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1.1 Účel
Politikou CEVA („spoločnosť”) je, aby všetky jej obchodné a ostatné činnosti boli vždy v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a predpismi a aby

sa splnili očakávania interných a externých zainteresovaných strán. Účelom tejto Globálnej protikorupčnej politiky (ďalej len „politika”) je zabezpečiť

dodržiavanie protikorupčných zákonov zamestnancami a zástupcami spoločnosti na celom svete. Program dodržiavania súladu s predpismi a etiky

CEVA (C&E) poskytuje rámec pre stanovenie, hodnotenie a dosiahnutie cieľov zameraných proti úplatkárstvu.

1.2 Použitie
Táto politika sa vzťahuje na všetky regióny a divízie spoločnosti a na všetkých zamestnancov a zástupcov konajúcich v menej spoločnosti.

Vyžaduje sa prísne dodržiavanie tejto politiky, okrem prípadu, ak v krajine, v ktorej pracujete, existuje prísnejší zákon.

1.0 ÚVOD

1.3 Protikorupčná funkcia dodržiavania súladu s predpismi
CEVA poverila zodpovednosťou za vedenie protikorupčného systému riadenia CEVA Oddelenie kontroly dodržiavania súladu s predpismi a etiky.

Vedúci Oddelenia pre kontrolu dodržiavania predpisov CEVA má právomoc a nezávislosť pri prijímaní protikorupčných rozhodnutí.

1.4 Záväzok CEVA k trvalému zlepšovaniu
CEVA nebude korupciu tolerovať. V tomto zmysle bude Oddelenie pre kontrolu dodržiavania predpisov pravidelne prehodnocovať túto politiku na

zabezpečenie, aby bola v súlade s každým novým protikorupčným zákonom v krajinách, v ktorých podnikáme. Oddelenie pre kontrolu

dodržiavania predpisov CEVA bude sledovať a kontrolovať systém protikorupčného riadenia CEVA na zistenie príležitostí na zlepšenie.
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2.1 Čo je to korupcia?
Korupcia je zneužitie zverenej moci na osobný prospech.

2.2 Čo je to úplatkárstvo?
Ponúkanie, prísľub, poskytnutie, prijatie alebo vyžiadanie neprimeranej výhody akejkoľvek hodnoty (finančnej alebo nefinančnej), priamo alebo

nepriamo a bez ohľadu na miesto(-a), v rozpore s platnými zákonmi, ako motív alebo odmenu pre osobu, ktorá koná alebo sa zdrží konania v

súvislosti s výkonom povinností tejto osoby.

2.0 KORUPCIA A ÚPLATKÁRSTVO
Korupcia škodí spoločnostiam a ohrozuje spravodlivý obchod, ktorý je pre naše podnikanie kľúčový. Vlády po celom svete sa snažia vytesniť

úplatkárstvo a korupciu a CEVA sa k tomu zaväzuje rovnako. Jednoducho: CEVA zakazuje všetky formy úplatkárstva a korupcie. Nedávame ani

neprijímame nič, čoho hodnota by mohla nevhodne ovplyvniť naše rozhodnutie alebo rozhodnutie inej osoby. Namiesto toho zaobchádzame so

svojimi zákazníkmi, dodávateľmi a regulátormi čestným a priamym spôsobom. Dodržiavame protikorupčné zákony, ktoré sa vzťahujú na naše

podnikanie a tiež medzinárodné zásady týkajúce sa boja proti korupcii, najmä Americký protikorupčný zákon („FCPA“), Zákon o korupcii v

Spojenom kráľovstve, Svetový dohovor Spojených národov, Dohovor Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj („OECD“) o boji proti

úplatkárstvu a ostatné príslušné zákony a ustanovenia upravujúce úplatkárstvo.

Otázka: V mojej krajine je bežnou praxou, že sa vykonávajú platby colným úradníkom s cieľom vyhnúť sa kontrole

nákladu, ktorá by inak bola na základe miestnych zákonov povinná. Povoľuje politika CEVA takéto platby?

Odpoveď: Absolútne nie, keďže takéto platby sa vykonávajú so zámerom zabrániť colným úradníkom plniť svoje

povinnosti a preto sa považujú za úplatok.

Otázka: Máte zákazníka, ktorým je spoločnosť v čiastočnom vlastníctve štátu a chceli by ste pozvať kontaktnú

osobu zákazníka na večeru, je to v poriadku?

