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1. Įvadas
CIE Automotive, S.A. – tai pramonės grupė, kuri specializuojasi didelės pridėtinės vertės procesuose ir
vykdo savo veiklą dvejose verslo srityse: viena sritis yra automobilių dalys, kita - Smart Innovation, (toliau “CIE Automotive, S.A.” arba “Grupė”).
CIE Automotive, S.A. pagrindinės veiklos vertybės yra šios:
1. Orientacija į išorės ir vidaus klientus bei paslaugos tiekėjo pozicija.
2. Pagarba darbuotojams, jų verslumui, kūrybiškumui, naujovių diegimui, dalyvavimui ir darbui
komandoje.
3. Gebėjimas pasiekti tikslus bei pridėtinė vertė.
4. Teigiamas požiūris į pokyčius ir nuolatinį tobulinimąsi.
5. Darbuotojų atsakomybė ir vientisumas įsipareigojant gerai atlikti savo darbą.
6. Pagarba aplinkai, dirbant siekiant sumažinti bet kokį neigiamą poveikį.
7. Skaidrumas, viešai paskelbiant visus svarbius mūsų veiklos duomenis.
Papildant šias pagrindines Grupės veiklos vertybes, CIE Automotive, S.A. Valdymo taryba nutarė, kad būtų
tinkama patvirtinti elgesio gaires, kurios sudarytų Profesinio elgesio vidaus kodeksą (toliau - “Elgesio
kodeksas”).
CIE Automotive, S.A. tvirtai tiki, kad bet kokie santykiai turi remtis abipusiu pasitikėjimu, pagarba bei visų
žmonių orumo užtikrinimu.

2. Taikymo sritis
Šios elgesio taisyklės taikomos visiems, be išimčių, Grupei priklausančių bendrovių vadovams,
konsultantams, darbuotojams ir darbininkams.
Visi darbuotojai privalo susipažinti ir laikytis šių elgesio taisyklių. Jokioje jurisdikcijoje įstatymo nežinojimas
neatleidžia nuo atsakomybės.

3. Elgesio gairės
3.1. Reglamento vykdymas: elgesys laikantis įstatymų ir etikos taisyklių.
CIE Automotive, S.A. išreiškia savo visišką nepritarimą nelegaliai ir/ar nusikalstamai veiklai, raštu
nurodydama, kad tokios veiklos yra draudžiamos, be išimčių ir apribojimų, organizacijos viduje.
Todėl visi CIE Automotive, S.A. dirbantys asmenys privalo (i) iš vienos pusės, atlikti savo pareigas
organizacijoje, ne tik griežtai laikantis taikomų teisės normų, bet ir vengiant bet kokios veiklos, kuri
nebūtų etiškai priimtina pagal griežtus sąžiningumo bei moralinės doros kriterijus; ir (ii) iš kitos
pusės, veikti aiškiai ir skaidriai, užtikrinant, kad nei vienas jų atliekamas veiksmas galėtų būti
aiškinamas kaip apgaulė.
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3.2. Informacijos skaidrumas, vientisumas ir konfidencialumas.
Visi CIE Automotive, S.A. dirbantys asmenys privalo veikti aiškiai ir skaidriai, užtikrinant, kad nei
vienas jų atliekamas veiksmas galėtų būti aiškinamas kaip apgaulė.
Taip pat privalo užtikrinti finansinės ir nefinansinės informacijos, tiek vidinio pobūdžio tiek
teikiamos rinkai, patikimumą ir tikslumą, pateikti šią informaciją tiksliai, išsamiai, suprantamai ir
punktualiai. Joks CIE Automotive, S.A. darbuotojas nesuteiks tyčiniu būdu neteisingą, netikslią ar
neaiškią informaciją, kuri galėtų suklaidinti informacijos gavėją ir/ar paveikti Grupės rinkos vertę.
Šiuo tikslu toliau pateikiama specialiųjų taisyklių serija, skirtų visiems asmenims, dalyvaujantiems
CIE Automotive, S.A. finansinės informacijos parengimo procese:
Finansinės informacijos parengimo procese veikti garbingai ir stropiai.
Užtikrinti, kad visa registruotos finansinės informacijos kilmė yra iš tikrai atliktų sandorių ir
operacijų, kurių duomenys buvo surinkti tinkamu metu.
Užtikrinti, kad finansinė informacija yra registruojama tiksliai bei, kad patikimai atspindi
operacijų visumą.
Registruoti ir rengti finansinę informaciją vadovaujantis taikomais įstatymais, nuostatomis bei
visuotinai priimtais apskaitos kriterijais.
Vykdyti Grupės finansų politiką bei tvarką bei laikytis finansinės informacijos veiksmingos
vidaus kontrolės sistemos.
Atnaujinti ir palaikyti visas reikiamas žinias vykdomų veiksmų atlikimui finansinės informacijos
parengimo procese.
Taisyti bet kokias rastas klaidas, kurios turėtų poveikį finansinės informacijos patikimumui, ir
pranešti apie jų pataisymą.
Pranešti CIE Automotive, S.A. Valdymo tarybos Audito ir vykdymo komisijai apie bet kokią situaciją,
reiškiančią čia surinktų taisyklių nevykdymą.
Čia pateiktų taisyklių vydkymas neatleidžia nuo kitų, surinktų Elgesio kodekse, taisyklių vykdymo.
Taip pat, visi CIE Automotive, S.A. sudarantys asmenys privalo gerbti informacijos, gautos vykdant
savo veiklą metu, konfidencialumą, prie kurios turėtų prieigą dėl savo pareigų, tiek jei ta informacija
priklausytų CIE Automotive, S.A., tiek, jei priklausytų kitoms įmonėms ar įstaigoms. Ypač CIE
Automotive, S.A. darbuotojams draudžiama savo darbo vietoje naudotis bet kokio pobūdžio
informacija ar dokumentais, fizinio ar elektroninio pavidalo, priklausančiais kitai įmonei, prie kurių
turėjo prieigą ar gavo ankstesnėje darbo vietoje be šios įmonės sutikimo.

