. Prin „manageri” ne
referim la colegii care supervizează munca altor colegi.
De asemenea, aplicăm Codul nostru de conduită în cazurile în
care controlăm o asociere în participaţiune. În alte situaţii, facem
eforturi continue pentru ca asociatul care controlează asocierea
în participaţiune să aplice principii echivalente Codului nostru de
Conduită.
Colegii trebuie să respecte prezentul Cod şi să se asigure că terţii
îl primesc şi îl respectă, precum şi că se asigură că angajaţii şi
subcontractanţii acestora se conformează acestuia ori de câte ori
derulează activităţi în care este implicat Kingfisher.
Responsabilitatea pentru asigurarea conformităţii cu Codul nostru
revine Directorului executiv al fiecărei companii din cadrul Grupului
Kingfisher.
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responsabilitatea dvs. personală
Fiecare dintre noi avem
responsabilitatea personală
de a lua decizii corecte,
astfel încât să ne desfăşurăm
activitatea profesională la
cele mai înalte standarde de
etică.

Puteţi face acest lucru dacă:
•	Vă faceţi datoria, chiar şi atunci
când nimeni nu vă întreabă şi nu vă
supraveghează sarcinile.
•	Sunteţi vigilent şi atent la ceea ce vă
înconjoară.
•	Vă gândiţi la sarcinile pe care le
efectuaţi, la riscurile implicate şi la
modul în care să le reduceţi la minim.
•	Vă asumaţi responsabilitatea şi
consideraţi că aceasta reprezintă
mai mult decât simpla executare a
sarcinilor care vă sunt alocate.
•	Demonstraţi implicare reală în ceea
ce priveşte bunăstarea companiei, a
Colegilor dvs. şi a clienţilor.
•	Vă motivaţi echipa şi acţionaţi ca
un model de urmat. Oamenii sunt
influenţaţi de exemplele pozitive.
•	Dacă sunteţi Manager, aveţi o dublă
responsabilitate. Aveţi în vedere atât
sarcinile dvs., cât şi pe cele ale echipei
dvs.

•	Citiţi, înţelegeţi şi aplicaţi prezentul
Cod în comportamentul dvs. de zi
cu zi. Încurajaţi întotdeauna discuţii
în legătură cu Codul şi vă asiguraţi
că dvs. şi Colegii dvs. înţelegeţi ce
aşteptări are Kingfisher în legătură cu
comportamentul dvs.
Avem, de asemenea, datoria de a-i trata
pe ceilalţi aşa cum ne aşteptăm să fim
trataţi noi înşine.
Prin urmare, reţineţi:
•	Fiţi transparent – întotdeauna clar şi
direct în cuvinte şi acţiuni.
•	Fiţi cinstit – deschis şi sincer în modul
în care comunicaţi.
•	Fiţi corect – atent cu ceilalţi,
tratându-i pe toţi ceilalţi cu demnitate
şi cu respect, incluzând clienţii,
Colegii, furnizorii şi concurenţii.

7

punerea în aplicare a Codului
Oriunde lucraţi în cadrul
Kingfisher sau în orice mod
colaboraţi cu noi, modul în
care ne derulăm activităţile
are la bază următoarele
angajamente:
•	Siguranţa este pe primul loc; fiecare
persoană are dreptul de a se întoarce
nevătămată acasă în fiecare zi.
•	Respectăm legea. Întotdeauna. În
toate ţările în care activăm. Acest
lucru este garantat.
•	Nu tolerăm comportamentul
nepotrivit şi, fără a ţine cont de
ierarhie, ne reclamăm Colegii şi Terţii
ori de câte ori acesta se produce.
•	Pentru noi, clientul se află pe primul
loc. Tot ceea ce facem trebuie să
fie în avantajul clientului nostru. Ne
tratăm clienţii cu acelaşi grad ridicat
de atenţie, respect şi corectitudine cu
care ne tratăm unul pe celălalt.

•	Ne derulăm activităţile în mod etic şi
cu respect pentru drepturile omului şi
pentru mediu.
•	În cadrul relaţiilor noastre cu
Terţii, acţionăm pentru cele mai
bune interese ale Kingfisher, dar
întotdeauna cu transparenţă, cinste şi
corectitudine.
•	Toate produsele noastre sunt sigure
şi adecvate pentru scopul acestora.
Calitatea contează.

•	Ne comportăm cu respect faţă de
orice persoană cu care lucrăm,
indiferent de vârsta, sexul, originea
etnică, rasa, naţionalitatea, credinţa
sau religia, orientarea sexuală,
schimbarea de sex sau dizabilitatea
acesteia. Cu toţii suntem diferiţi
unii de ceilalţi şi aceasta este sursa
noastră de bogăţie.
Mai presus de orice, întotdeauna
încercăm să facem ceea ce trebuie,
indiferent de cât de greu poate fi.

•	Dacă observăm ceva greşit, trebuie
să luăm măsuri, fără a ne teme de
consecințe negative. Astfel, ne
exercităm angajamentul pentru
păstrarea unui mediu de lucru sigur
şi etic.
•	Nu tolerăm represaliile împotriva
Colegilor sau Terţilor care au
raportat cu bună-credinţă o încălcare
suspectată reală a Codului nostru sau
a politicii sau standardului companiei.
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ce înseamnă „a face ceea ce trebuie”
Este posibil ca fiecare să aibă
o perspectivă uşor diferită
a ceea ce trebuie făcut.
Ceva ce poate părea perfect
rezonabil unei persoane este
posibil să fie considerat altfel
de către o altă persoană.
În acelaşi timp, este puţin
probabil ca majoritatea dintre
noi să cunoască în detaliu
cerinţele legii în legătură cu
modalitatea de derulare a
activităţilor unei companii.