Odpoveď: Keďže váš zákazník a kontaktná osoba zákazníka sa podľa protikorupčných zákonov považujú za

štátnych úradníkov, potrebujete pred pozvaním získať povolenie od Oddelenia kontroly dodržiavania predpisov a

etiky CEVA. V závislosti od okolností a ostatných informácií požadovaných Oddelením kontroly dodržiavania

predpisov a etiky môže byť takáto zábava povolená.



5

2.3 Štátni úradníci
CEVA zakazuje každú ponuku, platbu alebo prísľub peňazí alebo čokoľvek s hodnotou, priamo alebo nepriamo, „štátnemu úradníkovi“ s cieľom

získať alebo udržať obchod alebo zabezpečenie nečestnej výhody.

Podľa Zákona o korupcii v Spojenom kráľovstve existuje ustanovenie o prísnej zodpovednosti, ktoré znamená, že nie je potrebné preukazovať,

že spoločnosť plánovala poskytnúť úplatok so zlým úmyslom alebo že nedbala na to, či sa nejaký úplatok poskytol.

„Štátny úradník” znamená:

• Akýkoľvek úradník alebo zamestnanec zahraničnej, domácej, miestnej alebo mestskej vlády alebo samosprávy, či už zvolenej alebo

vymenovanej;

• Každá osoba konajúca z úradnej moci alebo vykonávajúca verejnú funkciu pre alebo v mene akejkoľvek vlády alebo štátnej

organizácie;

• Každý úradník alebo zamestnanec verejnej medzinárodnej organizácie ako je OSN alebo Svetová banka;

• Člen legislatívneho odboru, sudca, colný úradník alebo daňový úradník;

• Politické strany, ich predstavitelia a kandidáti na verejnú funkciu; alebo

• Zamestnanci štátnych alebo štátom riadených podnikov.

Viac informácií nájdete v Politike oznamovania vzťahov k štátnym úradníkom alebo služby ako štátneho úradníka CEVA.

Otázka: Vládna agentúra kontrahovala súkromnú spoločnosť na miestnom letisku na riadenie vybavovania

záležitostí. Nie som si istý/-á či ide o štátneho úradníka alebo nie. Čo mám robiť?

Odpoveď: Vo všeobecnosti platí, ak si nie ste istí, odporúčame vybrať si bezpečnejšiu možnosť a predpokladať,

že ide o štátneho úradníka. V tomto prípade budeme predpokladať, že spoločnosť poskytujúca služby vybavenia

na letisku je potrebné považovať za štátneho úradníka.
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2.4 Platby za urýchlenie vybavenia
Ide o výraz , ktorý označuje nelegálnu alebo neoficiálnu platbu za služby, na ktoré je platca oprávnený zo zákona aj bez vykonania takejto platby.

Spravidla ide o relatívne malú platbu verejnému činiteľovi alebo osobe s oprávnením vydávať certifikácie s cieľom zabezpečiť alebo urýchliť

vykonanie rutinných alebo nevyhnutných úkonov, ako napríklad vydanie víz, pracovného povolenia, colného vybavenia alebo inštaláciu telefónu.

Nezahŕňajú rozhodnutia štátneho úradníka na základe vlastného uváženia, ako napríklad pridelenie obchodu alebo vyhnutie sa kontrole, keďže v

tomto prípade sa platba nepovažuje za urýchlenie vybavenia alebo za úplatok. CEVA zakazuje odmeny za urýchlenie vybavenia okrem prípadov

bezprostrednej hrozby voči osobnému zdraviu a bezpečnosti. CEVA zakazuje odmeny za urýchlenie vybavenia okrem prípadov bezprostrednej

hrozby voči osobnému zdraviu, bezpečnosti alebo slobody, pokiaľ je to okamžite nahlásené a riadne zdokumentované. Uvedené predstavuje platbu

za vydieranie.

2.5 Charitatívne a politické príspevky
Naše obchodné aktivity vykonávame tak, aby nevhodné charitatívne a politické aktivity alebo vyhlásenia neškodili najlepším záujmom CEVA. Vo

všeobecnosti spoločnosť nezasahuje do politických záležitostí a musíme dodržiavať všetky finančné, etické a iné zákony a predpisy týkajúce sa

politických aktivít, vrátane lobovania.