3.3. Mokestinės prievolės ir valstybės lėšų panaudojimas
CIE Automotive, S.A. užtikrina mokestinių prievolių ir socialinio draudimo mokesčių, kurie yra
taikomi įmonei vadovaujantis galiojančiais teisės aktais (mokesčių deklaracijų pateikimas, mokesčių
mokėjimas, mokestinių operacijų registravimas, socialinio draudimo įnašų mokėjimas, t.t.)
vykdymą.
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Todėl yra draudžiama (i) neteisėtai vengti mokesčių ar netinkamai gauti pelno, tokiu būdu Grupės
vardu kenkiant valstybės finansams; taip pat (ii) vengti mokėti socialinio draudimo įmokas bei
bendrus rinkliavos mokesčius, priimti netinkamai atliktus mokesčių grąžinimus ar netinkamai
atliktus bet kuriuos išskaičiavimus.
Iš kitos pusės, yra aiškiai draudžiama, klastojant kokio pobūdžio duomenis ar sąlygas CIE
Automotive, S.A. naudai, teikti prašymus CIE Automotive, S.A. vardu Viešosios administracijos
subsidijoms, mokesčių sumažinimui ar pašalpoms gauti. Jei tokių veiksmų pasiūlymas būtų tiesiogiai
gautas iš valdžios institucijos ar jos pareigūno, privalo būti atmestas ir apie tai turi būti nedelsiant
pranešta hierarchiniam viršininkui.
CIE Automotive, S.A. privalo veikti skaidrumo ir patikimumo rėmuose, ypač teikiant prašymus,
taikant ir pagrindžiant subsidijas, visais atvejais teikti teisingą ir tikslią informaciją bei kontroliuoti
pateiktos subsidijos prašymą paskirties vietoje. Taip pat yra draudžiama skirti subsidiją ar valstybės
lėšas kitam tikslui, nei buvo paskirta/-os.