Dacă vă aflaţi într-o situaţie în care vi
se solicită să faceţi ceva ce consideraţi
că poate fi greşit, sau dacă suspectaţi
că este posibil ca un Coleg, un client
sau un furnizor să facă ceva ilegal sau
neetic:
Întrebaţi-vă:
•	Ar fi în regulă pentru Kingfisher dacă
acest lucru ar apărea într-un ziar?
•	Mi se pare ceva greşit din punct de
vedere moral sau etic?
•	Majoritatea oamenilor ar considera la
fel despre acest lucru?
•	Mi se pare că nu este consecvent cu
Codul nostru de conduită?
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ce trebuie să fac dacă am motive de îngrijorare?
Dacă după ce vă adresaţi
dvs. înşivă aceste întrebări,
vă simţiţi în continuare
inconfortabil în legătură cu
situaţia, este foarte posibil ca
Codul nostru de conduită să
fie în pericol de a fi încălcat.
În acest caz, aveţi datoria de a raporta,
fiind în interesul tuturor să faceţi acest
lucru.

În primă instanţă, solicitaţi sfaturi de
la Managerul dvs. sau de la echipa
din Departamentul dvs. Juridic şi de
conformitate. Dacă după ce aţi solicitat
îndrumări, sunteţi convins si increzator
că decizia de a raporta ingrijoararea
dvs. este corectă, mergeţi mai departe
şi raportaţi situaţia.
Există mai multe metode de a raporta
un motiv de îngrijorare:
•	Dacă sunteţi Coleg, puteţi solicita
îndrumări sau puteţi raporta un motiv
de îngrijorare discutând cu Managerul
dvs., reprezentantul departamentului
de Resurse umane sau cu echipa
din Departamentul dvs. Juridic şi de
conformitate.

•	Puteţi utiliza linia independentă
Kingfisher Speak Up, prin intermediul
telefonului sau online, (https://kingfisher.
ethicspoint.com/) unde colegii şi terţii
pot semnala motive de îngrijorare.
Motivul dvs. de îngrijorare va fi tratat
întotdeauna ca fiind confidenţial şi,
dacă preferaţi, puteţi alege să rămâneţi
anonim dacă ne contactaţi prin telefon
sau prin internet.
Detaliile acestui proces sunt
comunicate la nivel local şi prezentate
pe postere vizibile la locul dvs. de
muncă.

•	Oricine poate solicita îndrumări sau
poate raporta un motiv de îngrijorare
către Kingfisher Head of Compliance,
folosind adresa
codeofconduct@kingfisher.com
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ce se întâmplă în continuare?
Codul nostru, Politica noastră
de denunţare şi Standardul
nostru de denunţare sunt
concepute să favorizeze
un mediu în care oamenii
au încredere să se exprime
şi ştiu că acesta este lucrul
pe care trebuie să-l facă.
Altfel, conduita suspectată
a fi ilegală sau neetică poate
rămâne neverificată.

Din acest motiv, orice încălcare
suspectată raportată cu bunăcredinţă va fi investigată în modul cel
mai adecvat, respectând întotdeauna
confidenţialitatea şi asigurând
întotdeauna faptul că nu este tolerată
nicio formă de represalii sau de hărţuire
pentru semnalarea unei probleme.

Kingfisher tratează cu seriozitate
respectarea prezentului Cod şi a
politicilor conexe. Încălcarea dovedită
poate conduce la măsuri disciplinare
severe împotriva colegilor sau terţului
care sunt autorii încălcării.
Acestea pot implica:
•	O mustrare oficială;
•	Suspendarea şi/sau
•	Încetarea contractului de muncă şi/
sau a contractelor cu terţii.
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sustenabilitatea şi
comportamentul etic
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Ştim că oamenii au
nevoie de un mediu
corespunzător, atât în
care să trăiască, cât şi în
care să lucreze. Din acest
motiv, creăm o companie
mai etică, mai sustenabilă
şi mai ecologică.
Ne vom trata întotdeauna unii pe ceilalţi, clienţii,
furnizorii şi partenerii de afaceri într-un mod
cinstit, echitabil, cu demnitate şi cu respect
pentru drepturile omului.

13

cum protejăm şi îmbunătăţim mediul înconjurător
Nu dorim să fim mândri
doar de ceea ce facem şi
de modul în care o facem.
Dorim să fim mândri şi de
impactul pe care îl avem.
Dorim să fim o companie
cu adevărat sustenabilă,
care oferă clienţilor soluţii
pentru locuinţe sustenabile şi
adecvate şi care funcţionează
cu angajamentul de a face
întotdeauna afaceri prospere.

Am dezvoltat un plan de dezvoltare
sustenabil, care schimbă modul în
care lucrăm. Echipele noastre creează
produse care economisesc energie
şi apă pentru clienţii noştri, ajutându-i
să redescopere conexiunea cu natura,
să construiască medii fără toxine şi să
trăiască mai mult, cu costuri mai mici.
Cu toţii avem un rol în protejarea
mediului înconjurător şi ne aşteptăm ca
furnizorii să colaboreze cu noi pentru a
ne ajuta să ne îndeplinim obiectivele şi
politicile de sustenabilitate.
Asiguraţi-vă că sunteţi familiarizat cu
Politicile noastre de sustenabilitate şi că
solicitaţi îndrumări de la echipa dvs. de
sustenabilitate, dacă aveţi neclarităţi.
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cum lucrăm cu furnizorii
Ne pasă de provenienţa produselor şi materiilor
noastre prime şi ne aşteptăm să provină din
surse etice şi legale. Furnizorii trebuie să se
asigure că fabricile şi şantierele îndeplinesc
standardele noastre în legătură cu drepturile
omului, cu practicile profesionale şi cu mediul
înconjurător, în conformitate cu Standardele
noastre privind locul de muncă aplicabile lanţului
de aprovizionare.
Efectuăm audituri ale furnizorilor cu risc ridicat
şi colaborăm cu aceştia pentru îmbunătăţirea
continuă a standardelor şi pentru a ne asigura că
sunt protejate drepturile omului pentru lucrătorii
din lanţul nostru de aprovizionare.