Z tohto dôvodu naše Obchodné pravidlá CEVA definujú pravidlá a požadované schválenia týkajúce sa charitatívnych a politických príspevkov. Ako

občania sa samozrejme môžeme všetci zúčastňovať politických aktivít a prispievať vlastným časom a peniazmi. Nemôžeme však používať meno,

peniaze, zdroje alebo čas CEVA na tento účel.

Otázka: Pre zamestnancov súkromnej spoločnosti (určenej prístavným orgánom) potrebujem zabezpečiť včasné

vyloženie kontajnerov na letisku. Môžem zaplatiť týmto zamestnancom obslužné 10 USD bez dokladu za rýchlejšie

vykonanie práce?

Odpoveď: Nie, takáto platba je v rozpore s politikou CEVA a v rámci jurisdikcie niektorých krajín sa môže

považovať za úplatok.
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3.1 Prečo môžu byť dary a zábava problémom?

3.0 DARY A ZÁBAVA

Primerané, dobrovoľné dary a zábava sú vo všeobecnosti prijateľnou a bežnou súčasťou podnikania. Existuje však niekoľko spôsobov, ako môžu

dary a zábava predstavovať pre CEVA, našich zákazníkov a našich dodávateľov protikorupčný problém, ak nie sme opatrní:

• Drahé, štedré a časté dary a zábava sú často viac ako len „zle preoblečené“ úplatky. Darca sa môže snažiť „kúpiť“ u vás výhodné

zaobchádzanie.

• Aj menšie dary a zábava poskytnuté s dobrým úmyslom môžu spôsobiť konflikt záujmov: napríklad, namiesto objektívneho rozhodnutia

na základe toho, ktorý dodávateľ poskytuje CEVA najlepšie služby, môže byť lákavé udeliť obchod osobe, ktorá vás vzala na príjemnú

večeru. Viac informácií o konflikte záujmov nájdete v našom Kódexe obchodného správania.

• Politiky mnohých spoločností zakazujú svojim zamestnancom prijímať akékoľvek dary alebo zábavu. Z tohto dôvodu vaše dobre

mienené gesto darovania malého daru v podobe dovolenky vášmu zákazníckemu kontaktu ich môže dostať do nepríjemnej pozície.

• Dokonca aj ak dar nie je veľmi veľký alebo zábava príliš príjemná a ak všetci mali tie najlepšie úmysly, dary a zábava jednoducho

vyzerajú často zle. Ostatní dodávatelia, zákazníci a iné osoby sa môžu zaujímať o to, čo ste dali alebo dostali a spochybňovať vašu

etiku a integritu. Ak pridelíte novú zmluvu konkrétnemu dodávateľovi, ktorý vám dal príjemný dar v podobe dovolenky, ako to vyzerá?

Jednou z hlavných spôsobov predchádzania korupcii a úplatkárstvu je opatrnosť pri dávaní a prijímaní darov a zábavy.

Berte na vedomie, že sponzorstvo pre alebo od zákazníkov alebo dodávateľov sa považuje za dar.

Korupcia spravidla neprebieha ako odovzdanie kufríka plného peňazí niekomu na tajnom mieste. Namiesto toho býva

postupnejšia a prepracovanejšia.
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3.2 Aké sú pravidlá?
V CEVA súťažíme a prideľujeme obchody transparentne a výhradne na základe zásluh a v najlepšom záujme CEVA – a nie na základe

poskytnutých alebo prijatých nečestných osobných výhod. Nenechajte sa ovplyvniť darmi, zábavou alebo výhodami akéhokoľvek druhu od

existujúcich alebo potenciálnych zákazníkov alebo dodávateľov. Tieto dary, ak sú poskytnuté so zámerom korupcie, môžu ovplyvniť našu

objektivitu alebo vytvoriť vnímanú výhodu alebo prednostné zaobchádzanie. Nemali by sme ich tiež poskytovať alebo ponúkať iným stranám:

neprijímame ani nedávame nečestné dary a zábavu. Nikdy si nežiadajte dar od dodávateľa, predajcu alebo akejkoľvek inej osoby pre seba,

svojich priateľov alebo svoju rodinu.