3.4. Santykiai su interesų grupėmis.
o Santykiai su akcininkais.
CIE Automotive, S.A. siekis yra nuolatinis ir stabilus vertės kūrimas akcininkams bei visų
akcininkystės komponentų interesų suderinimas.
CIE Automotive, S.A. įsipareigoja skaidriai, išsamiai, teisingai ir tiksliai pateikti tinkamą
informaciją visiems akcininkams bei nustatyti dinamiškas komunikacijos priemones tarpusavio
ryšiui.
CIE Automotive, S.A. sudarančių asmenų veiksmai , S.A. bus nukreipti mūsų akcininkų investicijų
vertės apsaugai ir maksimizavimui, gaunant tikrąją šių investicijų grąžą.

o Santykiai su klientais.
CIE Automotive, S.A. politika yra pasiūlyti mūsų klientams aukštos kokybės produktus ir
paslaugas tinkamomis kainomis, įvykdant sutartų pristatymo terminų įsipareigojimus.
CIE Automotive, S.A. darbuotojai privalės pilnai aptarnauti Grupės klientus bei turėti tokius
tikslus kaip aukščiausios kokybės siekimas, paslaugų tiekimo meistriškumas ir ilgalaikis santykių,
pagrįstų pasitikėjimu ir abipuse pareiga, vystymas.
Sutartiniuose santykiuose su klientais bus skatinamas skaidrumas ir informacijos
pakankamumas, tikrumas, tinkamumas bei jos gavimas laiku.

o Santykiai su tiekėjais, rangovais ir verslo partneriais.
CIE Automotive, S.A. tiekėjų, rangovų ir verslo partnerių atrankos procesai bus vykdomi
nešališkai ir objektyviai, todėl šiuose procesuose įmonės darbuotojai privalės taikyti kokybės ir
išlaidų kriterijus, vengiant atrankoje bet kokių interesų konfliktų ar favoritizmų.
CIE Automotive, S.A. pareikalaus savo tiekėjų pasirašyti “Tiekėjų socialinės atsakomybės
įsipareigojimą”. Taip pat skatins audito patikrinimus, kurie galėtų būti reikalingi, kad identifikuoti
ir ištaisyti tiekėjų, rangovų ar verslo partnerių vidaus kontrolės sitemų trūkumus ar silpnąsias
vietas.
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o Santykiai su konkurentais.
CIE Automotive, S.A. įsipareigoja tiksliai laikytis konkurencijos teisių. Taip pat įsipareigoja lojaliai
konkuruoti rinkoje, skatinant laisvą konkurenciją ir visada laikantis galiojančių teisės normų.
CIE Automotive, S.A. su esamais ar galimais konkurentais neves pokalbių, nesudarys sutarčių,
susitarimų, projektų ir sąjungų dėl kainų, komercinių sąlygų, pasiūlymų, rinkų paskirstymo ar dėl
bet kokios kitos veiklos, kuri apribotų ar galėtų apriboti laisvą ir atvirą konkurenciją.

o Santykiai su vyriausybe ir valdžios institucijomis.
CIE Automotive, S.A. pareiškia savo politinį neutralumą ir praneša, kad nefinansuoja politinių
partijų, jų atstovų ar kandidatų nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, nei Ispanijoje, nei užsienyje.
Tie darbuotojai, kurie nori dalyvauti politinio pobūdžio veikloje tai privalo daryti tik asmeniškai ir
nedarbo metu.

o Darbo aplinka be priekabiavimo ir diskriminacijos.
CIE Automotive, S.A. įsipareigoja palaikyti darbo aplinką be bet kokio tipo seksualinio ar kito
pobūdžio priekabiavimo, ar tai būtų kurio nors darbuotojo priekabiavimas prie kito, ar tai būtų
darbuotojo priekabiavimas prie kliento, ar tiekėjo, ar atvirkščiai, ir prisiima pareigą užtikrinti, kad
su visais asmenimis būtų elgiamasi teisingai ir oriai. Todėl nebus toleruojamas joks
diskriminavimas dėl rasės, spalvos, lyties, amžiaus, tikėjimo, etninės ar geografinės kilmės,
neįgalumo ar bet kokios kitos neteisėtos priežasties. Tačiau, asmenų skirstymas remiantis jų
gebėjimais ar profesinėmis kvalifikacijomis, reikalaujamomis tam tikroms darbo vietoms užimti,
nėra laikomas diskriminacija.