Luăm deciziile de
achiziţii pe baza unor
factori obiectivi, cum ar
fi calitatea, service-ul,
preţul, sustenabilitatea,
integritatea şi livrarea.
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cum ne tratăm unul pe celălalt
Respectăm drepturile omului,
drepturile şi libertăţile
fundamentale la care
suntem îndreptăţiţi cu toţii,
indiferent de factori precum
naţionalitatea, rasa sau sexul.
Politica noastră privind
drepturile omului cuprinde
toate detaliile.
A face ceea ce trebuie:
•	Nu utilizaţi un limbaj discriminatoriu,
jignitor sau ofensator la locul de muncă.
Preţuim diversitatea şi ne aşteptăm ca toţi
colegii noştri şi terţii să procedeze la fel.
•	Nu vă comportaţi într-un mod care
ofensează, intimidează şi este ostil,
degradant sau umilitor pentru alţii.

Protejăm sănătatea şi siguranţa
angajaţilor, clienţilor, contractanţilor şi
altor vizitatori ai locaţiilor noastre.
Preţuim bogăţia diversităţii. Ne
angajăm să promovăm o cultură a
egalităţii şi diversităţii, cu recunoaşterea
faptului că oamenii din medii diferite şi
cu experienţe diferite aduc contribuţii
valoroase companiei noastre.
Nu tolerăm discriminarea pe temeiuri
cum ar fi vârsta, sexul, originea etnică,
rasa, naţionalitatea, credinţa sau religia,
orientarea sexuală, schimbarea de sex
sau dizabilitatea.
Oferim oportunităţi egale tuturor
Colegilor. Recrutăm, dezvoltăm şi
promovăm oameni datorită aptitudinilor,
competenţelor, experienţei şi capacităţii
acestora.

Nu tolerăm sub nicio formă
comportamentul abuziv. Acesta
include violenţă, hărţuire, discriminare,
intimidare şi abuz de putere.
Orice acuzaţie sau plângere de
comportament abuziv va fi investigată
în mod corespunzător şi complet şi se
vor lua măsuri adecvate.
Ne aşteptăm ca toate părţile cu care
lucrăm să adopte aceleaşi standarde
înalte, să respecte drepturile omului şi
să ia măsuri de protejare a angajaţilor
acestora împotriva discriminării. Orice
angajaţi ai Terţilor care lucrează cu
Kingfisher trebuie să conştientizeze
pe deplin ceea ce constituie un
comportament acceptabil, în
conformitate cu standardele noastre
şi potrivit legii.

•	Asiguraţi-vă că procesele noastre de
recrutare nu sunt utilizate pentru a
discrimina candidaţii.
•	Asiguraţi-vă că furnizorii noştri sunt
selectaţi pe baza unor criterii obiective,
cum ar fi calitatea, serviciile,, preţul,
sustenabilitatea şi livrarea.
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sclavia modernă
Publicăm anual o Declaraţie de transparenţă în baza
Legii privind sclavia modernă, în conformitate cu
Legea britanică privind sclavia modernă din anul 2015,
care solicită companiilor să dezvăluie în mod public
paşii pe care îi efectuează pentru a combate sclavia,
servitudinea, munca forţată şi traficul de fiinţe umane
(cunoscute în mod colectiv ca sclavia modernă).
Aceasta prezintă paşii pe care i-am efectuat pentru
a preveni sclavia modernă în cadrul operaţiunilor
noastre şi în cadrul lanţurilor noastre de aprovizionare.
A face ceea ce trebuie:
•	Nu ignoraţi semnele de încălcare a drepturilor omului,
a practicilor profesionale şi a legislaţiei privind mediul
înconjurător atunci când vizitaţi un furnizor. Este
responsabilitatea noastră comună de a ne asigura că
noi şi furnizorii noştri ne desfăşurăm activitatea într-un
mediu sustenabil şi etic.

Kingfisher nu
tolerează nicio formă
de sclavie modernă în
cadrul operaţiunilor
noastre sau al lanţului
de aprovizionare şi
va investiga orice
încălcări presupuse.
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combaterea dării şi luării
de mită şi a actelor de
corupţie
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Darea şi luarea de mită şi actele de corupţie
sunt infracţiuni. Nu oferim, nu acceptăm şi
nu plătim mită sau stimulente nepotrivite şi
nu vom face aceste lucruri nici în viitor, către
nicio persoană şi în niciun scop.
Darea sau luarea de mită este o formă de corupţie care
implică oferirea sau primirea de către orice persoană
a oricărui lucru de valoare (de obicei bani, un cadou, un
împrumut, o recompensă sau o altă prestaţie), fie direct, fie
indirect, ca stimulent pentru obţinerea unui avantaj necuvenit
sau a unei influenţe contrare principiilor de deschidere şi de
integritate.
Ne angajăm să acţionăm în mod profesional, echitabil şi cu
integritate în cadrul tuturor operaţiunilor şi relaţiilor noastre
de afaceri, oriunde activăm. Aceasta include evaluarea
riscurilor şi implementarea şi aplicarea unor sisteme eficiente
pentru combaterea fraudei, a mitei şi a practicilor de corupţie
în afaceri.
Respectăm toate legile referitoare la combaterea mitei şi
a actelor de corupţie în toate jurisdicţiile în care activăm,
cu privire la comportamentul nostru atât în ţară, cât şi în
străinătate. Acestea includ, dar fără a se limita la Legea
britanică privind darea şi luarea de mită din anul 2010, Legea
franceză 2016-1691 (cunoscută şi ca Loi Sapin II) şi Legea
Statelor Unite privind practicile de corupţie în străinătate.