Primerané, občasné dary a zábava nominálnej hodnoty sú v poriadku. Nemôžu sa však poskytnúť alebo prijať výmenou za obchodnú výhodu,

so zámerom korupcie, ani nemôžu vyvolávať také podozrenie. Limity na dary a zábavu sú nasledovné:

• Vo všeobecnosti platí, že občasné dary a zábava v hodnote 100 USD alebo menej a bez účasti štátneho úradníka je v poriadku;

• Čokoľvek v hodnote vyššej ako 100 USD bez účasti štátneho úradníka musí byť schválené nadriadeným;

• Čokoľvek v hodnote 250 USD a vyššej alebo s účasťou štátneho úradníka musí byť schválené Oddelením kontroly súladu s

predpismi a etiky.

• Neplaťte cestovné náklady žiadnej inej strane (ani neprijmite platbu vašich cestovných nákladov od inej strany) bez

predchádzajúceho schválenia zo strany Oddelenia kontroly súladu s predpismi a etiky.

• Viac informácií nájdete v našich Pravidlách pre dary a zábavu.

Otázka: Je pre mňa prijateľné zobrať svojho zákazníka na večeru?

Odpoveď: Áno, primeraná zábava je legálnou a prijímanou súčasťou podnikania a CEVA povoľuje primeranú a

odôvodnenú zábavu našich zákazníkov, ak to povoľujú aj politiky zákazníka. Ak je hodnota zábavy 250 USD alebo

viac, budete musieť pred pozvaním zákazníka požiadať o schválenie zo strany Oddelenia kontroly dodržiavania

predpisov a etiky.
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4.0 ÚČTOVNÉ POŽIADAVKY
Všetky evidencie, záznamy a účty CEVA sa musia udržiavať primerane podrobné a musia pravdivo zobrazovať všetky

transakcie a použitia majetku. CEVA zakazuje akékoľvek nesprávne uvedenie alebo vynechanie akejkoľvek transakcie v

evidencii spoločnosti.

CEVA ďalej zakazuje akékoľvek falošné alebo zavádzajúce zápisy v evidencii alebo záznamoch CEVA. Zakazujeme

zamestnancom a zástupcom spoločnosti zapájať sa do akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli viesť k nesprávnym

zápisom.

Nie je povolené vytvárať žiadne nezverejnené alebo nezaznamenané peniaze alebo aktíva.

5.0 VZŤAHY S TRETÍMI STRANAMI
V mnohých prípadoch je využitie tretích strán (sprostredkovateľov, poradcov alebo partnerov v spoločnom podniku – spolu

ďalej len „zástupcovia”) základným prvkom podnikania. Spoločnosť si spravidla najíma zástupcov kvôli znalostiam a

službám, ktoré poskytujú.

Medzi zákazy protikorupčných zákonov patrí nelegálne konanie zástupcov v mene spoločnosti. Spoločnosť musí byť

opatrná, aby predišla situáciám, ktoré zahŕňajú zástupcov a ktoré by mohli viesť k porušeniu protikorupčných zákonov.

Oboznámte sa s našou Politikou dodržiavania súladu s predpismi pre tretie strany, ktorá definuje, aký typ due diligence je

potrebné vykonať pri akých tretích stranách.
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6.1 Ako oznamovať?

6.0 OZNAMOVANIE A SPRACOVANIE UDANÍ

Uvádzame niekoľko spôsobov, ako môžete oznamovať – použite spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje. Viac informácií nájdete v Postupe pre

oznamovanie prostredníctvom poradenskej linky.
• Manažment. Povedzte svojmu manažérovi/nadriadenému, ak nie je zapojený v porušení a ak vám tento spôsob neprekáža. Prípadne inému členovi

manažmentu, ak si myslíte, že to bude efektívnejšie.

• Zástupca Právneho oddelenia, Oddelenia kontroly dodržiavania predpisov a etiky alebo Oddelenia ľudských zdrojov. Ak vám nevyhovuje

rozprávať sa so svojim manažérom/nadriadeným, zavolajte jednému z našich odborníkov, ktorí vám pomôžu. CEVAnet obsahuje aktuálne kontaktné

informácie všetkých pracovníkov uvedených oddelení, vrátane Vedúceho Právneho oddelenia a Vedúceho Oddelenia kontroly dodržiavania

predpisov, riaditeľa Globálneho oddelenia kontroly dodržiavania predpisov a zástupcov Oddelenia ľudských zdrojov.

• Poradenská linka pre kontrolu dodržiavania predpisov. Porušenia alebo domnelé porušenia tejto politiky môžete oznámiť aj kontaktovaním

Poradenskej linky pre kontrolu dodržiavania predpisov.