o Pagarba Žmogaus Teisėms.
CIE Automotive, S.A. be galiojančių teisės normų, taikomų jai visose teritorijoje, kurioje vykdo
savo veiklą, laikymosi, taip pat įsipareigoja gerbti tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises,
kurios apima Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos teises bei principus susijusius su
Tarptautinėje darbo organizacijos deklaracijoje nustatytomis teisėmis.
Be to, CIE Automotive, S.A. atitinka 10 Pasaulinio susitarimo principus.

o Pagarba aplinkai.
Pagarba aplinkai ir jos apsauga yra pagrindinės vertybės, kurių laikosi CIE Automotive, S.A., bei
visada laikosi aplinkai kiekvienoje šalyje, kurioje veikia, taikomų teisės normų bei įsipareigoja
vykdyti savo veiklą tokiu būdu, kad minimizuotų neigiamą poveikį aplinkai.
Todėl visi Grupę formuojantys asmenys privalo gerbti aplinką, racionaliai naudojant gamtinius
išteklius ir naudojantis visais turimais kontrolės mechanizmais, kad minimizuoti poveikį, kylantį iš
įvairių CIE Automotive, S.A. pramoninės veiklos procesų, aplinkai.

o Parama ir socialiniai projektai.
CIE Automotive, S.A. įsipareigodama gerinti bendrovių, su kuriomis bendrauja, pažangą ir
gerovę, paramos ir socialinių bei kultūros projektų dėka aktyviai prisideda prie jų plėtros.
Visa parama privalo turėti tikslius leidimus jai teikti ir turi būti įregistruota Grupės apskaitos
registruose; visiškai draudžiama teikti finansinę paramą ar pašalpas organizacijoms vykdančioms
neteisėtą veiklą, ar kažkuriuo būdu susijusiomis su neteisėtos veiklos vykdymu.
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3.5. Sveikata ir saugumas
CIE Automotive, S.A. vykdo savo veiklą siekdama pasiekti aukšto lygio saugumą savo procesuose,
instaliacijose ir paslaugose, skiriant ypatingą dėmesį savo darbuotojų, partnerių, rangovų, tiekėjų,
klientų ir vietos aplinkos apsaugai. Be to, imasi prevencinių priemonių nustatytų kiekvienos šalies
teisės normose ir prisiima atsakomybę, kad visi darbuotojai, kurie turi teikti savo darbo paslaugas
įmonės instaliacijose ir darbų centruose, tai atliktų geriausiose saugumo ir sveikatos sąlygose.
CIE Automotive, S.A. suteikia savo darbuotojams reikiamus išteklius ir švietimą, kad galėtų vykdyti
savo pareigas saugiai ir sveikoje aplinkoje. Savo ruožtu, visi darbuotojai, vykdantis savo pareigas CIE
Automotive, S.A. centruose (ar tai būtų įmonės įdarbinti darbuotojai, ar dirbantys pagal paslaugų
sutartis) privalo susipažinti ir vykdyti saugos ir sveikatos darbe taisykles, su tikslu užkirsti kelią ir
sumažinti su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų skaičių.
Galiausiai, įmonės infrastruktūroje yra draudžiama gaminti, vartoti, pirkti, parduoti, prekiauti ar
laikyti alkoholinius gėrimus, stimuliuojančias, narkotines ar kitas psichotropines medžiagas.