19

A face ceea ce trebuie:

Ce prevede politica noastră:

•	Asiguraţi-vă că nu permiteţi şi că nu vă implicaţi
niciodată în activităţi corupte, care pot include
acceptarea de cadouri sau de invitaţii, dacă
intenţia persoanei care oferă este de a
influenţa o decizie de afaceri şi/sau este un
stimulent pentru o acţiune care este ilegală,
neetică sau un abuz de încredere.

•	Toate contactele cu oficiali
guvernamentali din orice ţară au loc în
conformitate cu legile aplicabile împotriva
dării şi luării de mită şi împotriva actelor de
corupţie. Aceasta înseamnă că noi şi terţii
nu oferim niciun cadou şi niciun avantaj
(incluzând plata de facilitare) niciunui
funcţionar public, în nicio calitate. Plată de
facilitare înseamnă mici mite, denumite
şi „şpăgi” plată de „urgentare” sau de
„facilitare”, efectuate pentru a asigura
sau a urgenta îndeplinirea unei acţiuni de
rutină sau necesare, la care plătitorul este
îndreptăţit legal sau în alt mod

•	Nu toleraţi utilizarea influenţei politice pentru
a obţine avantaje necuvenite, bani sau favoruri
pentru dvs. sau pentru Kingfisher.
•	Asiguraţi-vă că toate acţiunile de caritate,
donaţiile şi sponsorizările sunt oferite exclusiv
în scopuri legitime de afaceri, în conformitate
cu Politica Grupului privind aspecte
corporatiste, cu Politica noastră privind
comunitatea, şi cu Standardul nostru împotriva
dării şi luării de mită şi împotriva actelor de
corupţie.
•	Rămâneţi informat cu ajutorul instruirilor
corespunzătoare, pentru a avea cunoştinţă
despre riscurile de corupţie şi despre
consecinţele dării şi luării de mită şi ale actelor
de corupţie în activitatea noastră de afaceri.
Asiguraţi-vă că citiţi prezentul Cod de conduită
şi că vă familiarizaţi cu Politica noastră
împotriva dării şi luării de mită şi împotriva
actelor de corupţie şi cu Standardul nostru
împotriva dării şi luării de mită şi împotriva
actelor de corupţie.
•	Solicitaţi îndrumări de la echipa din
Departamentul dvs. Juridic şi de conformitate,
dacă este necesar.

•	Nu efectuăm donaţii partidelor politice
sau politicienilor.
•	Activităţile de lobby, practica persoanelor
fizice şi a organizaţiilor care încearcă
să influenţeze opiniile şi deciziile
oficialilor aflaţi în poziţie de putere, pot fi
desfăşurate de colegi şi de terţi doar dacă
sunt efectuate în conformitate cu toate
cerinţele legale aplicabile şi de persoane
desemnate oficial de Kingfisher în
conformitate cu Politica Grupului privind
aspecte corporatiste şi cu Standardul
nostru împotriva dării şi luării de mită şi
împotriva actelor de corupţie.

•	Lucrăm doar cu instituţii filantropice
înregistrate sau renumite, care
funcţionează cu respectarea
cerinţelor legale şi de reglementare
corespunzătoare din ţara în care
activează.
•	Impunem terţilor să aibă o abordare
similară şi să pună în aplicare un program
şi o politică pentru prevenirea şi
detectarea fraudei, a mitei şi a practicilor
de corupţie în afaceri. Dacă avem motive
serioase de îngrijorare privind conduita
unui terţ (indiferent dacă aceasta este sau
nu în legătură cu operaţiunile noastre), ne
vom revizui relaţia cu acesta.
•	În fiecare companie Kingfisher sunt
implementate proceduri de control
contabil şi financiar în vederea prevenirii şi
detectării oricărui scenariu care ar putea
favoriza riscul de dare sau luare de mită
şi/sau de acte de corupţie.
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cadourile şi invitaţiile

21

Oferirea şi primirea de
cadouri şi de invitaţii pot fi
benefice pentru afaceri şi
pentru dezvoltarea relaţiilor.
Însă pot, de asemenea, cauza
un conflict de interese între
interesul personal şi datoria
profesională. În anumite
situaţii, pot contraveni legii.

22

A face ceea ce trebuie:
•	Ori de câte ori un furnizor vă oferă un
cadou sau o invitaţie, cum ar fi o sticlă
de vin, un bilet la un meci de fotbal sau o
invitaţie la prânz/cină, la cocktailuri sau la
un eveniment de divertisment, verificaţi
pragurile şi procesul de înregistrare şi de
aprobare detaliate în Standardul nostru
privind cadourile şi invitaţiile.
•	Dacă primiţi un cadou sau o invitaţie
cu intenţia clară de a vă influenţa
comportamentul, refuzaţi politicos
cadoul sau invitaţia şi explicaţi faptul că
Standardul nostru privind cadourile şi
invitaţiile nu vă permite să le acceptaţi.
•	Înainte de a invita un furnizor, un
client sau un partener de afaceri la
prânz, la cină sau pentru a bea ceva,
consultaţi Standardul nostru privind
cadourile şi invitaţiile şi urmaţi procesul
corespunzător de înregistrare şi de
aprobare.
•	Înainte de a oferi orice cadouri sau
invitaţii Oficialilor guvernamentali,
indiferent de valoare, solicitaţi aprobarea
echipei din Departamentul dvs. Juridic şi
de conformitate.