• Online oznamovanie. Naša poradenská služba ponúka tiež online oznamovanie, ak vám viac vyhovuje komunikácia online. Prípadne môžete použiť

nasledovnú emailovú adresu: CEVA.Compliance@Cevalogistics.com.

Pri oznamovaní domnelého porušenia vám odporúčame uviesť svoje meno a čo najviac informácií, ktoré nám môžu pomôcť vyšetriť problém. Ak si

to želáte a ak to povoľujú miestne zákony, môžete zostať v anonymite a my budeme zo všetkými hláseniami zaobchádzať dôverne v maximálnom

možnom rozsahu. Oznamovať môžete spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje. Ak si myslíte, že vaša záležitosť sa nerieši, oznámte ju znova ale

vyskúšajte iný spôsob oznámenia.

CEVA odsudzuje každú formu odvetných opatrení (priamo alebo nepriamo) voči osobe, ktorá v dobrej viere oznámi nedodržiavanie súladu s

predpismi alebo ktorá sa odmietne zúčastniť na činnosti, v rámci ktorej by odôvodnene usúdili, že existuje riziko úplatkárstva, ktoré nebolo

organizáciou znížené.

Očakávame a vyzývame všetkých našich zamestnancov, aby oznamovali porušenia a domnelé porušenia a aby spolupracovali so

spoločnosťou pri ich riešení. Ak to umožňuje zákon, v skutočnosti vyžadujeme od zamestnancov, aby tak konali. Ak nám oznámite

problémy, pomáhate spoločnosti zvládať problémy správnym spôsobom a zabezpečiť, že sme spoločnosť, ktorá dodržiava

predpisy.
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6.2 Aké sú dôsledky nedodržiavania?
Nedodržiavanie protikorupčných zákonov je nákladné, časovo náročné a odvracia nás od našich obchodných cieľov.

Mohli by spôsobiť, že CEVA ako spoločnosť a jej jednotliví zamestnanci zaplatia vysoké pokuty, ktoré občas vyrubujú súbežné protikorupčné

regulačné agentúry v rôznych krajinách. Okrem týchto a ďalších finančných nákladov, ktoré môže CEVA znášať v súvislosti s nesprávnym

konaním, môžu byť jednotlivci povinní znášať trest odňatia slobody a iné obmedzenia v dôsledku právneho konania v týchto krajinách.

V CEVA, s ohľadom na príslušné zákony a v najväčšom možnom nimi povolenom rozsahu, môže porušenie Globálnej protikorupčnej politiky

CEVA ako aj porušenie Kódexu obchodného správania CEVA alebo iných politík a postupov mať za následok disciplinárne konanie, vrátane

možného ukončenia zamestnania.

Otázka: Mám vedúcu úlohu. Jeden zo zamestnancov tímu sa rozhodol mi oznámiť svoje obavy v súvislosti s

možným nesprávnym konaním iného zamestnanca. Poskytnuté dôkazy vyzerajú byť jednoznačné, preto sa

rozhodnem porozprávať sa so zamestnancom, ktorého sa nesprávne konanie týka a vyzvem ho na skončenie

takého konania. Je to správne?

Odpoveď: Nie, aj keď sa poskytnuté dôkazy môžu zdať jednoznačné, nerobte unáhlené závery a neriešte problém

samostatne. Namiesto toho oznámte prijaté oznámenie Oddeleniu pre kontrolu dodržiavania súladu s predpismi a

etiky na riadne vyšetrenie a vybavenie. Ak uvedené oddelenie bude potrebovať vašu súčinnosť, budete v tejto

súvislosti oslovení.
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7.0 SPRÁVA DOKUMENTU

Názov: Globálna protikorupčná politika CEVA

Dátum: 1. máj 2017

Autor a funkcia: Liliana Arimany, Riaditeľ Oddelenia globálnej kontroly dodržiavania predpisov

Číslo revízie: 20170101

Formát: PowerPoint a PDF

Jazyky: arabský, indonézsky, čínsky zjednodušený, čínsky tradičný, český, holandský, anglický, francúzsky, nemecký, maďarský, taliansky,

japonský, kórejský, malajzijský, poľský, portugalský, portugalský (brazílsky), rumunský, slovenský, španielsky, tagalský, thajský, turecký a

vietnamský.