3.6. Korupcijos ir sukčiavimo prevencija
CIE Automotive, S.A. griežtai draudžia bet kokius korupcijos, kyšininkavimo veiksmus ar veiklą,
naudojimąsi įtakos srautais susijusiais su klientais, tiekėjais, prekybos partneriais ar su pareigūnais,
viešosiomis, valstybinėmis ar tarptautinėmis institucijomis.
Todėl, asmenys sudarantys CIE Automotive, S.A. savo santykiuose su trečiais asmenimis negali nei
siūlyti nei priimti dovanų ar paslaugų, kurios turėtų didesnę nei grynai simbolišką prasmę, ar kurios
galėtų būti interpretuojamos kaip ketinimas netinkamai įtakoti komercinius, profesinius ar
administracinius santykius.
Šis draudimas neapima išlaidų ar paslaugų, kurios galėtų būti laikomos įprastomis ar paprastai
taikomomis rinkoje, pagrįstos vertės, atsižvelgiant į jų prigimtį, dažnumą ir kiekį. Bet kuriuo atveju
turės būti gautas atitinkamo departamento atsakingo asmens leidimas.
Taip pat yra draudžiamas dovanų, paslaugų ar privalumų tiesioginis įteikimas, ar per trečiuosius
asmenis, viešiesiems atstovams su tikslu, kad jie panaudotų savo įtaką CIE Automotive, S.A. labui.
Taip pat , visiškai draudžiama naudotis asmeniniais santykiais su tikslu netinkamai įtakoti valdžios ar
viešąjį pareigūną.
Su mokėjimais susijusios taisyklės
Bet koks susitarimas su trečiaisiais asmenimis dėl kurio atsirastų bet kokia mokėjimo prievolė
Grupės bendrovei turi būti surašytas raštu su pakankamai tiksliai aprašyta tiekiama paslauga bei
turėti atitinkamo asmens įgaliojimą atitinkantį šios bendrovės veiklos sistema ir tvarką.
Bet koks mokėjimas, kurį turi atlikti bendrovė, turi būti atliktas čekiu, išduotu asmens vardu,
arba banko perlaida. Draudžiama atlikti mokėjimus grynaisiais pinigais ar čekiais, mokamais jų
turėtojui, be mokėjimą patvirtinančių kvitų.
Mokėjimas šiais dviem paskutiniais būdais turi būti vykdomas pagal galimybes kuo mažiausiai.
Draudžiama atlikti bet kokį mokėjimą, tiesioginį ar netiesioginį, komisinį ar bet kokio kito
pobūdžio, su tikslu gauti užsakymus ar bet kokį kitą komercinį pranašumą. Šis draudimas
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netaikomas CIE Automotive, S.A. prekybos agentams ar atstovams mokėjimams, atliktiems jų
veiklos atlikimo Grupei pasekoje, visuomet laikantis galiojančių teisės normų.
Tuo pačiu būdu draudžiama atlikti bet kokius mokėjimus bet kokio viešojo, valstybinio ar
tarptautinio, organizmo ar institucijos pareigūnams ir darbuotojams su tikslu netinkamai įtakoti
administracinius santykius.

3.7. Interesų konfliktas
Interesų konfliktas kyla kai asmenų, sudarančių CIE Automotive, S.A., asmeniniai interesai tiesiogine
ar netiesiogine forma yra priešingi Grupės interesams, kišasi į jų pareigų ir profesinių atsakomybių
vykdymą ar juos asmeniškai įtraukia į Grupės ekonominius sandorius ar operacijas.
Šiuo tikslu bet kuris asmuo, suprantantis, kad yra potencialioje interesų konfliktų situacijoje dėl kitų
veiklų, nepriklausomų nuo Grupės veiklų, šeimos santykių, asmens turto ar dėl bet kokios kitos
priežasties, privalo nedelsiant pranešti atitinkamo departamento atsakingam asmeniui, kad
pastarasis išnagrinėtų ar toks konfliktas egzistuoja, ar ne, ir savo ruožtu, pašalintų šio asmens
dalyvavimą iš reikalų susijusių su esamu interesų konfliktu.
Taip pat Vykdantieji direktoriai ir su jais susiję asmenys (susijusiais asmenimis yra laikomi
sutuoktinis, ar analogiškų santykių asmenys, darbuotojo ar jo/jos sutuoktinio giminaičiai pagal
tiesiąją aukštutinę ir žemutinę giminystės liniją, broliai ir seserys, giminaičių pagal tiesiąją
aukštutinę ir žemutinę giminystės liniją sutuoktiniai, darbuotojo, ar jo paskirto asmens, tiesiogiai ar
netiesiogiai valdomos bendrovės) dėl darbo santykių su CIE Automotive, S.A. negalės, savarankiškai
arba pagal darbo sutartį, atlikti darbų, užduočių ar teikti paslaugas šios srities įmonėms ar įmonėms
vykdančioms potencialią, tiesioginę ar netiesioginę, konkurencingą CIE Automotive, S.A. veiklą.
Visi CIE Automotive, S.A. darbuotojai turintys, tiesioginių ar susijusių giminystės ryšiais, turtinių
santykių su tiekėjais ir/ar konkurentais, privalo apie tai pranešti atitinkamo departamento
atsakingam asmeniui. Tam bus naudojamas dokumentas - I Priedas.