În principiu, de obicei nu este
nimic greşit în a primi sau a
oferi cadouri de apreciere
de valoare redusă sau în a
accepta sau a oferi mijloace
de divertisment rezonabile
pentru a întări o relaţie de
afaceri.
Cu toate acestea, acceptarea sau oferirea
oricărui cadou sau mijloc de divertisment,
indiferent de valoare, care fie fac
beneficiarul să se simtă obligat, fie pot fi
interpretate ca făcând beneficiarul să se
simtă obligat să înceapă sau să continue
o relaţie de afaceri sunt inacceptabile şi
considerate drept o încălcare a Codului
nostru.

Dacă răspunsul la oricare dintre întrebările
de mai sus este „da” sau „posibil” sau dacă
ar putea fi perceput de Terţi ca fiind „da” sau
„posibil”, atunci este probabil că ne încălcaţi
Codul. Dacă nu sunteţi sigur, solicitaţi
îndrumări de la Managerul dvs. sau de la
echipa din Departamentul dvs. Juridic şi de
conformitate.
Pentru a stabili ce este şi ce nu este
acceptabil, toţi Colegii şi Terţii trebuie să
urmeze Standardul nostru privind cadourile şi
invitaţiile.

Întrebaţi-vă:
•	Este probabil ca darul sau mijlocul de
divertisment să influenţeze sau să pară
că influenţează obiectivitatea mea sau
obiectivitatea persoanei căreia îi ofer sau
de la care primesc cadoul sau mijlocul de
divertisment?
•	Imparţialitatea mea sau imparţialitatea
persoanei căreia îi ofer sau de la
care primesc cadoul sau mijlocul de
divertisment ar fi compromisă în orice
mod sau ar părea compromisă altor
persoane?
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conflictele de interese

24

Un conflict de interese poate
apărea atunci când vă regăsiţi
într-o situaţie în care două
sau mai multe interese opuse
vă afectează capacitatea de a
lua decizii obiective, imparţiale
sau de la egal la egal.
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Relaţiile de afaceri cu rude
(incluzând recrutarea),
locurile de muncă din exterior
sau activităţile, investiţiile şi
acordurile private cu Terţii
pot reprezenta surse de
conflicte de interese.
Ca regulă, potenţialele conflicte de
interese trebuie evitate sau, dacă nu
pot fi evitate, gestionate cu grijă. Fiţi
întotdeauna transparent cu Managerul
dvs. şi prezentaţi potenţialele conflicte
de interese. Standardul nostru privind
conflictul de interese defineşte modul
în care trebuie să dezvăluiţi potenţialele
conflicte de interese.
Ne aşteptăm ca toţi Colegii să fie
deschişi şi oneşti atunci când apare
posibilitatea unui conflict de interese.

Întrebaţi-vă:
•	Alţi Colegi sau o persoană din exterior
ar considera că acest conflict
poate să afecteze modul în care-mi
desfăşor activităţile profesionale?
•	Eu sau persoana cu care am
respectiva legătură suntem în poziţia
de a avea un câştig în virtutea relaţiei
mele cu Terţul care derulează afaceri
cu Kingfisher sau viceversa?
•	Poate afecta orice decizie pe care o
pot lua în cadrul Kingfisher?

Dacă răspunsul la oricare dintre
întrebările de mai sus este „da” sau
„posibil” sau dacă ar putea fi perceput
de Terţi ca fiind „da” sau „posibil”, atunci
sunteţi implicat într-un conflict de
interese care trebuie declarat oficial.
Impunem Terţilor să aibă o abordare
cel puţin la fel de strictă în cadrul
procedurilor interne de control
ale acestora privind conflictele de
interese ca cea prevăzută în prezentul
document.

•	Mă simt obligat în orice mod din cauza
relaţiei pe care o am cu Terţul care
derulează afaceri cu Kingfisher?
•	M-aş simţi jenat dacă o persoană din
cadrul Kingfisher ar cunoaşte situaţia?
•	Cum li s-ar părea situaţia unor
persoane din afara Kingfisher, cum ar
fi un alt client sau furnizor Kingfisher?
Şi-ar pune întrebări dacă aceştia au
fost trataţi echitabil?
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A face ceea ce trebuie:
Identificarea conflictelor de interese nu este o sarcină uşoară.
Lată câteva exemple care vă pot ajuta:

Î

	Fratele meu este
reprezentant al unui furnizor
propus. Trebuie să raportez
această relaţie?

R

	Da. Cel mai probabil
această relaţie nu va crea
nicio problemă şi nu vor fi
necesare schimbări, dar
pentru a evita un conflict
de interese sau percepţia
unui conflict de interese,
trebuie să declaraţi relaţia în
conformitate cu
Standardul nostru privind
conflictul de interese.

Î

	Mă ocup de interviuri pentru
o funcţie nouă în echipa
noastră, iar vărul meu şi-a
trimis candidatura. Trebuie să
raportez acest lucru?

R

	Da. Cel mai probabil
această relaţie nu va crea
nicio problemă şi nu vor fi
necesare schimbări, dar
pentru a evita un conflict
de interese sau percepţia
unui conflict de interese,
trebuie să declaraţi relaţia în
conformitate cu
>Standardul nostru privind
conflictul de interese.

Î

	Înfiinţez o firmă de consultanţă
pentru furnizarea de servicii
cu normă redusă în timpul
weekendurilor, iar unul dintre
clienţii mei potenţiali este un
client Kingfisher. Trebuie să
raportez acest lucru?