Verzia softvéru: Adobe Acrobat Pro

Médium: elektronické

Meno a funkcia posudzovateľa: Dawn Wetherall, Vedúci Oddelenia kontroly súladu s predpismi

Meno a funkcia schvaľovateľa: Xavier Urbain, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
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8.1 Zhrnutie politiky
• Žiadne úplatky vo verejnom sektore.

• Nepodieľame sa na úplatkoch pre štátnych úradníkov, a to v žiadnej forme.

• Žiadne platby za urýchlenie vybavenia.

• Platby za urýchlenie vybavenia sú malé platby poskytnuté štátnym úradníkom na akejkoľvek úrovni, aby vykonali (alebo vykonali rýchlejšie) bežné

povinnosti, ktoré musia urobiť aj bez toho.

• Žiadne úplatky pre súkromný sektor.

• Nezapájame sa do úplatkov v „komerčnom“ alebo súkromnom sektore. Napríklad, neplatíme „provízie” súkromným, komerčným zákazníkom za

získanie obchodu. Preto, či už je vládny sektor súčasťou alebo nie, nesmieme sa zúčastňovať na úplatkoch.

• Neprijímanie úplatkov.

• Neprijímame žiadny druh úplatkov alebo nečestných platieb. Napríklad, neprijímame nečestné dary od dodávateľov na pridelenie obchodu týmto

subjektom. Hranica na prijímanie darov je veľmi nízka a najlepšou praxou je vyhýbať sa všetkým darom.

• Žiadne iné nečestné vplyvy a stimuly.

• Nedávame, neponúkame ani neprijímame iné formy úplatkov, ako sú osobné láskavosti pre hlavného rozhodovateľa u zákazníka s cieľom pridelenia

obchodu, dary obľúbenej charite štátneho úradníka, s dohodou o zamestnaní dcéry štátneho úradníka s vplyvom na podnikanie CEVA alebo

akúkoľvek inú hodnotu. Buďte opatrní a obozretní pri „zľavách” alebo „úľavách” a uistite sa, že nevhodným spôsobom neovplyvňujú poskytnutie

alebo prijatie služieb. V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na Právne oddelenie / Oddelenie kontroly súladu s predpismi a etiky.

• Vzťahy k štátnym úradníkom.

• Ak ste alebo ste boli štátny úradník alebo ste spriaznení so štátnym úradníkom, musíme to vedieť, aby sme mohli zabezpečiť prijatie potrebných

krokov na predchádzanie aktivitám, ktoré sa môžu zdať korupčné. Oboznámte sa prosím s našou Politikou oznamovania vzťahov k štátnemu

úradníkovi alebo služby ako štátneho úradníka v Obchodných pravidlách CEVA.

• Due diligence.

• Dodržiavame Politiku dodržiavania súladu s predpismi pre tretie strany spoločnosti na hodnotenie sprostredkovateľov, partnerov a subdodávateľov

tretej strany s cieľom uistiť sa, že sú typmi spoločností, s akými chce CEVA obchodovať a že budú dodržiavať naše vysoké etické štandardy, najmä

v súvislosti s korupciou a úplatkárstva.

• Dary a zábava.

• Majú byť primerané a v súlade s Pravidlami pre dary a zábavu. Dary a zábava vo výške 250 USD alebo viac alebo ak zahŕňajú štátnych úradníkov

musia byť vopred schválené Oddelením kontroly dodržiavania predpisov a etiky.

8.0 ZÁVER
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Quiz

Click the Quiz button to edit this object
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8.3 Pre zamestnancov

 Obchodné pravidlá CEVA

 Kódex obchodného správania *

 Telefónne čísla poradenskej linky pre kontrolu dodržiavania predpisov

 Pravidlá pre dary a zábavu

 Postup pre oznamovanie prostredníctvom poradenskej linky

 Politika oznamovania vzťahov k štátnemu úradníkovi alebo služby ako štátneho úradníka

 Politika kontroly dodržiavania súladu s predpismi pre tretie strany

Odkazy na pomocné politiky CEVA 

*Dostupné mimo siete CEVA

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CEVA%20Business%20Rules.pdf
http://www.cevalogistics.com/investors/governance-information/COBC
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/ComplianceHotline.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/Guidelines%20on%20Gifts%20and%20Entertainment%20Dec%2015_FINAL.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/CCCRP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/PRRSGO.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CDDP.pdf