3.8. Išteklių ir turto naudojimas
Visi CIE Automotive, S.A. sudarantys asmenys nenaudos savo asmeninei ar podarbinei veiklai ir/ar
veikloms tiesiogiai nesusijusioms su Grupės interesais tų išteklių, finansinių ar nefinansinių, prie
kurių gavo priėjimą dėl savo profesinių pareigų vykdymo, be to bus atsakingi už tų išteklių apsaugą,
kurie jiems buvo patikėti ryšium su jų darbu..

o Turto nuostatos
CIE Automotive, S.A. darbuotojai vykdydami savo pareigas privalo užtikrinti Grupės turto
vientisumą, jį saugoti ir nekenkti galimiems kreditoriams.
Tuo tikslu saugos ir tausos tą turtą, kuriuo naudosis ar turės priėmimą dėl savo pareigų vykdymo, jį
tinkamai naudos jam įteiktais tikslais. Ypatingai yra draudžiama pasisavinti, perduoti, perleisti,
paslėpti, t.t. bet kokį CIE Automotive, S.A. nuosavybės turtą, su tikslu išvengti atsakomybės prieš
kreditorius.
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o Naudojimasis elektroninėmis priemonėmis
Visų pirma, nepažeidžiant kitų normų ir draudimų, numatytų kiekvieno dispozityvo specialaus
naudojimo instrukcijose, CIE Automotive, S.A. darbuotojai turi atsakingai naudotis jiems patikėtais
informatikos ištekliais ir priemonėmis, atitinkančiais saugumo ir veiksmingumo kriterijus, išskyrus
bet kokį neteisėtus, ar prieštaraujančius CIE Automotive, S.A. normoms ar instrukcijoms,
informatikos panaudojimus, veiksmus ar funkcijas.
Taip pat yra draudžiama diegti ar naudotis programomis, kurių naudojimas būtų neteisėtas ar
kurios neturėtų tinkamos naudojimui licenzijos, ar kurios galėtų sugadinti, suniokoti, paveikti,
padaryti neveiksmingomis ar pakenkti CIE Automotive, S.A. ar trečiųjų asmenų sistemoms.
Kai vykdydami savo pareigas darbuotojai privalo naudotis trečiųjų asmenų programomis ar
informatikos sistemomis, turis elgtis pagal nustatytas tam tikslui atitinkamo trečiojo asmens
normas. Visiškai draudžiama naudotis be leidimo kitų subjektų informatikos sistemomis.

3.9. Asmeninių duomenų apsauga
CIE Automotive, S.A. su dideliu rūpesčiu stengiasi užtikrinti teisę į privatumą, apsaugodama
asmeninius klientų, dalininkų, tiekėjų, verslo partnerių, rangovų, darbuotojų, institucijų ir visų kitų
asmenų patikėtus duomenis. CIE Automotive, S.A. sudarantys asmenys neatskleis asmeninio
pobūdžio duomenų prie kurių turėtų prieigą dėl savo profesinių pareigų atlikimo, nebent tam
pritartų duomenų savininkai ir tais atvejais, kai duomenis privalėtų būti pateikti priimtu teismo ar
administracinio sprendimu. Jokiu būdu šie duomenys galės būti panaudoti kitiems tikslams nei
numatytiems teisiškai ar sutartyse.
Duomenų gavimas, laikymas, naudojimas ar jų perdavimas tretiesiems asmenims tui būti vykdomas
tik pagarbiu asmeniui būdu ir laikantis teisinių nuostatų.

3.10. Intelektinė ir pramoninė nuosavybė
Visi CIE Automotive, S.A. sudarantys asmenys privalo gerbti ir saugoti intelektinės ir pramoninės
nuosavybės teises, tiek savo (kurių savininkė yra Grupė ar kurių naudojimas būtų perleistas) tiek
trečiųjų asmenų.
To pasekoje yra draudžiama atlikti patentų, registruotų pramoninių dizainų ir/ar skiriamųjų ženklų,
kurių savininkas būtų trečiasis asmuo, kopijų; taip pat draudžiama leisti, plagijuoti, platinti ar viešai
skelbti literatūros, meno ar mokslo veikalus be atitinkamų veikalų autorių intelektinės nuosavybės
teisių leidimo.