R

	Da. Este posibil ca contractul
dvs. de muncă cu Kingfisher
să vă împiedice să faceţi
acest lucru. Trebuie
să declaraţi situaţia în
conformitate cu Standardul
nostru privind conflictul de
interese pentru a stabili dacă
este necesară vreo măsură
anume.

		Solicitaţi îndrumări de la
echipa din Departamentul
dvs. Juridic şi de conformitate,
dacă este necesar.
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cum concurăm
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Legislaţia privind concurenţa
există pentru a promova şi
a menţine concurenţa pe
piaţă, prin reglementarea
conduitei anticoncurenţiale
a companiilor. Ne angajăm să
fim implicaţi în concurenţă
legală, deschisă şi etică.
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Legile în materia concurenţei
se aplică în toate ţările în
care activează Kingfisher.
Încălcarea acestor legi
poate conduce la pedepse
semnificative impuse
Kingfisher şi persoanelor
fizice implicate.
Încălcarea legislaţiei privind concurenţa
poate conduce la: pedepse civile
şi penale grave (incluzând amenzi
personale şi pedeapsa cu închisoare),
riscul de a fi acţionat în justiţie pentru
pagube de clienţi sau de alte părţi
prejudiciate de conduita ilegală şi
publicitate negativă şi afectarea
reputaţiei.
De asemenea, poate conduce la măsuri
disciplinare pentru colegi şi la încetarea
contractelor pentru terţi.
Cu toţii suntem responsabili să ne
asigurăm că practicile noastre în
afaceri respectă pe deplin legile privind
concurenţa, oriunde activăm. Acest
lucru înseamnă să nu permitem nicio
comunicare sau activitate care poate
reprezenta sau care poate conduce la
încălcarea legislaţiei privind concurenţa.

A face ceea ce trebuie:
•	Transmiteţi numai informaţii sensibile
din punct de vedere comercial unui
Terţ pe baza principiului „nevoii de a
cunoaşte”.

•	Nu obţineţi informaţii confidenţiale
de la concurenţă, inclusiv indirect,
fie de la un Terţ, fie de la un alt
participant pe piaţă.

•	Nu discutaţi cu concurenţa chestiuni
legate de preţuri, strategie, volume,
reduceri comerciale, promoţii
sau alte informaţii sensibile, nu
le dezvăluiţi şi nu conveniţi (fie şi
neoficial) asupra acestora.

Asiguraţi-vă că sunteţi familiarizat
cu Politica noastră de concurenţă
echitabilă şi cu Standardul
nostru de concurenţă echitabilă.
Solicitaţi îndrumări de la echipa din
Departamentul dvs. Juridic şi de
conformitate, dacă aveţi neclarităţi.

•	Nu permiteţi şi nu sugeraţi
niciodată dezvăluirea de informaţii
confidenţiale către concurenţă sau
din partea acesteia. Dezvăluirile
într-un singur sens de informaţii
sensibile sub aspectul concurenţei
pot fi tratate de autorităţi drept
acorduri anticoncurenţiale. În astfel
de cazuri, trebuie să încetaţi imediat
conversaţia, să indicaţi clar de ce
faceţi acest lucru şi să raportaţi
discuţia echipei Departamentului
Juridic şi de conformitate Kingfisher.
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prevenirea facilitării
evaziunii fiscale
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Constituie infracţiune să vă
sustrageţi obligaţiilor fiscale
sau să facilitaţi acţiunile de
evaziune fiscală ale altor
persoane. Avem o abordare
cu toleranţă zero privind
evaziunea fiscală şi facilitarea
evaziunii fiscale.
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Evaziunea fiscală implică
neplata intenţionată şi
necinstită a taxelor şi
impozitelor care sunt
datorate în mod corect.
Aceasta poate implica, de
exemplu, ascunderea de
autorităţile fiscale a unor
surse de venituri sau a
unor active sau crearea de
înregistrări false pentru
ascunderea naturii reale a
unor tranzacţii. Nu există
prag minim pentru evaziunea
fiscală.

Facilitarea evaziunii fiscale se petrece
atunci când o persoană:
•	Este, cu bună ştiinţă, implicată în
evaziune fiscală frauduloasă sau ia
măsuri în vederea acesteia sau.
•	asistă sau încurajează o altă persoană
să comită evaziune fiscală.
Kingfisher poate primi sancţiuni penale
dacă nu împiedică facilitarea evaziunii
fiscale de colegi şi terţi. Colegii şi
terţii nu trebuie să faciliteze evaziunea
fiscală în cursul sarcinilor derulate
pentru Kingfisher, nici în Marea Britanie
şi nici în străinătate şi indiferent dacă
aceasta este comisă de clienţi, furnizori,
contractanţi sau alţii

Dacă răspunsul la oricare dintre
întrebările de mai sus este „da” sau
„posibil”, atunci este probabil ca
respectiva situaţie să încalce Codul
nostru şi trebuie să vă raportaţi motivul
de îngrijorare. Dacă nu sunteţi sigur,
solicitaţi îndrumări de la Managerul dvs.
sau de la echipa din Departamentul dvs.
Juridic şi de conformitate.
Asiguraţi-vă că sunteţi familiarizat cu
Politica noastră de prevenire a facilitării
evaziunii fiscale şi cu Standardul nostru
de prevenire a facilitării evaziunii fiscale
şi solicitaţi îndrumări de la echipa
din Departamentul dvs. Juridic şi de
conformitate, dacă aveţi neclarităţi

Întrebaţi-vă:

A face ceea ce trebuie:

•	Cunoaşteţi sau suspectaţi că are loc
evaziune fiscală sau facilitarea de
evaziune fiscală?

•	Aveţi grijă la furnizorii care vă
solicită să fie plătiţi printr-o ţară
care este paradis fiscal.

