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Komunikace k obchodním partnerům (dodavatelům)
společnosti Rexonix s.r.o.

DEKLARACE PROTIKORUPČNÍHO JEDNÁNÍ

Společnost Rexonix s.r.o. (Společnost) usilovně
pracuje na vytvoření a rozvíjení protikorupčního
systému řízení podle mezinárodně uznávané
ISO normy 37001:2016.

Vedení Společnosti přijalo dne 27.3.2019
Deklaraci protikorupčního programu, v níž se
přihlásilo k aktivnímu boji proti korupci a nulové toleranci korupčního jednání v jakékoliv jeho
podobě.

CO OČEKÁVÁME OD NAŠICH OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Očekáváme, že se každý náš nový obchodní
partner seznámí a přistoupí na závazek, že:

· učiní všechna opatření k tomu, aby se
nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců
či zástupců jakékoliv formy korupčního
jednání,

· neprodleně oznámí Společnosti, pokud
existuje podezření na korupční nebo jiné
protiprávní jednání s ní související nebo
se obchodní partner dostane vůči
Společnosti do střetu zájmů,

· jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby
nebudou vystaveny postihu ani
znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí
podezření na korupční či jiné protiprávní
jednání dotýkající se Společnosti.

Závazek obchodního partnera v tomto znění, tzv. protikorupční doložka, bude součástí
vzájemných smluvních ujednání.

KONTAKTY

Oznámení vyplývající z protikorupční doložky a dotazy dotýkající se protikorupčních opatření
je nezbytné směrovat na e-mailovou adresu compliance@rexonix.cz nebo písemně na adresu:
Rexonix s.r.o., Pod višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4 a na obálku vždy výraznou formou
uvést: „Neotvírat – k rukám Compliance manažera“.

Bližší informace o našich
protikorupčních pravidlech
naleznete v Deklaraci
protikorupčního programu,

která je dostupná na webových stránkách
www.rexonix.cz.

Korupční jednání je přímé nebo nepřímé
poskytování, nabízení, slibování, zprostředkování
nebo naopak požadování či přijímání úplatků.

Úplatkem je jakákoliv neoprávněná výhoda
spočívající v majetkovém obohacení nebo jiném
zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat
uplácené osobě s úmyslem nestandardně si jí
zavázat, a na kterou není nárok.

Úplatkem mohou typicky být například: peníze,
jakékoliv jiné movité či i nemovité věci, zajištění
slevy na poskytované služby, posty či funkce,
další protislužby nebo výhody.

Střetem zájmů mohou být různorodé situace,
způsobilé negativně ovlivnit zájmy Společnosti,
např. pokud existují osobní vazby mezi zástupci
dodavatele a zaměstnanci Společnosti, kteří
mohou ovlivnit rozhodnutí o uzavření smlouvy,
kontrolovat kvalitu plnění apod.