4. Interpretavimas
Bet kokia abejonę, kuri gali kilti dėl šio Elgesio kodekso interpretavimo, išaiškins atitinkamos įmonės
Žmogiškųjų išteklių valdyba.
Siekiant tinkamai vykdyti Įmonės socialinės atsakomybės komisijos priežiūros įgaliojimus, Žmogiškųjų
išteklių valdyba turi kasmet šiai Komisijai įteikti ataskaitą apie šio Elgesio kodekso taikymą bei apie
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priimtus sprendimus dėl šio kodekso interpretavimo. Įmonės socialinės atsakomybės komisija galės
nustatyti interpretavimo bendruosius kriterijus.

5. Nevykdymas
Šio Elgesio kodekso normų nevykdymas nulems atitinkamų pagal galiojančius įstatymus sankcijų
taikymą.
Įmonės socialinės atsakomybės komisija priklausanti nuo CIE Automotive, S.A. Valdybos tarybos yra
atsakinga už Elgesio kodekso tinkamo vykdymo priežiūrą.
Nei vienam asmeniui sudarančiam CIE Automotive, S.A. yra leista nevykdyti šio Elgesio kodekso taisyklių
ar nuostatų, netgi vykdant hierarchinio viršininko nurodymus.

6. Pranešimų ir užklausų, susijusių su Elgesio kodekso pažeidimais ar
nevykdymais, tvarkymo procesas
CIE Automotive, S.A. nustatė pranešimų ir užklausų, susijusių su Elgesio kodekso pažeidimais ar
nevykdymais, tvarkymo procesą su Elgesio kodekso bei jo nustatytų taisyklių skatinimo laikytis tikslu.
CIE Automotive, S.A. skatina visus organizaciją sudarančius asmenis išsiaiškinti jiems rūpimus klausimus
ir pranešti apie etikos, vientisumo ar Elgesio kodekso nustatytų taisyklių pažeidimus ar nevykdymus,
šiais kanalais arba bet kuriuo kitu būdu, kurį Grupė gali nustatyti ateityje:
•
•
•

Elektroninis etikos kanalas: whistleblowerchannel@cieautomotive.com
Pašto kanalas kreipiantis į Vykdymo departamentą (Departamento de Cumplimiento) šiuo adresu:
Alameda Mazarredo 69, 8º. C.P. 48009 Bilbao (Vizcaya), Spain (Ispanija).
Informacija, intraneto komunikacijos kanalas ir korporacinė interneto svetainė.

Pranešimas ar užklausa turi nurodyti reikiamą informaciją apie pranešančio apie įvykį asmens tapatybę
ir pranešimo ar užklausos aprašymą. Pranešimų ir užklausų tvarkymu užsiima Vykdymo departamentas,
kuris nagrinėja ir tvarko pranešimus bei užklausas konfidencialiu būdu. Dalyvių duomenys bus tvarkomi
vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos šalyje, kurioje taikomas reglamentas, įstatymu.
Prieš asmenis sąžiningai pasinaudojusius aktyvuotais kanalais, kad praneštų apie galimus pažeidimus,
nebus toleruojami atsakomieji veiksmai. Etikos kanalo egzistavimas nepažeidžia bet kokių kitų galimų
mechanizmų kūrimo, kad jais būtų galima pranešti apie potencialiai svarbius pažeidimus.
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I PRIEDAS
CIE AUTOMOTIVE, S.A.
[ar kita atitinkama Grupės bendrovė]

Skyriaus Direktoriui
[darbuotojo pavaldumo sritis]

… [vieta], … [data]

Aš, _____________________________________________________________________
CIE AUTOMOTIVE, S.A. [ar kita atitinkama Grupės bendrovė] darbuotojas, pareiškiu, kad su tiekėju
/konkurentu:
_______________________________________________________________________________
mane sieja ______________________ ryšis (*), todėl apie tai pranešu tinkamiems tikslams.

[parašas]

*Savininkas
*Akcininkas
*Giminystė
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