•	Vi s-a solicitat să faceţi orice lucru
despre care suspectaţi că ar facilita
evaziunea fiscală?

•	Aveţi grijă dacă o companie
de construcţii contractată de
Kingfisher angajează lucrători
neoficiali, pentru a evita plata
impozitelor.

•	Aţi observat oportunităţi de facilitare
a evaziunii fiscale pe care trebuie să le
oprim/gestionăm?
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protejarea informaţiilor
confidenţiale
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Diverse legi protejează
informaţiile confidenţiale
împotriva utilizării de către
alţii, precum şi limitează
manipularea unor astfel
de informaţii.

35

Informaţiile confidenţiale
au un rol critic pentru
succesul unei afaceri
pe o piaţă competitivă.
Utilizarea sau manipularea
necorespunzătoare sau
neautorizată a informaţiilor
confidenţiale pot cauza
prejudicii afacerii şi pot afecta
performanţele operaţionale
sau financiare ale Kingfisher
sau reputaţia companiei.
Colegii şi terţii pot avea acces la
informaţii care sunt private sau
confidenţiale pentru Kingfisher,
personalul acesteia, clienţi sau alţi
furnizori. Trebuie să vă asiguraţi că
astfel de informaţii sunt puse doar la
dispoziţia celor care au nevoie să le
cunoască pentru a-şi derula sarcinile
legitime pentru Kingfisher şi că nu sunt
dezvăluite niciunor altor persoane.

Informaţiile confidenţiale includ, dar
nu sunt limitate la:
•	Informaţii privind clienţii
•	Previziuni şi strategii de marketing sau
de vânzări
•	Idei, procese, planuri şi propuneri de
afaceri
•	Strategii de afaceri
•	Date ale furnizorilor
•	Secrete comerciale şi expertiză
•	Înregistrările cu caracter personal ale
Colegilor, incluzând informaţii legate
de muncă, medicale, privind educaţia
şi instruirile
•	Informaţii despre Kingfisher care nu
sunt publice
Dacă Informaţiile confidenţiale includ
date cu caracter personal, Colegii şi
Terţii trebuie să respecte, de asemenea,
secţiunea de „date cu caracter
personal” de mai jos.

A face ceea ce trebuie:
Colegi
•	Dacă aveţi orice îndoială cu privire la
dreptul de acces al unei persoane la
informaţii confidenţiale, consultaţi-vă mai
întâi cu Managerul dvs.
•	Procedaţi cu atenţie specială atunci când
furnizaţi informaţii confidenţiale terţilor
care acţionează în numele nostru.
•	Orice informaţie furnizată trebuie
utilizată exclusiv în vederea urmăririi unor
interese comerciale legitime şi nu trebuie
furnizată niciodată cu intenţia de a fi
transmisă terţilor sau concurenţei.
Terţi
•	În cazul în care consideraţi că aţi
primit din greşeală acces la informaţii
confidenţiale ale Kingfisher, trebuie să ne
înştiinţaţi imediat şi să vă abţineţi de la
distribuirea acestor informaţii.
•	Nu trebuie să transmiteţi niciunei
persoane din cadrul Kingfisher informaţii
cu privire la orice altă persoană,
companie sau altă organizaţie, dacă aveţi
o obligaţie contractuală sau legală de a
nu dezvălui astfel de informaţii.
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date cu caracter personal
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Informaţiile care permit
identificarea persoanelor
fizice, inclusiv a clienţilor,
a furnizorilor, a angajaţilor
şi a altor persoane, sunt
considerate date cu caracter
personal.
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Kingfisher tratează cu
seriozitate protecţia datelor
cu caracter personal. Avem şi
impunem terţilor relevanţi să
aibă implementate procese
şi mecanisme solide pentru
a accesa, a colecta, a stoca,
a gestiona şi a transfera în
mod responsabil datele cu
caracter personal.
Multe dintre activităţile noastre
operaţionale şi comerciale ne solicită
prelucrarea de date cu caracter
personal. Avem responsabilitatea de a
proteja informaţiile cu caracter personal
pe care le colectăm de la colegi, Terţi
şi clienţi şi de a le prelucra corect, în
conformitate cu legea.
Ne aşteptăm din partea colegilor şi
terţilor să respecte toate legile privind
protecţia datelor care se aplică datelor
cu caracter personal, precum şi
Politica noastră de protecţie a datelor,
Standardul nostru de protecţie a datelor
şi Politica securităţii informaţiilor.

A face ceea ce trebuie:
Atunci când manipulaţi date cu
caracter personal:
•	Fiţi transparent cu privire la motivul
pentru care le utilizaţi - utilizaţi-le
doar în scopurile pentru care au
fost colectate şi în alte scopuri
permise de lege.
•	Păstraţi-le în siguranţă
•	Asiguraţi-vă că sunt
corespunzătoare, precise şi
relevante pentru scopul pentru
care au fost colectate.
•	Trataţi-le în conformitate
cu legile privind protecţia şi
confidenţialitatea datelor.
Asiguraţi-vă că sunteţi familiarizat
cu Politicile şi cu Standardele
noastre. Solicitaţi îndrumări de la
Responsabilul cu protecţia datelor
(dpo@kingfisher.com) sau de la
echipa din Departamentul dvs.
Juridic şi de conformitate, dacă aveţi
neclarităţi.
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sănătatea şi siguranţa
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Ne propunem să ne asigurăm
că siguranţa clienţilor şi
Colegilor noştri este avută
în vedere în orice moment,
de la conceperea iniţială a
produsului până când acesta
ajunge pe raftul magazinului.
Un ciclu virtuos, din fabrică
până în magazin.
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Siguranţa şi starea de bine ale
Colegilor şi clienţilor noştri
sunt extrem de importante.
Dorim să creăm un mediu
sigur de achiziţionare
pentru clienţii noştri şi să ne
asigurăm că Colegii noştri pot
să se ocupe de sarcinile lor
fără a fi expuşi niciunui risc
inutil.
Deşi nu putem garanta niciodată în
totalitate un mediu complet lipsit
de riscuri, putem asigura faptul că
siguranţa face parte din procesul nostru
de luare a deciziilor. Astfel, putem avea
un impact pozitiv asupra mediului în
care ne desfăşurăm activitatea şi putem
fi siguri că toţi clienţii şi Colegii noştri se
întorc în siguranţă acasă după vizitarea
magazinelor noastre.
Standardele minime de sănătate şi
siguranţă Kingfisher oferă un etalon pe
care toate companiile Kingfisher trebuie
să-l atingă, alternativa fiind legislaţia
locală, dacă aceasta este mai strictă.

Produs Sigur

Magazine Sigure

Fixăm standarde minime pentru
siguranţă şi calitate în ceea ce priveşte
materiile prime pe care le utilizăm
pentru a ne crea produsele, precum şi
în ceea ce priveşte ambalajele, pentru
a ne asigura că nu folosim substanţe
dăunătoare. Vom aplica cele mai
ridicate standarde ale legislaţiei şi cele
mai bune practici ca etalon universal.

Sănătatea şi siguranţa Colegilor noştri
fac întotdeauna parte din procesul de
luare a deciziilor cu privire la modul
de afişare a produselor în magazine,
creând standarde de comercializare
care nu expun Colegii şi clienţii noştri la
potenţiale riscuri.

Transport Sigur
Luarea deciziilor corecte cu privire
la modul în care ne transportăm
produsele are un impact semnificativ
asupra bunăstării Colegilor noştri, de
exemplu asupra timpului dedicat pentru
manipularea manuală a produselor.
Ne angajăm să utilizăm doar soluţii
sustenabile şi de înaltă calitate pentru
a ne transporta produsele de la toţi
furnizorii noştri, utilizând cele mai sigure
metode pe care le avem la dispoziţie.

Oameni în Siguranţă
Ne instruim Colegii conform celor mai
ridicate standarde de siguranţă şi le
evaluăm permanent nevoile de instruire,
pe măsură ce compania noastră
progresează.
Ne mobilizăm şi ne abilităm personalul
să lucreze cu noi, creând împreună
o cultură a siguranţei în magazinele
noastre.
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raportări anuale
Este important să
monitorizăm cât de respectat
este Codul nostru de
Conduită. Acest lucru nu
numai că ne oferă reasigurări
privind îndeplinirea
standardelor ridicate de
etică pe care ni le-am
propus, ci ne permite şi să
observăm domeniile în care
putem aduce îmbunătăţiri, în
beneficiul colegilor, clienţilor
şi tuturor părţilor cu care
facem afaceri.

Prin urmare, solicităm ca:
•	Directorul executiv al fiecărei
companii din Grupul Kingfisher să
raporteze anual către Kingfisher că nu
există încălcări ale Codului care nu au
fost deja dezvăluite.
•	Toţi Managerii seniori din cadrul
Kingfisher să autocertifice anual că
nu au cunoştinţă de nicio încălcare a
Codului care nu a fost deja dezvăluită,
că au citit şi că au înţeles Codul
(şi politicile conexe) şi că toate
potenţialele conflicte de interese au
fost declarate în scris.

•	Terţii să raporteze anual către
Kingfisher (la cerere) că nu există
încălcări ale Codului care nu au fost
deja dezvăluite. Este posibil să le
solicităm Terţilor să-şi revizuiască
procedurile de control, pentru a
contribui la prevenirea şi la detectarea
conflictelor de interese, ale mitei şi ale
practicilor de corupţie în afaceri. Dacă
avem motive serioase de îngrijorare
privind procedurile de control ale unui
Terţ (indiferent dacă acestea au sau
nu legătură cu operaţiunile noastre),
putem înceta relaţia cu acesta.
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informaţii suplimentare privind Codul nostru de conduită
Prezentul Cod de conduită
se bazează pe evaluarea
riscurilor, efectuată în
conformitate cu cerinţele legii.
Codul va fi revizuit periodic,
pentru a ne asigura că ţine
pasul cu activitatea noastră,
care evoluează şi se dezvoltă
constant.
Kingfisher activează în ţări în care există
diferenţe semnificative de cultură,
de legislaţie şi de mediu politic. Pot
exista situaţii în care Codul nostru şi
cerinţele legale care ni se aplică sunt în
contradicţie cu legislaţia locală sau cu
obiceiurile locale.

În măsura în care legislaţia locală
prevede un standard mai ridicat decât
Codul nostru, legislaţia locală trebuie să
se aplice întotdeauna. În cazurile în care
legislaţia locală sau obiceiurile locale
prevăd un standard mai redus, Codul
nostru trebuie urmat, întrucât acesta
prevede cerinţe minime pentru toţi
colegii şi terţii.

Dacă aveţi orice întrebări în legătură
cu Codul sau cu aplicarea acestuia,
nu ezitaţi să ne contactaţi la
codeofconduct@kingfisher.com
Toate e-mailurile trimise la această
adresă vor fi preluate de Kingfisher Head
of Compliance.

Companiile Kingfisher pot aproba şi
păstra o anexă locală a Codului de
conduită, dacă acest lucru este necesar
pentru îndeplinirea cerinţelor locale.
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acord
Am primit o copie a acestui Cod de
conduită și suntem de acord să ne
conformăm.
Semnătură:
Nume:
Data:
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